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In het Utrechts Archief zijn vorig jaar onbekende teksten aangetroffen 

van en over de schrijfster Belle van Zuylen (1740-1805), de onconven

tionele en intellectuele Utrechtse freule over wie er in 1993 in de 

Nederlandse bioscooen een film nee"" fr*i/^,*asii/' E***1 r**alanfrr,,k th^ma 

in haar werk is het recht van de vrouw zelf te beslissen over haar 

bestemming en vooral zelf te denken. 

In de tweede helft van de achttiende eeuw waren de hogere kringen in 

de Republiek sterk verfranst, en Belle, die als achtjarig meisje al een 

Zwitserse gouvernante kreeg, heeft altijd in het frans geschreven. Haar 

correspondentie, vooral die uit 1762-

Kees van Strien (1943) was leraar Engels aa 

Vlietlandcollegete Leiden. Hij publiceert over Brits- ' ^ F S> 

Nederlandse verhoudingen in de zeventiende en acht- b e h o o r t tot d e l iteraire h o o g t e p u n -

tiende eeuw, vooral in verband met Britse toeristen en 
, , _. f . . . . . ten van die tijd. Voor een huwelijk in 

studenten. HIJ assisteerde Jan Pieter van der Sterre bij ' ' 

zijn Boswell en Holland (Amsterdam 2000) en werkt haar eigen milieu bleek ze te rebels 

op het ogenblik aan een boek over Belle van Zuylen. 

I en pas op haar dertigste trouwde ze, 

ver beneden haar stand, met de Zwitser Charles-Emmanuel de 

Charrière, eerder bij de familie in dienst als gouverneur van haar broer. 

Hieronder maken we kennis met een veertienjarige Belle die hopeloos 

verliefd is, met een wat oudere Belle, die haar vrienden bestookt met 

verzen en fabels, en met een afgewezen minnaar: de Utrechtse regent 

Gijsbert Jan van Hardenbroek (1719-1788), die jarenlang in stilte op 

haar verliefd is geweest. In zijn archief zijn niet alleen zijn liefdesbrie

ven maar ook veel teksten van Belle bewaard gebleven. 
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Inleiding* 

Op 27 december 1805 overleed te Colombier, een dorpje bij het Zwitserse Neuchâtel, de 

schrijfster Belle van Zuylen. Ze werd geboren op 20 oktober 1740 op slot Zuilen, waar 

haarvader Diederik Jacob van Tuyll van Serooskerken, lid van de Utrechtse ridderschap, 

kasteelheerwas. Hier en in het huis op de Kromme Nieuwe Gracht 3-5, woonde Belle tot 

ze injuli 1771 met haar man Charles-Emmanuel de Charrière, ooit h uisleraar bij de fami

lie, naar Zwitserland vertrok en zich installeerde op zijn bescheiden landgoed te Colom

bier. 

In Nederland schreef ze voornamelijk voor vrienden en kennissen. Behalve brieven 

waren dit gelegenheidsgedichten, vaak satirisch, brieven in verzen en geschreven por

tretten, alles in het frans. Pas vanaf 1784 verschenen haar romans en toneelstukken, en 

maakte ze als Isabelle de Charrière naam in de literaire wereld van haar tijd. In Neder

land is Belle van Zuylen eigenlijk pas de laatste dertig jaar in de belangstelling geko

men. Haar werk wordt ook steeds meer vertaald. ' 

Omdat in april 2005 Belles tweehonderdste sterfjaar met een internationaal congres in 

Utrecht wordt herdacht, is er in juni 2003 begonnen met een speurtocht naar Belles 

werk in Nederlandse familiearchieven. Het resultaat hiervan zal in 2005 gepubliceerd 

worden. Hieronder volgt als primeur voor het Jaarboek Oud-Utrecht een overzicht van 

de meest aansprekende vondsten. 

Brieven en Belles eerste liefde 

Informatie over Belles jeugd is hoofdzakelijk afkomstig uit brieven van de Zwitserse 

gouvernante die van 1748 tot 1753 verantwoordelijk was voor haar opvoeding. Zo weten 

we dat Belles ouders begin 1755 het besluit namen hun kinderen te laten inenten tegen 

de pokken. Meer details over deze episode bleken aanwezig in een schriftje met Franse 

oefeningen van Belles nichtje Isabella Agneta van Lockhorst. Het bevat kopieën (in een 

abominabele spelling) van zes brieven die ze tussen half april en 3 november 1755 aan 

Belle stuurde.2 

Destijds bestond er in Nederland grote weerstand tegen de 'pokkenprik', onder meer 

door de godsdienstige overweging dat men zich niet moedwillig aan levensgevaar mag 

blootstellen. Dit argument woog voor de Van Tuylls minder zwaar dan de voordelen, 

waarover een bevriend Waals predikant in Den Haag uitgebreid publiceerde.3 De kinde

ren werden in twee etappes ingeënt: de drie oudste jongens eerst. Om besmetting te 

voorkomen gingen mevrouw van Zuylen met Belle en de twee jongste kinderen uit 

logeren. Ze trokken in bij Belles peettante op de Lange Nieuwstraat.4 Hier gaf Belle cla-

vecimbel-les aan haar acht jaar oudere nichtje Isabella Agneta. 

Die kon nog maar één menuet spelen toen, half april, de kinderen en hun gouvernante 
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Belle van Zuylen, pastel door Maurice-

Quentin de La Tour (1766). Musée d'Art et 

d'Histoire de Genève. 

vertrokken naar het huis aan de 

Kromme Nieuwe Gracht. De quar

antaine duurde meer dan twee 

maanden, want pas de derde inen

ting had het gewenste effect: 

begin juni kwamen de pokjes ein

delijk op. Om de geslaagde opera

tie te vieren beloofde Isabella 

Agneta Belle een van haar pas uit

gekomen kanaries. Ze hoopte dat 

ze elkaar in de zomer nog vaak 

zouden ontmoeten, ook al lagen 

hun kastelen, Zuylen en de ridder-

hofstad Voorn aan de Leidsche 

Rijn, niet direct naast elkaar. 5 In 

november bedankte Isabella 

Agneta de toen vijftienjarige Belle 

voor een aantal door haar gete

kende portretten en complimenteerde haar met haar acteertalent als de gemene baro

nes in Voltaires Nanine, een rol waarbij Belle een heel ander karakter moest uitbeelden 

dan dat van haarzelf. 

Tot die tijd was Belle altijd een vrolijk, spontaan kind geweest, maar dat jaar maakte 

haar vroegere gouvernante uit Belles brieven op dat ze veranderd was. Ze vermoedde 

dat er verliefdheid achter zat.6 Dat ze het bij het juiste eind had, blijkt uit twee pas ont

dekte brieven van Belle, waarin ze haar hart uitstort over haar onbeantwoorde liefde. 

Ze sluiten goed aan bij een al langer bekende brief uit 1755 met nogal pessimistische 

uitspraken over vriendschap. Wegen de voordelen wel op tegen de nadelen? Vrienden 

sterven, hebben problemen of laten je stikken. Misschien zouden mensen gelukkiger 

zijn als er geen speciale vriendschapsbanden bestonden.7 Dat Belle hier niet zomaar 

wat literaire citaten bij elkaar plukte, maar schreef op grond van eigen ervaring, is nu 

wel duidelijk. In de winter van 1754-1755 was het met de Poolse graaf Pieter von 

Dönhoff, ritmeester in een Utrechts regiment cavalerie, liefde op het eerste gezicht. 

Het gebeurde tijdens een ontvangst bij een tante met wie Belle goed kon opschieten. 

Haar man was Dönhoffs commandant en tevens een van diens beste vrienden.8 

Blijkens haar twee brieven was de veertienjarige Belle helemaal weg van de charmante 

officier. Dag en nacht moest ze aan hem denken. Het was een marteling! Toen ze eind 

juni hersteld was van de gevolgen van de pokkenprik, vertrok ze, ook om Dönhoff te 
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ontlopen, meteen naar Zuilen. Ze bleef er tot in december, veel langer dan normaal. 

