
92

Vechtsensatie in Nationaal archief

E. Munnig Schmidt

Voor de doorsnee lezer roept het woord archief een connotatie op van de-neus-
in-saaie-stukken in de hoop iets wetenswaardig te vinden. Wat je dan vindt helpt 
je gewoonlijk in het bijeenbrengen van voldoende gegevens om een fatsoenlijk 
verhaal te kunnen schrijven. Van sensatie is zelden sprake.

Voor de heer Jongbloed, archivaris van het Nationaal Archief in ’s-Gravenhage, 
was er onlangs zo een zeldzaam sensatiemoment.1 Al in 2005 ontving hij van 
jhr F.V. Beelaerts van Blokland een grote hoeveelheid brieven, documenten 
en ander archiefmateriaal verpakt in de bekende verhuisdozen, plastic zak-
ken en kistjes. Alles netjes, nou ja, naast elkaar op boekenplanken gezet bleek 
deze Fundgrube 23 strekkende meter te beslaan. Niet iets om even gauw door te 
nemen. Toen de heer Jongbloed er aan toe kwam dit jaar vond hij deze zomer 
een paar handgeschreven velletjes, bijeengehouden door een geelverkleurd 
dubbelgevouwen vel waarop stond “brieven aan C.L. de Tuyll van zijn tante”. 
Hij bekeek papier en lakzegels en las wat van de in het Frans gestelde tekst zich 
afvragend wie de schrijfster was. 

Wat hij las verschilde enorm van wat hij tot dan toe onder ogen had gekregen. 
Het was hem al duidelijk dat het om 18de-eeuwse brieven ging want de eerste 
brief was van 24 november 1794. “De meeste correspondentie uit de 18de eeuw 
is wijdlopig en breedsprakig. Dit was anders. Hier springt iemand op je bu-
reau.” Hij zag aan het handschrift – met ganzeveer natuurlijk – dat het van een 
persoon was die veel schreef. 
Meer lezend kwam hij de volgende zin tegen: “J’avois commancé un petit ro-
man intitulé Henriette et Richard”. Onmiddellijk begreep hij van wie de brie-
ven waren, niemand minder dan Belle van Zuylen, schrijfster van dat boekje.2 
Jongbloed snelde naar de bibliotheek om de verzamelde werken van Belle te 
raadplegen, maar vond deze brieven niet vermeld en realiseerde zich dat hij 
een echte vondst had gedaan. 
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De brieven zijn gericht aan haar 13-jarige neef Carel Lodewijk van Tuyll van 
Serooskerken (1784-1835). De eerste daarvan is een antwoord op het verloren 
gegaan schrijven van de jonge man waarin hij haar gevraagd moet hebben of zij 
zich bewust is van zijn bestaan. “Je savois tres fort que vous existiez….” schrijft 
zij. 

Isabella Agnetha Elisabeth van Tuyll van Serooskerken, beter bekend als Belle 
van Zuylen(1740-1805), werd geboren op slot Zuylen in Oud Zuilen, trouwde 
met de Zwitser Charles-Emmanuel de Charrière en ging met hem in Colombier 
bij Neuchâtel in Zwitserland wonen.3 Van daaruit correspondeerde zij met alle 
belangrijke verlichte geesten in Europa. En ook met haar Nederlandse familie 
waaruit blijkt dat zij oog had voor de opvoeding van haar neven, waarschijnlijk 
mede omdat zij zelf geen kinderen kreeg. Haar brieven zijn opvallend modern 
en vlot leesbaar zoals Jongbloed al opmerkte.
Als Carel Lodewijk meedeelt dat hij zeeman wil worden vraagt zij waarom hij 
nog niet kan zwemmen. Zijn oudere broer Willem René heeft zij bij een bezoek 
aan haar leren zwemmen in het meer van Neuchâtel met behulp van een kur-
ken zwemvest. Beide jongens waren zoons van haar broer Willem René, die in 
1776 slot Zuylen van zijn vader had geërfd.

Noten
1  Sensatie verstopt in 23 meter archiefmateriaal. NRC Handelsblad weekend 13-14 oktober 2012, p. 

13. Margot Dijkgraaf is de schrijver van het artikel.
2  Bij Van Oorschot is het Verzameld werk van Belle van Zuylen uitgegeven. De vier nu gevonden 

brieven zijn te zien op www.gahetna.nl. 
3  W.A. Braasem, Een rebelle aan de Vecht, p. 25, Den Haag, Nijgh & Van Ditmar. 1984.
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