Daarna bleef ze nog een vol jaar weg uit Utrecht. Een deel van deze periode bracht ze 

door bij familie in Den Haag. Hier werd ze samen met haar nichtjes Van Lockhorst, die 

daar ook logeerden, geïntroduceerd bij andere jongedames uit de hogere kringen. Uit 

de brieven van haar ex-gouvernante is af te leiden dat Belle zich ook bezighield met de 

opvoedingvan haar Haagse nichtjes, onder wie haar latere hartsvriendin Annebetje." 

Toen in de loop van 1757 Dönhoffs regiment werd overgeplaatst naar Utrecht, en Belle 

hem weer regelmatig op ontvangsten en partijtjes tegenkwam, bleken haar gevoelens 

sterker dan ooit. Bovendien had hij nu wel oog voor de zestienjarige schone en begon 

avances te maken. Belle zag welke risico's ze gelopen had als naïeve veertienjarige, en 

besefte dat ze er een punt achter moest zetten. In haar brief beschreef ze, wellicht voor 

het eerst in haar leven, haar opwinding bij hun ontmoeting. Ook haar frustratie dat hij 

haar niet zag en haar voornemen hem desondanks trouw te zijn. Verwijst ze ook naar 

een onhandige liefdesverklaring? In elk geval wist ze nu dat zij voor Dönhoff vooral zijn 

zoveelste avontuurtje zou zijn. Ze besluit met hem te breken: 'kan ik mij tevreden stel

len met de restjes van uw hart?' 

In haar tweede brief stelt Belle dat de eerste moet verdwijnen: als Dönhoff hem laat 

slingeren, wordt het een schandaal, en bij herlezing, zeker na een paar jaar, werkt de 

brief op zijn lachspieren. Er komen ook andere gevoelens ter sprake. Ze weet wat voor 

soort man hij is, maar, zo redeneert ze, dat komt omdat hij nooit de juiste vrouw gevon

den heeft. Zou zijzelf die vrouw niet kunnen zijn? Zij kan hem immers ook intellectueel 

boeien? Tegelijkertijd beseft ze dat ze bezig is zichzelf voor de gek te houden. Om te 

voorkomen dat ze ooit op haar beslissing terugkomt, zet ze dit alles zwart op wit. Het 

slot van de brief is een hartenkreet: 'God, wat zou ik gelukkig zijn als hij voor mij was 

zoals ieder ander!' 

Epitre à Mlle de Zuylen en Belles Epitre à Garcin 

Het nieuwe materiaal onthult niet alleen het goedbewaarde geheim van Belles eerste 

liefde, het geeft ook een goed beeld van de omstandigheden waarin een aantal van 

haar literaire werken zijn ontstaan. Belle las Franse tijdschriften die vol stonden met 

chansons, brieven in versvorm, romances, fabels en korte verhalen. Vaak anoniem of 

slechts gesigneerd met de initialen van de auteur. Belle wisselde haar werk en ideëen 

uit met kennissen die deze bladen ook lazen en die ook doorfranstalige gouverneurs en 

gouvernantes waren opgevoed. Sommigen behoorden tot de adel, anderen tot de 

stand van regenten en kooplieden met wie Belle via haar moeder verwant was. Vrijwel 

altijd schreef Belle naar aanleiding van gebeurtenissen in haar directe omgeving. Zo 

ontstonden 'portretten' van haar Amsterdamse vriendinnen Susanna Elisabeth Hasse-

laer en Catharina Elisabeth Geelvinck, op wier verzoek ze eind 1762 haar eigen Portrait 

de Zélide schreef. Deze teksten werden ook buiten de kring van haar kennissen overge-
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Slot Zuilen, tekening door Jacob Cats (1772). Rijksdienst voorde Monumentenzorg, TH-ißj. 

schreven en bezorgden Belle een eigen plaats in de literaire wereld van de republiek.10 

In deze periode stuurde Belle enkele gedichten voor commentaar aan Jean-Laurent 

Garcin (i733-178i), een in Genève afgestudeerde theoloog die destijds als huisleraar in 

dienst was bij een Amsterdamse regentenfamilie. Garcin was de aangewezen man voor 

literair advies. Hij werkte aan een bundel met berijmingen van alle 150 psalmen, en was 

bovendien redacteur van een franstalig tijdschrift dat in Amsterdam uitkwam. Het 

bevatte behalve een keuze uit de artikelen van de Parijse Journal étranger en L'année lit

téraire ook nieuwe bijdragen. " 

Belle deed haar gedichten vergezeld gaan van een schrijven in de vorm van een her

dersdicht. Hierin complimenteerde ze Garcin met zijn status als schrijver en criticus en 

verontschuldigde zich voor haar onervarenheid als dichteres: 'Ik ben nog maar een 

beginneling: aan de voet van de zangberg schrijf ik wel eens iets'. Poëzie was voor haar 

een stuk moeilijker dan proza: vanwege rijm en metrum was het een hele toer leuke 

invallen goed te formuleren. Haar rijmelarij was slechts bedoeld 'voor niet al te kriti

sche vrienden'. u 

Mogelijk heeft Garcin hierop gereageerd met het nu eindelijk teruggevonden Epitre à 

Mlle de Zuylen, een brief van 170 verzen, gedateerd 1 maart 1763. Hierin strooit Garcin, 

geheel in de stijl van de épitre, met complimenten, zowel op Belles werk als haar per

soon. Inspelend op de toonzetting van Belles gedicht, doet hij zich voor als een verliefde 

herder die weet hij dat hij geen enkele kans maakt met haar gelukkig te worden. Hij 

zinspeelt op een recent huwelijksaanzoek dat Belle kreeg uit Berlijn, en hoopt dat haar 

talenten ook bij de koele Duitsers erkend zullen worden; niet alleen als auteur van het 

niveau van schrijvers als Voltaire en Mme de Sévigné, maar ook als actrice, danseres en 
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,™, ; '4 rt'^,z- - , ^ Réponse à l'Epitre de M. Garcin door Belle van Zuvlen. HUA, Van 
i f ' " ' ~ ? • > - • ^ ï £ r / O » ' " • 

'•{•!>'/!A(# l -**6-t. -e./! • <-/•**-*-'"' Hardenbroek,inv.nr.4sy-c-2g. 

schilderes. Toch, zo schrijft Garcin, zou het. voor 

'-,'n jjti*£fc -' »*"•' y^y!^'"'-'^/"/< haar in Zwitserland veel eenvoudiger geweest zijn 
X fm / I'S ^nJ • * - * Al>riM^ 

<--3 ' • '"*5T).v». <*& i^-'/ '•""•'*•'• 'e - eeuwige roem te verwerven. Niet alleen als hoofd-

V ,. ó, •*. rL~ „••-, * persoon in het werk van Albrecht von Haller, de 

„/£*••.ƒ*«' Af/•" c *^*Z, /"'"'•- dichter-arts uit Bern en van de destijds in Zwit-

•£>"i , f \ y«., *,**£-..*.. _ seriand wonende Rousseau en Voltaire, " maar ook 

».- »!•» ;***-*-y * / " • / . als voorwerp van hun hoogstpersoonlijke liefde. 

jUAf*""*** '••"<"•"•:<- Garcins fertre is niet alleen een eerbetoon aan 

ejTnq-ï « •*»>/*•*••'.f**' Belle en een liefdesverklaring. Het genre vereist 

•"./,./<? 4 /̂".̂ -/~5<>••." .r^»...»...v«v ook minder serieuze zaken, en op badinerende 

L . / - , -.- ^ - — ^ * ^ i . A ' , 
fc >,„,../,' .«&•-' Ifa-v ti ,^,y..^,.,. toon brengt Garcin enkele anecdotes te berde. Hij 

/ " ^ ,*«<„. st..".-*'«**«^ zou Belle bijvoorbeeld betrapt hebben terwijl ze 

**:. ""^ X " " * ^ ' 5 i ' " ' /'~T"~'^ • ,, 0 wel heel innig afscheid nam van'la longue Suzon', 

misschien Susanna Elisabeth Hasselaer, echtgenote van een Amsterdams regent, bij 

wie Belle regelmatig logeerde, en wier lichamelijke charmes ze beschreef in haar 

Portrait de Camille. " 

Belle reageerde met haar nu eveneens teruggevonden Réponse à l'Epitre de M. Garcin, 

waarvan tot nu toe alleen de passage 'Du Lac Léman je connais les rivages' [Van het 

meer van Genève ken ik de oevers] bekend was. Het is met zijn persoonlijke toon en no 

verzen verreweg het belangrijkste gedicht uit Belles Hollandse periode. Belle opent met 

een toespeling op Garcins Odes sacrées ou les Pseaumes de David en vers françois (1764), 

waarvan het voorwoord begin 1763 was verschenen in het Haagse tijdschrift Bibliothè

que des sciences et des beaux-arts. Volgens Garcin had de poëzie 'zijn geboorte'te danken 

aan de godsdienst. Helaas was van deze 'volmaakte' staat geen sprake meer: moderne 

poëzie kon het best getypeerd worden met termen als degeneratie en decadentie. '5 

In haar Réponse imiteert Belle Garcins hoogdravend woordgebruik en concludeert 

onbarmhartig dat hij, blijkens zijn Epitre, evenveel van moderne 'perverse' poëzie houdt 

als van de psalmen. Ze heeft nog nooit zoveel van de dichtkunst genoten als toen hij die 

'ontheiligde' door haar lof te zingen. Toch hoopt ze dat zijn bevlieging snel voorbij zal 

zijn. Ze reageert niet zonder humor op zijn opmerkingen over haarzelf en gaat uitvoerig 

in op een eventueel verblijf in Zwitserland, 'het land van vrijheid en gelijkheid'. Ze kent 

het goed (ze was er in 1750 vrij lang met haar gouvernante), maar men heeft er sterke 

vooroordelen tegen 'een enigszins geletterd meisje'. Ze zou direct ruzie krijgen met 

Rousseau, want ze lijkt helemaal niet op de weinig intellectuele Sophie, de bruid van 

zijn Emile. En mocht iedereen haar daar wel bewonderen, dan zou de roem haar naar 

het hoofd stijgen. Beter lijkt haar een deugdzaam en plichtsgetrouw leven in Duitsland, 

waar het lot haar heenvoert. 
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Le Noble 

In zijn Epitre verwijst Garcin ook naar een kort verhaal van Belle dat destijds nog niet in 

druk was verschenen: Le Noble, een 'zedekundig verhaal' dat Belle naar eigen zeggen 

niet veel meer tijd gekost had dan een dozijn brieven. Stuurde zij het Garcin toe met het 

oog op publikatie of kreeg hij het via-via in handen? Het enige dat we met zekerheid 

weten is dat het in 'uni T'ö"1 verscheen in Ga rei n s 'owic?/ ^rnnrioy mnnkimn n\mr-1' A ^^A™ 

littéraire. '6 

Het verhaal gaat over baron d'Arnonville wiens grootste trots bestaat uit zijn voorva

derlijk kasteel en zijn duizendjarige stamboom. Zijn zoon combineert deze trots met de 

jacht, drank en vrouwen. Dochter Julie daarentegen wil zich geestelijk ontplooien. Ze 

leest romans en laat zich schaken door Valaincourt, wiens vader wegens grote verdien

sten in de adelstand verheven is. Als de baron hoort dat de jongen tot een mindere klas

se behoort, valt hij flauw. Gelukkig trouwt zijn zoon wel met een oud-adellijke, zij het 

foeilelijke jongedame. Terwijl de baron dit viert met twintig heildronken, komen Julie 

en haar man binnen. Zij vallen voor hem neer en in zijn roes drukt hij hen aan zijn hart. 

Belle schetst hier een karikatuur van de ouderwetse landedelman die neerkijkt op zijn 

standsgenoten die met hun tijd meegaan en zich door hun persoonlijke inzet verdien

stelijk maken. Het is onduidelijk of ze hiervan in haar kennissenkring een voorbeeld 

zag. Le Noble is ook geen sleutelroman met herkenbare personages, ook al deed Belles 

tweede broer weinig anders dan jagen, en stamde haar toekomstige zwager van moe

derskant af van de Van Wassenaers, de oudste adellijke familie van Holland. Lezers als 

Garcin zagen echter wel een duidelijke parallel tussen de spontane Julie, die oude adel

lijke conventies aan haar laars lapt, en Belle zelf. Haar ouders konden dit verhaal maar 

matig waarderen en toen het in het laatste kwartaal van 1763 als apart boekje herdrukt 

werd, gecorrigeerd door Belle maar nog steeds anoniem, is het op hun verzoek uit de 

handel genomen.17 

Onder Belles literaire vrienden die Le Noble lang voor de eerste publikatie lazen, waren ook 

de rokkenjager Pieter von Dönhoff en diens beste vriend Gijsbert Jan van Hardenbroek, de 

Utrechtse regent die jaren lang in stilte op Belle verliefd geweest is. Eind januari 1763 vroeg 

Dönhoff hem: 'Heb je je commentaar op Le Noble al opgestuurd aan de auteur?' Hij voegde 

eraan toe: 'Als je het niet te druk hebt, zou je met je wijze woorden een al te intellectuele 

vrouw weer tot rede kunnen brengen. De maatschappij zou er een sympathiek iemand bij 

krijgen, en wie weet ooiteen goedeen alom gewaardeerde huisvrouw'.IS 

Of Van Hardenbroek deze raad heeft opgevolgd is onbekend, maar hij was zeker 

betrokken bij de grap die Dönhoff, na de verschijning van Le Noble in juni 1763 met Belle 

heeft uitgehaald. In een door Van Hardenbroek bewaarde brief van 6 juli 1763 aan de 

redactie van de Journal étranger, " schrijft een zekere chevalier de Nivers uit Parijs dat 

hij uit het voorwoord van Le Noble heeft opgemaakt dat de auteur een nog ongehuwde 

vrouw is. Als groot liefhebber van romantische avonturen springt hij zo in de postkoets 

naar Holland om kennis te maken met 'La Belle qui écrit si bien'. Hij hoopt dat zij in het 
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volgende nummer van het tijdschrift zegt of hij welkom is. Dat dit verdichtsel afkom

stig moet zijn van Dönhoff blijkt uit een brief van eind december aan Van Hardenbroek: 

'Hierbij ontvang je een kopie van wat markies d'Arnonville, of iemand die zich zo 

noemt, mij onlangs toegestuurd heeft. Geen idee waarom! Zijn kritiek op de auteur van 

Le Noble lijkt terecht, en hij neemt heel humoristisch wraak, maar 'what is that to me?' 

Toch zou ik graag het gezicht van de jongedame zien als ze dit leest, want dit stuk 

maakt haar manier van schrijven bepaald belachelijk. Hopelijk geneest dit haar van de 

hoge dunk die ze er zelf van heeft [...] Kun je haar deze tekst anoniem doen toekomen 

in een haar onbekend handschrift?' (28 december 1763) 

In zijn brief20 verbaast de zogenaamde markies zich erover dat zijn naam in het verhaal 

voorkomt. Bovendien is ook hij van zeer oude adel, zijn zoon jaagt en zijn dochter heet 

Julie! Heeft de schrijver hem en zijn familie misschien belachelijk willen maken? Omdat 

hij zelf geen verstand van literatuur heeft, sluit hij het uitgebreide commentaar van 

drie'deskundige vrienden' bij. Het is het verslag van hun discussie, een soort toneelstuk 

in de trant van Molières La critique de l'Ecole des femmes, waarin verschillende aspecten 

van Le Noble de revue passeren. De 'deskundigen' ontdekken veel onwaarschijnlijke 

situaties en een of twee foutjes in het Frans, zo had 'baron' bijvoorbeeld 'markies' moe

ten zijn. Bovendien zijn de grapjes niet origineel en is er een overdreven gebruik van 

drie puntjes als leesteken. De markies is van plan een komedie te laten schrijven tegen 

intellectuele vrouwen. Dan zullen die het voortaan wel uit hun hoofd laten een verhaal 

te publiceren. 

Kennelijk heeft Van Hardenbroek het dossier afgeleverd, want Belle heeft de markies 

van repliek gediend.21 Ze betreurt het dat ze de markies ongewild gekwetst heeft. Bij 

een eventuele tweede druk zal ze d'Arnonville veranderen in een naam die hij zelf mag 

uitkiezen. Toch vermoedt ze, gezien de vele overeenkomsten tussen de wereld van de 

markies en haar verhaal, dat ze te doen heeft met een gefingeerde brief. Ze vindt de kri

tiek erg onduidelijk geformuleerd, en de tijd ontbreekt haar het hele pak papier nog 

eens door te lezen. Als Le Noble een slecht verhaal is, zit ze daar niet mee: ze heeftervan 

genoten toen ze het schreef. Ze stuurt haar brief meteen weg, doorhalingen en al. Ze 

wordt liever geprezen om haar bevlogenheid dan om haar nauwkeurigheid. Als de 

echte markies haar geschreven heeft, kan hij tevreden zijn. Als de brief een verzinsel is, 

verdient hij geen beter antwoord. Het lijkt erop dat Belle goed begreep wat er aan de 

hand was, en het spel zo lang mogelijk wilde laten duren. 

Van Pallandt en de fabel 

Een ander literair spel, waar Belle een stuk minder van genoten heeft, werd opgevoerd 

in het najaar van 1764. Het vormde de nasleep van de gebeurtenissen tijdens een 

logeerpartij bij Belles vriendin Susanna Elizabeth Hasselaer op haar landgoed Wester

hout bij Beverwijk. Belles tegenspelers hier waren Adolf Werner van Pallandt (1733-
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1813), lid van de ridderschap van Zutphen, en zijn Leidse studievriend Jan Bost (1732-

1814), wiens vrouw in 1761 gestorven was. Hij was vaak te gast bij mevrouw Hasselaer, 

die hij hartstochtelijk bewonderde.- Bost, die Belle al in oktober 1763 op Westerhout 

was tegengekomen, schreef destijds aan Van Pallandt over haar: 'Een merkwaardig 

iemand, dikwijls grappig, schrijfster, bel esprit, met een redelijk fraai figuur; ze denkt 

hardop en is erg gevoelig (dat vind ik tenminste). Omdat jij van rariteiten houdl, moet 

je haar zeker eens komen bekijken. Ze kan je gegarandeerd een tijdje aangenaam 

bezighouden'.Ji 

Er ging dus ongeveer een jaar voorbij voor de ontmoeting plaats vond. Belles ouders 

hadden er hoge verwachtingen van. Ze vonden Van Pallandt een veel geschikter partij 

dan de buitenlanders die tot dat moment belangstelling hadden getoond, inclusief 

Belles nieuwste vlam, de markies de Bellegarde, kolonel in het Staatse leger, met wie ze 

serieuze plannen leek te hebben. Belle arriveerde samen met haar moeder op Wester

hout op 2 september 1764, en Bost verzocht Van Pallandt zo snel mogelijk naar Bever

wijk te komen. Belles vader kwam op de elfde.-1 

Na het vertrek van haar ouders, bleef Belle nog een dag of drie, en met Van Pallandt en 

Bost voerde ze lange nachtelijke gesprekken. De mannen hoorden haar uit over van 

alles en nog wat en genoten van haar openhartige uitspraken over liefde, deugd, huwe

lijk en godsdienst, onderwerpen die ze destijds ook besprak in haar brieven aan haar 

grote vertrouweling, tevens Bellegardes beste vriend, Constant d'Hermenches. Ze zei 

dat ze nog vrij was, maar verklapte ook haar geheime huwelijksplannen met Bellegar

de. ^ 

Bost en Van Pallandt konden het niet laten enkele van Belles beweringen verder te ver

tellen, en in het roddelcircuit werd Van Pallandts opmerking dat ze pas om twee uur 's 

ochtends afscheid hadden genomen, al snel 'hele nachten bij haar op de kamer'. Me

vrouw Hasselaer las Belle de les en weldra wist heel Beverwijk hoe 'onvoorzichtig, ijdel 

en naïef Belle geweest was. Het werd een fikse ruzie en op 25 september vertrok een 

uitgeputte Belle naar Amsterdam. Ze moest er niet aan denken dat de geruchten 

Bellegarde zouden bereiken, en 

besloot daarom niets te zeggen 

. , tegen d'Hermenches. In plaats 

daarvan reageerde ze haar woede 

.,„..., , > , , :.. - af met het schrijven van drie 

" ' ~ . •• • ...-v- .-;. ., fabels, waarvan er nu tenminste 

... -, ~ , £_ een, Le papillon et les deux araig-

,'; "• / '••••••••• .' ' nées [De vlinder en de twee spin-

•. /,>• 
Fragment d'une fable. Le Papillon et les 

deux Araignées door Belle van Zuylen in 

haar handschrift. Gelders Archief, Huis 

Keppel, inv.nr.3g1. 
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nen], is teruggevonden. Het was Belles antwoord op een brief waarin Van Pallandt zijn 

excuses aanbood. Om zich niet verder te compromitteren, vroeg ze haar zwager 

Cornells de Perponcher het gedicht aan Van Pallandt op te sturen. '6 

Perponcher las Van Pallandt eerst de les: met zijn gedrag had hij Belle wel erg te kijk 

gezet en zijn eigen reputatie als man van eer geen goed gedaan. Hij vroeg hem Belles 

huwelijksplannen niet aan de grote klok te hangen, en zei dat Belle hem niets meer 

kwalijk nam: 'In plaats van boos te zijn en niet terug te schrijven, doet ze deze kwestie 

af met een grapje, zoals bijna alles in deze wereld. Ze heeft over dit voorval dus een 

fabel geschreven, naar mijn idee best geslaagd. Onze vriend Bost lijkt helemaal in 

ongenade te zijn gevallen. Laat mij a.u.b. weten watje van de fabel vindt' (19 oktober 

1764).2' 

De vlinder is een zelfportret, volgens Belles tante 'levensecht en geslaagd': de jonge 

onbezorgde vlinder denkt de wereld te kennen terwijl ze er nog maar weinig van gezien 

heeft. Ze is onvoorzichtig en maakt zich vrolijk niet alleen over 'nutteloze insecten' 

maar over alle schepselen, zelfs degenen die ze bewondert. Bijgevolg heeft ze 'heel wat 

critici, vleiers, en weinig vrienden'. -8 De vlinder arriveert in een mooie tuin (Wester

hout) met een schitterende roos (mevrouw Hasselaer), voortdurend omringd door 

helaas niet altijd met zorg uitgekozen gasten. Een vaste plaats naast de roos wordt 

ingenomen door een dikke spin (Jan Bost), die het aanvankelijk uitstekend met de vlin

der kan vinden. 

Op 5 september meldde Bost aan Van Pallandt dat hij 'erg tevreden' was over Belle; 

Belle vond hem een 'aardigejongen' en deed zelfs een hardloopwedstrijd met hem.Aan 

d'Hermenches schreef ze: 'Hij is belezen en heeft een goed geheugen'. Bost was wel 

een tikje arrogant, maar hij liet zich 'gelukkig' al door haar onderbreken en waardeerde 

haar grapjes. 'Ik weet zeker dat hij aan mijn ongeduldige karakter gewend raakt. Zo 

worden we nog de beste vrienden'.25 Hoe anders 

zou het uitpakken! Omdat Bost in de ruzie aan het 

eind van Belles verblijf op Westerhout haar uitge

maakt had voor 'oneindig klein van geest', gaf 

Belle hem in de fabel lik op stuk: 'met vrijwel geen 

esprit, maar een sterk geheugen, gaat hij door voor 

een grote geest'. '° 

De spin besluit zijn 'zuster' (Van Pallandt) er bij te 

halen. Van Paliandt wordt gezien als een meeloper: 

'veel esprit in een broodmager lichaam', maar wat 

voert hij eigenlijk uit? Samen zouden ze de vlinder 

een lesje leren. Namens de maatschappij, waar zij 

volgens hen op neerkeek. Voor Belles kennissen die 

Le Papillon et les deux Araignées, anonieme ingekleurde teke

ning (1764). Gelders Archief, Huis Keppel, inv.nr. 346. 
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de fabel ook in handen kregen was de situatie heel 

herkenbaar. Willem Boreel, een Amsterdamse 

regentenzoon die destijds overwoog Belle ten 

huwelijk te vragen, kreeg hem toegestuurd door 

zijn vader: 'Bost is niet kwalijk beschreven [...] 

Pallandt komt er genadiger af. De eerste is weder 

in gratie aangenomen door voorspraak van 

mevrouw Hasselaer'. " 

Dit gebeurde op zondag n november, toen Bost in 

huize Hasselaer in Amsterdam voor het eerst weer 

oog in oog stond met 'de Sappho uit de provincie': 

'Ze zat aan het clavecimbel, naast ambassadeur 

Dedel, een echte fatsoensrakker. Na de eerste begroeting, nogal stroef van weerskan

ten, trakteerde ze me op drie fabels die ze geschreven heeft naar aanleiding van de 

gebeurtenissen. Haar overdreven manier van declameren was duidelijk bedoeld om 

haar verlegenheid te verbloemen. Ik was verzoeningsgezind, ik vond de fabels leuk, vol 

esprit (er is er maar een, namelijk die van de vlinder, die niet choquerend is), en we lie

pen naar de ontvangst-salon. Vrijwel meteen ging de dichteres er weer vandoor, kenne

lijk om te voorkomen dat ze zou moeten blozen om de complimenten die ik haar wilde 

maken over haar werk'. i2 

Even later troffen Bost en mevrouw Hasselaer 'de beminde' in een kabinet 'bezig met 

onbeduidend proza'. In het bijzijn van 'de charmante bemiddelaarster' gaven Bost en 

Belle elkaar de hand. Excuses mochten van mevrouw Hasselaer niet gemaakt worden: 

'Jij, lieve, bent onvoorzichtig geweest; zij een beetje gemeen'. Bost dacht dat de ruzie 

bijgelegd was. Hij was aardig geweest over de fabels en Belle had genoten van haar 

voordracht, vooral bij het uitspreken van de passage 'vrijwel geen esprit, maar een sterk 

geheugen', die ze beschouwde als een vernedering voor Bost. Maar Bost voelde zich 

helemaal niet vernederd. Hij zag de fabels als het resultaat van 'gefrustreerde arrogan

tie en gekwetste trots' en vergeleek Belles gedrag met dat van het meisje uit een toen 

populair liedje: ze krijste en schold, maar ze wilde eigenlijk alleen maar trouwen. 

Helaas kwamen door de declamatie de oude roddels weer tot leven, en Bost moest zich 

tegenover mevrouw Hasselaer opnieuw rechtvaardigen. Dat vond hij niet leuk en het 

resultaat was dat ook hij, inhakend op Belles fabel, een gedicht schreef. Bovendien liet 

hij de fabel uitbeelden in een tekening, waarvan prentjes gemaakt werden die onder de 

Amsterdamse kennissen werden verspreid. Mevrouw Hasselaer gaf hem toestemming 

het gedicht aan Belle toe te zenden, maar door een misverstand kwam het toch in de 

roulatie. In Amsterdam en Den Haag werd er opnieuw gelachen om Belle en haar kap-
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sones, en Bost kreeg nog eens de wind van voren. Hij hoopte dat mevrouw Hasselaer 

Belle zo snel mogelijk zou dumpen; Van Pallandt kreeg te horen dat het zonde was zijn 

tijd te verdoen 'met een halve gare, die meer dan gemiddeld last heeft van stoornissen 

in de bovenkamer'. " 

Van Pallandt wist niet hoe hij Belle moest aanpakken. Bost schreef in januari: 'Het is 

aan jou het lot van de vrouw te bepalen. Niet omgekeerd. Jij bent keizer, heer en mees

ter; en in tranen?' In haar brieven was Belle afwisselend poeslief en agressief. Eigenlijk 

vond Belle hem veel te kalm: niet in staat tot liefde of haat. Zijn taalgebruik sloeg ner

gens op: 'Die opsomming van gevoelens die ik bij je wakker maak, lijkt wel een bak ijs-

klontjes'. " 

Belle liet haar pen maar gaan, zo kon ze het beste haar hart laten spreken. Toen ze 

hoorde dat Van Pallandt en Bost eind april op reis zouden gaan naar Frankrijk en 

Zwitserland, stuurde ze hem een gedicht waarin ze terugblikte op 'acht maanden' vol 

gesprekken 'over liefde en haat, zonder elkaar ooit lief te hebben ofte haten'. » Bij deze 

gelegenheid maakte ze ook een ironisch rijmpje, en met een verwijzing naar de fabel 

werd de affaire Van Pallandt afgerond. 'Jij en Bost. Wat een stel! Wat de een ziet, ont

houdt de ander. Daarna gaan jullie er saampjes een verhaal van maken. De titel wordt: 

Reis in een ver land door mijnheer Esprit en mevrouw Geheugen'. 

Gijsbert Jan van Hardenbroek 

Kort na Van Pallandts vertrek deed in Utrecht en elders het gerucht de ronde dat 'juf

frouw van Zuylen eindelijk haar keuze' gemaakt had. 'Het wordt markies de Bellegarde 

[...] Hij is ongeveer vijftig jaar oud, rooms-katholiek, kolonel van een regiment, afkom

stig uit Savoye, een bel esprit enz.' i5 De godsdienst bleek echter een onoverkomelijk 

bezwaar en in juli 1767 kwam er officieel een einde aan deze schimmige affaire. Belle 

leek zich nu te verzoenen met een celibatair bestaan, maar van tijd tot tijd kondigden 

zich nog huwelijkskandidaten aan. Nog nooit genoemd in dit verband is Gijsbert Jan 

van Hardenbroek (1719-1788), sinds 1758 lid van de Utrechtse ridderschapen bijgevolg 

een collega van Belles vader. Via de familie Van Lockhorst waren ze bovendien geparen

teerd. 

Van Hardenbroek, eenentwintig jaar ouder dan Belle, moet haar van jongsaf gekend 

hebben. Zijn bewondering voor haar dateerde zeker van vóór 1762 toen hij, zoals we 

gezien hebben, samen met Dönhoff een grap uithaalde met Le Noble. Meer dan wie ook 

heeft hij teksten van haar gekopieerd en bewaard. Een van zijn dossiers bevat niet min

der dan 25 documenten van en over Belle, inclusief een gedicht Chère Casette, waarin 

Belle haar schrijfmap vraagt de toevertrouwde stukken zorgvuldig te bewaren. Er is ook 

een pakket met vijftien brieven en memoranda van Van Hardenbroek zelf met als 

opschrift: 'heel dit dossier heeft betrekking op Mlle de Zuylen, tegenwoordig echtgeno

te van Mr. Charrière'. Het is het verslag van zijn onbeantwoorde liefde. " 
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Van Hardenbroek is even kansloos 

veertienjarige Belle op Van Har-

denbroeks vriend Pieter von 

Dönhoff. In de eerste briefstelt hij 

dat hij lang heeft gezwegen, maar 

dat hij haar al jaren vereert als een 

charmante en hoogstaande 

vrouw. Hij heeft haar geobser

veerd en weet dat ze met haar 

aandacht en zorg mensen erg 

gelukkig kan maken. Ze leest veel, 

ook recente publicaties, en daar

van kan ze leren niet zomaar haar 

gevoelens te uiten. Maar dat is 

theorie. In het dagelijkse leven kan 

de liefde je zomaar overvallen!38 

In twee latere brieven wordt ze aangesproken als 'mijn lieve nichtje'. Van Hardenbroek 

bewondert de stijl van haar brieven; zij neemt die complimenten helaas niet serieus, 

maar hij weet dat mensen die verstand hebben van literatuur het met hem eens zijn, en 

dat ze hun lof ten volle verdient. Net zoals d'Hermenches en Garcin heeft Van Harden

broek hoge verwachtingen van haar als schrijfster. Hij sluit een werkstuk bij van eigen 

hand en vraagt of hij het hierbij mag laten. Iedereen zegt dat hij goed kan schrijven, 

maar haar niveau haalt hij bij lange na niet; hij heeft wat zinnen uit een van haar tek

sten geleend, niet als plagiaat, maar om zich er meer vertrouwd mee te maken.3'' 

Waarschijnlijk gaat het hier om Van Hardenbroeks Portrait de Sophie,*" waarin ver

scheidene zinswendingen uit Belles literaire zelfportret, haar Portrait de Zélide, terug

komen. Sophie, de naam van de ideale echtgenote uit Rousseaus Emile (1762), wordt 

afgeschilderd als een volmaakte vrouw, die alleen een beetje te gereserveerd is en te 

formeel, zelfs met kennissen. Sophie is goed in handwerken en maakt expres de moei

lijkste borduursels. Haar geest is geneigd tot satire, maar tegelijkertijd is ze een redelijk 

en verlicht christen. Ze wil graag indruk maken op progressieve intellectuelen en ver

dient hun respect. Sophie is nogal zwaarmoedig en reageert soms emotioneel op klei

nigheden. Wat betreft de liefde is ze erg op haar hoede. Weinig mannen kunnen zich 

erop beroemen Sophie te hebben veroverd, maar als ze gewild had, had ze gelukkig 

kunnen zijn met een doodgewone man als echtgenoot. Had Van Hardenbroek bij deze 
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opmerking misschien zichzelf op het oog? 

Uit een memorandum blijkt dat Van Hardenbroek, na een ongelukkig afgelopen jeugd

liefde, twintig jaar lang alle vrouwen uit zijn hoofd zette. Nu wil hij gehoor geven aan 

zijn maatschappelijke plicht in het huwelijk te treden. Hij is gevallen voor de elegante 

schoonheid van ... en weet zeker dat hij zonder haar niet gelukkig kan zijn. Een compli

cerende factor is dat familie en vrienden al iemand voor hem uitgezocht hebben, en hij 

is bang dat hij door dit huwelijk 'alles wat hem in deze wereld lief is' gaat verliezen. Uit 

de jarenlange vriendschap heeft hij opgemaakt dat hij iets voor haar betekent. 'Zeg 

eens eerlijk, kunnen we vrienden blijven?' Zo niet, dan ziet hij voor altijd af van het 

huwelijk, want zijn vriendschap met Belle is het 'enige ter wereld dat zijn leven drage

lijk maakt'.41 

Het antwoord op dit impliciete aanzoek moet ondubbelzinnig afwijzend geweest zijn. 

Na een slapeloze nacht noteert hij dat haar beslissing 'na rijp beraad' tot stand kwam. 

Maar waarom had ze hem dan tot het laatste moment aangemoedigd? Was er iemand 

anders? Was het zijn sociale positie of was haar beslissing zomaar een opwelling? De 

door haar voorgestelde 'vriendschap zonder hartstocht' is voor hem onvoorstelbaar. De 

dag daarop schrijft hij: 'Hoe je ook over mij denkt, ik zal mijn leven lang tedere gevoe

lens voor je blijven koesteren'.42 

Er is ook een brief waarin hij haar opeen ongebruikelijk emotionele toon uitmaakt voor 

'wreed en trouweloos'. Hij heeft haar altijd aanbeden. Toen hij haar voor het eerst zag, 

was hij 'in de war en verrukt' van haar schoonheid, die toenam naarmate hij haar beter 

leerde kennen. Hij leefde met haar mee in vreugde en verdriet, maar altijd hield hij zijn 

liefde geheim en gaf soms zelfs de indruk op haar neer te kijken. Kan ze hem eindelijk 

vertellen waarom ze hem zo plotseling heeft laten vallen?43 In afwachting van haar 

antwoord, schrijft hij dat hij sowieso nooit in staat geweest zou zijn haar gelukkig te 

maken. Zijn financiën zijn beperkt: hij heeft verplichtingen ten opzichte van familiele

den. Bovendien is zijn liefde duidelijk sterker dan die van haar; dat is geen goede basis 

voor wederzijds geluk. Toch hoopt hij dat hij haar mag blijven bewonderen. Belle heeft 

hem misschien nog gevraagd haarte vergeten. Zijn antwoord was dat hij zijn verlies 

kon nemen, hij kon wel aanzien hoe een ander gelukkig met haar was, maar haar ver

geten? Onmogelijk! " 

Van Hardenbroek hoopte ten onrechte dat Belle, die altijd aardig tegen hem geweest 

was, en die steeds minder kans had nog een goed huwelijktesluiten, ervoor zou kiezen 

zich onder zijn bescherming te stellen. Maar daaraan had Belle geen behoefte. In juli 

1764 schreef ze: 'Ik haat oude kerels die een vrouw nemen om de winter mee door te 

komen'. Ze moest er ook niet aan denken te moeten samenleven met iemand die harts

tochtelijk verliefd op haar was, en voor wie zij niets voelde. Ze kon zich wel voorstellen 

een ontrouwe echtgenoot te hebben, en ook zelf zo nu en dan vreemd te gaan. De 

brave Van Hardenbroek zou niet hebben geweten hoe te reageren op dit soort praatjes. 

Met hem zou ze bovendien zijn blijven hangen in het wereldje waarin ze opgegroeid 
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was, en ze wilde persé weg uit 

Holland. Wellicht nog belangrijker 

was Van Hardenbroeks passiviteit. 

Ergens in zijn notities na de afwij

zing schrijft hij: 'Ik geef slechts toe 

aan de verleiding'. Belle had meer 

op met types als Dönhoff en haar 

Schotse vriend James Boswell die 

zelf initiatieven namen. " 

Omdat we hier te maken hebben 

met ongedateerde concepten, vol 

doorhalingen, waarin bovendien 

niet alle details zijn ingevuld, is het 

onduidelijk of alle brieven wel ver

stuurd zijn en vooral hoe lang de 

affaire geduurd heeft. De ontkno

ping vond mogelijk pas plaats in 

de loop van 1770, toen duidelijk werd dat Belles keus gevallen was op Charrière. Van 

Hardenbroek moet behoorlijk van slag geweest zijn: tussen juli 1770 en begin 1772 hield 

hij zijn politieke dagboek (Gedenkschriften, ij4j-ij8j) niet meer bij, en het enige door 

hem bewaarde toneelstuk is La soirée des boulevards, uitgerekend het stuk dat de pas

getrouwde Belle en haar man op 31 januari 1771 in Den Haag bijwoonden. Ook Belle is de 

affaire nooit vergeten. Als in 1797 een familielid zich verlooft met een meisje Van 

Hardenbroek, schrijft ze aan een neef: 'Tuyll en Hardenbroek [...] dat klinkt fraai. 

De namen gaan goed samen, maar dit hoeft absoluut niet te gelden voor de personen 

zelf.46 

Charles-Emmanuel de Charrière en afscheid van Holland 

Belle ontmoette haar uiteindelijke echtgenoot Charles-Emmanuel de Charrière (1735-

1808) toen hij in 1763 bij de familie in dienst kwam als privé-docent. Twee jaar later ver

trok hij uit Zuilen, maar bleef wel in Holland. In 1766 logeerde hij enige tijd in Leiden, 

waar zijn vriend en landgenoot Jean-Laurent Carcin hem aan een kamer hielp. Charriè

re pikte er een leerling op en vertrok begin juni met hem naar Zwitserland. In zijn eerste 

bewaard gebleven brief aan Belle beschrijft Charrière hun excursie naarde gletschers. '" 

In september 1769 kwam Charrière Belle tegen in het kuuroord Spa, destijds een popu

laire ontmoetingsplaats voor de Europese beau-monde. Belles beste vriendin en nichtje 
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Legenda: A = kasteel; B = dorp; C = water

put; D = hu/'s /an Statief; f = hu/s ran 

Charrière; F = tu/'n ran Or.; C = ivc/de ran 

C7î.; H. weg naar Aavernier; I = lanen; K = 

haven; L = meer van Neuchâtel; M = Le Bied, 

een textieldrukkerij; N = wijngaarden; 0 = 

Areuse met het hais van Meuron uit Sankt 

Gallen; P = een blekerij 

Annebetje was samen met haar 

man ook van de partij. Waar eigen 

zeggen raakte Belle verliefd op 

Charrière, en toen ze elkaar het 

volgende voorjaar weer tegenkwa

men, zei Belle hem dat ze van hem 

hield. Annebetje raadde haar aan 

met hem te trouwen; Belles vader 

en d'Hermenches waren minder 

enthousiast. Vergeleken met de 

andere pretendenten van dat 

moment was Charrière straatarm. 

Maar Belles besluit stond vast en tot grote verbazing van iedereen, inclusief de Prins 

van Oranje,48 trad ze op 17 februari 1771 met hem in het huwelijk. Zij was toen ruim der

tigjaar oud. 

Pas in juli reisden ze af naar Zwitserland. Eerst moesten er bezoeken afgelegd worden. 

Het geplande vertrek op 22 maart, ging niet door omdat Belle, die altijd een zwakke 

gezondheid had gehad, instortte. Ze werd verpleegd door Annebetje, die zelf ook zo nu 

en dan last had van vapeurs, die 'wonderlijke ziekte': 

'Wij brengen de hele dag bij de patiënte door; ze is eigenlijk niet meer ziek, maar erg 

verzwakt door de Spaanse vlieg, een purgatie, een aderlating en het hele ziekteproces. 

De aanvallen zijn niet teruggekomen. Ze hoopt dat ze er vanaf is. Sinds gisteren neemt 

ze kina-poeder. Ze volgt dezelfde behandeling als in Engeland. Afgelopen nacht heeft 

ze slecht geslapen; als ze vanavond wil dat ik bij haar op kamer blijf, doe ik dat. Als ze 

slaapt ga ik heel voorzichtig naast haar liggen, zoals ik naast jou lig als ik in een slecht 

humeur ben. Ik sta natuurlijk wel op om de baby de borst te geven, want je rnoet niet 

denken dat ik een van de juweeltjes die ik van jou heb vergeet omdat ik mijn vriendin 

zo graag van dienst wil zijn'.49 

Mogelijk was Belle op 21 april aanwezig bij de society bruiloft van een van haar broers 

met de dochter van de griffier van de Staten-Generaal. Een week later was het echter 

weer helemaal mis. Pas half juni was Belle volledig hersteld en begin juli vertrokken de 

Charrières op huwelijksreis. Uit Parijs liet Charrière zijn schoonvader weten dat Belle 
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zich uitstekend voelde, iets wat hij helaas niet van zichzelf kon zeggen.50 

Belle is slechts twee of driemaal in Holland teruggeweest. Men praatte niet meer over 

haar en ze werd veel minder gemist dan haar moeder, die in december 1768 geheel 

onverwacht overleden was. In augustus 1773 was er een familiereünie in Spa, waarna de 

Charrières vermoedelijk tot eind augustus 1774 in Holland zijn gebleven. Belles gezond

heid bieef zwak. Volgens Annebetje was Charricre afgestapt van piket en speelde 

alleen nog maar schaak. Hij zager gelukkig uit en rookte vaak een 'lange pijp'."1 

In de zomer van 1775 schreef Belle vanuit Zuilen haar laatst bekende brief aan Constant 

d'Hermenches. Het was een beleefd soort brief, een flauwe afschaduwing van de zeer 

persoonlijke en emotionele brieven uit 1764. Belle was moe, ze voelde zich niet fit en ze 

was teleurgesteld dat er geen kinderen waren gekomen. Ze probeerde zich te verzoe

nen met haar lot in Zwitserland, maar miste de stimulans van haar literaire vrienden en 

deed misschien alleen wat vertaalwerk. 52 Pas vanaf 1784 begon ze weer serieus te 

schrijven en van de tientallen romans, toneelstukken en pamfletten die ze daarna het 

licht deed zien, worden er nog steeds een aantal gelezen. 

Besluit 

Een van de weinige Nederlandstalige documenten uit Van Hardenbroeks 'Belle verza

meling' is een brief uit 1764 van de Utrechtse burgemeesterszoon Jan Burman, die via 

zijn stadgenoot boekverkoper Hendrik Spruit een gedicht van Belle ter beoordeling 

gekregen had. Hij dringt er nu bij Spruit op aan het te drukken: 'Hoe meer ik het vaers 

van de Freule leese, herlese, insie en naegae, hoe meer fraais, aerdigs, kundigs en 

geestigs ik er in vinde, en geen wonder: waerom soude Maaksel van Maakster ontaer-

den? [...] Ging het nae mijne wenschen, Haer Ed. geb. bleef als haer schriften sullen zijn; 

en dese eeuw, met de volgende, roemde iets de onsterffelijkheyd scheynende te bezit

ten'.^ 

Onsterfelijk is een groot woord, maar Belles roem is intussen al tot de 21ste eeuw door

gedrongen, en door het recente onderzoek is het aantal gedichten uit haar 'Utrechts-

Hollandse' periode ongeveer verdubbeld. Bovendien is nu ook duidelijk hoe sterk haar 

werk verbonden is met concrete situaties en beïnvloed door reacties van vrienden en 

kennissen. Het schrijven van gedichten en verhalen was voor Belle, zoals corresponden

tie, communiceren met anderen. Zo ontstonden haar fabels en gaf ze met haar verhaal 

Le Noble aanleiding tot een gezelschapsspel dat maanden duurde. 

Er zijn ook belangrijke nieuwe biografische gegevens gevonden: de veertienjarige Belle 

in de ban van de veel oudere Dönhoff, en diens vriend Gijsbert Jan van Hardenbroek in 

de ban van Belle. Belles liefdesbrieven zijn uniek: er zijn geen andere van haar bewaard 

gebleven. Ook Van Hardenbroeks brieven zijn uniek omdat we hier eindelijk eens zien 

hoe een man een afwijzing door Belle ervaren heeft. Haar brieven aan hem heeft hij 

waarschijnlijk moeten teruggeven of vernietigen; vrijwel iedere correspondent kreeg 
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vroeg of laat te maken met dit verzoek. Gelukkig is er niet altijd naar haar geluisterd en 

na tweehonderd jaar blijken oude archieven boordevol verrassingen. Zo krijgen wij als 

lezers een steeds scherper beeld van hoe de fascinerende persoonlijkheid Belle van 

Zuylen zich als mens en schrijfster heeft ontwikkeld. 

Bijlagen 

Zuylen aan Graaf von Dönhoff, (eind 1756/begin 1757). 

Mijnheer, u doorziet mij volledig, en ik heb nog zo mijn best gedaan dat te voorkomen. Ik merkte het aan wat u zei, en uw gedrag heeft 

het bevestigd. Daar sprak niet veel genegenheid uit, eigenlijk alleen een besef van mijn zwakheid. Omdat u daar alles van weet, wil ik dat 

u belooft geen misbruik te maken van wat ik u ga vertellen. Ik voel me namelijk doodongelukkig. 

Kunt u zich de dag herinneren waarop u, juist terug uit Polen, op bezoek kwam bij mijn tante Singendonck? Voor u een dag als alle ande

re, maar voor mij een van de belangrijkste in mijn leven. Zodra ik u zag overviel mij een vreemd soort opwinding, wel heel sterk voor een 

meisje van veertien. Mijn verstand kreeg niet de tijd om te spreken, en mijn hart was gevangen voordat het ook maar dacht aan een val

strik. 

Niets is zo hecht als een relatie gebaseerd op een verstandelijke beslissing, maar mijn band met u was minstens zo hecht. Sinds dat eerste 

ogenblik is elke ontmoeting met Graaf Dönhoff voor mij een emotionele gebeurtenis geweest, ook als ik alleen maar aan hem dacht. 

Soms twijfelde ik of het wel liefde was, maar helaas, na uw eerste winter hier, wist ik het maar al te zeker. Het gevoel was onmiskenbaar: 

de heftigste, de meest waanzinnige en de meest ongelukkige hartstocht. Toen leerde ik de liefde kennen .... toen .... nee, ik bloos als ik 

terugdenk aan wat er gebeurd is. 

Ik ging weg uit Utrecht en installeerde me op ons kasteel. Maar niets kon me genezen: niet de afstand, het beste middel tegen de liefde, 

niet het verstand dat eigenlijk in alles de baas moet zijn, en ook niet de genante situatie dat ik verliefd was op een man die zijn liefde 

schonk aan zoveel vrouwen die dat niet waard waren. Niet aan mij. Bijna al zijn tijd ging op aan veroveringen: alle vrouwen die hij kon 

krijgen. 

Hoeveel hete tranen heb ik niet om u moeten schreien? Hoe vaak heb ik de dood niet gesmeekt een eind te maken aan die ondraaglijke, 

onophoudelijke strijd tussen mijn verstand en mijn hart, mijn liefde en mijn trots! Duizend maal beeldde ik mij in dat ik op sterven lag - in 

volle berusting - en mijn laatste woorden waren een tedere liefdesverklaring. Een tijdlang leed ik aan depressies, tot grote bezorgdheid 

van mijn vaderen moeder. De reden daarvan heb ik ze nooit willen vertellen, maar ik denk dat ze het vermoed hebben, en dat ik daarom 

zo goed in de gaten gehouden word. 

Na achttien maanden kwam ik terug in Utrecht. Ik hoopte u in de ogen te kunnen kijken zonder mijn kalmte te verliezen. Ik maakte me bij 

voorbaat zenuwachtig en sprak mezelf moed in, en toen ik u tegenkwam bij mijn vriendinnen maakte ik mezelf wijs dat alles in orde was. 

Ik wenste mezelf geluk met mijn overwinning, maar na een paar keer verdween die illusie en mijn succes werd wel heel twijfelachtig. Ik 

had zo gewild mijn hartstocht voor u verborgen te kunnen houden, maar mijn ogen zijn te eerlijk geweest en de uwe te scherp. En omdat 

ze ongetwijfeld mijn geheim geraden hebben, heb ik het besluit genomen u dit te schrijven. Ten eerste uit een onverklaarbare sympathie, 

en ook in de hoop dat u, volledig op de hoogte van mijn trieste lot, er geen grapjes over zult maken. Mocht deze bekentenis anders uit

pakken dan is dat voor mij een geschenk uit de hemel. Hartstocht geeft een scherpe blik: uw gebrek aan respect zal niet onopgemerkt 

blijven en ik zal u verafschuwen. 

Oh, Dönhoff, wat ben ik toch ongelukkig! De hoogsten in het land zouden zich gevleid voelen als mijn keuze op hen viel en de meest zorg

zame minnaar zou zich gelukkig prijzen met mijn tedere liefde. En wie kies ik uit? Een man die niet in staat is mijn liefde op juiste waarde 

te schatten. Die hem niet verdient, die niet te vertrouwen is vanwege zijn losbandige levensstijl. 

Als u mij destijds uw liefde had geschonken ...Ach, was het maarzo! Eigenlijk zou ik moeten huiveren als ik bedenk waartoe zo'n misstap 

had kunnen leiden. Nog afgezien van het onvermijdelijke berouw! Als het waar is dat u me nu liefhebt is dat een liefde die die naam nau

welijks verdient. Een gevoel te routineus om nog kracht te hebben. U bent zo gewend aan verandering dat u zich nooit aan mij zult kun

nen binden. 

U moet dus niet denken dat ik me ook maar in het minst gevleid voel door uw 'liefde', en dat ik er ooit op in zal gaan. Door mijn afkomst, 

mijn talenten en mijn opvoeding steek ik mijlenver uit boven het gros van mijn sexe-genoten. Ik denk aanspraak te kunnen maken op de 

avances van de meest onstuimige en zelfbewuste minnaar. Zou ik me dan tevreden stellen met de restjes van uw hart? Ook al zijn mijn 

verstand en mijn trots er niet in geslaagd mijn gevoelens aan banden te leggen, ze zullen een absolute heerschappij voeren over mijn 

daden, en zij verbieden mij voortaan zelfs maar vriendelijk tegen u te doen. Vaarwel Dönhoff, moge mijn liefde binnenkort niet meer zijn 

dan een droom na het ontwaken. 

I.A.E. 

HUR, Van Hardenbroek, inv.nr. 457-C-29. 
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2. Belle van Zuylen aan mejuffrouw P. voor Graaf von Dönhoff, (eind 1756/begin 1757). 

Beste vriendin, uw vriend is wel heel erg op zijn hoede, of uitzonderlijk edelmoedig. Uit pure goedheid gaat hij me bewust uit de weg, 

want ik kom hem nergens tegen. Al bijna een maand zoek ik een gelegenheid hem iets te zeggen, maar tot nu toe tevergeefs. En u, u bent 

zo uitzonderlijk verstandig en zo tactvol dat u, ook al vroeg ik het honderdmaal, nooit een kort onderhoud met hem zou willen regelen 

voor mij. Toch durf ik in deze kwestie niemand anders in vertrouwen te nemen. Hem schrijven is uitgesloten; dat zou vernederend zijn. 

Laat hem dus dit briefje zien, het is het enige wat ik kan verzinnen. 

Ik zou erg graag willen dat mijn brief niet meer bestond. Ik twijfel geen moment aanzijn discretie, maar ik ben bang dat hij hem laat slin

geren; er kan trouwens van alles gebeuren. Die brief is een monumentale zwakheid, en hij moet verdwijnen. Misschien heeft de geadres

seerde er op het ogenblik nog begripvoor, maar over een paar jaar vindt hij hem volslagen belachelijk. Een brief waarvan je je alle details 

herinnert is heel wat anders dan een brief die je kunt herlezen. Hij moet die brief dus verbranden: dat wordt de zuiverste vlam die ooit 

bestaan heeft. 

Verder zou ik hem de hoofdreden van deze wel heel ongebruikelijke stap willen zeggen. Na ons gesprek op het jacht en bij mevrouw 

Roosmale, heb ik namelijk gemerkt dat, als het zo doorgaat, ik hem in alles op zijn woord ga geloven. Dan vergeet ik wat voor man hij is 

en wat hij onder liefde verstaat. En stel dat ik me dat nog wel herinnerde, dan zou ik in staat zijn mijzelf wijs te maken dat hij zoonbere

kenbaar is, omdat hij nooit wederliefde heeft gevonden, behalve bij mij. Ik zou mezelf aanpraten dat als hij uitgekeken was op mijn 

lichaam, de enige schoonheid waar hij nu op afkomt, hij geboeid zou worden door mijn geest; ik zou hem aan mij binden door mijn 

gevoelens, en door mijn brede belangstelling in zijn ogen steeds nieuw lijken. Zo zouden wij elkaar ondanks mijn ouders en alle afgunst 

altijd trouw beminnen. 

Ik zei net al dat ik merkte dat ik mezelf hiermee voor de gek zou houden. De illusie werd steeds sterker, maar gelukkig zag ik nog bijtijds 

wat er werkelijk aan de hand was: dit onzinnige idee zou me vroeg of laat diep ongelukkig maken. Om hier een stokje voor te steken en 

mijzelf volledig voor het blok te zetten, doe ik u deze vernederende bekentenis. Dan kan ik me later tenminste geen enkele zwakheid 

meer permitteren zonder in eigen ogen af te gaan. 

Graaf Dönhoff moet dus niet denken dat mijn gevoelens zo sterk waren dat ik niet langer kon zwijgen. Hij moet begrijpen dat ik mijn 

gevoelens geweld heb aangedaan: ik heb alleen maar gesproken omdat mijn verstand dat wilde. Een hele prestatie, waar ik best trots op 

ben. Het verstand heeft gewonnen. Maar, lieve vriendin, ik wil mezelf overtreffen meteen nog groter offer: ik zal proberen Graaf Dönhoff 

uit mijn hart te bannen. Ik zal die idiote bewondering en die misplaatste trouw van me afzetten. Als dat lukt, als ik mijn liefde kan over

winnen, is dat veel eervoller voor mij dan hem altijd trouw te blijven. Dat laatste zou mij gemakkelijk vallen, het eerste is me bijna onmo

gelijk. Ik wil af van het verlangen Graaf Dönhoff voortdurend te zien. Ik wil niet langer elk uur aan hemdenken. Ik wil zelfs niet meer over 

hem praten met u, de zaak is afgedaan. Laat hem deze hele brief zien, ik smeek het u, en laten we het er nooit meer over hebben. Ik zal 

zijn naam niet meer uitspreken als een speciale naam. God, wat zou ik gelukkig zijn als hij voor mij was zoals ieder ander! 

HUA, Ibidem. 
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