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E. PELINCK Adriaan Pieter Twent

en z¡jn bezittingen De Pauw

en Raaphorst

Wannser d,e autoibestuurder over de rijksweg van Den Haag naar Wassenaar

rijdt, heeft hij vanwege het drukke verkeer, na het kleine verzo,rgingscentrum

Kerkebos,-enkele villa's en het ultncht ovef een stuk bollenland, nauwelijks

gelegenheid een blik terzijdo te werpen om to zien, wat achter het goboomte

verscholen ligt. Links enige buitenplaatsen mret als laatste de Pauw, thans

gomeentehuis van Wassenaar en enkele villa's, en rechts, achter een hek, oen

dicht bos met hier en daar een door struiken vrijwel gomaskeerde doorkijk.
Eertijds was dit een zandige weg d,oor he.t binnenduin.
Reeds in de 17de eeuw was op de strook ten westen van deze weg een aan-

tal boerderijen gelegen met aan het eind de 'hofstede' De Pauw. Rechts, ten

oosten dus, strekte zlct' het Raaphorster duin uit'
We willen de aandacht vragen voor hem, die vóór Prins Frederik der Neder-

landen, tweede zoon van ko,ning Willem I, dit gebied ve'rwierf en de gro'nd-

slag legde voor de latere o'ntwikkeling, ten dele tot een fraai park, ten dele

to,t esn zwaar bos.

Het gaat hier om mr. Adriaan Piete,r Twent van Raaphorst, graaf van Roo-

senburg, zoals hij uit hoofde van de door koning l-odewijk Napo'leon verleen-

de adel zich mocht noemen. Hij was de achterkleinzoon van do uit Kampen

afkomstþe Lambert Twent (1642-1691), die zijn carrière gemaakt had als

postmeester te Delft r. Het heeft de Twenten waarschijnlijk enige moeite ge-

t Zi", ¡rcipnart, De Delftse postmeesters Lambert en Nicolaas Twent, in: Jaarverslag

Nederlands Postmuseum 1965, 's-Gravenhage 1966, 1'7-46. - Zie ook Nederl' Wapen-
heraut 1906, 217-227.
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kost om ondanks hun geld in de Delftse regering te komen. Er was boven-
dien niet altijd plaats en zo zachl dan zijn ene achte,rkleinzoon mr. Hendrik
Twent (1,143-1788) mede door zijn huwelijk met de Leidse hoogleraarsdoch-
ter Maria Amalia Gaubius, zijn bestemming in de Leidse regering en zijn
broer, onze Adriaan Pieter evenzo te Gouda.
De laatste werd te Delft geboren op 5 februari 1,145 als zoon van mr. Willem
Twent (1107 -1145) en Agatha Hoogwerff (I7II-1714). Na het overlijden van
de vador verhuisde het gezin naar Leiden, want op 2O maart L758 wordt
Adriaan Pietsr in hot Album Studiosorum ingeschreven, 13 jaar oud, apud
Nob. Matrern op de Garemarkt 2.

Op 1,4 augustus 1760 wordt hij andermaal ingeschreven, thans 18 jaar oud 3

apud Nobilissimam matrem op het Steenschuur en op 27 februari 1764 pro-
moveert hij. Hij huwde 25 juni 7165 mef de Delftse jongedochter Catharina
Maria van Vredenburch.
Het jonge echtpaar laaf zich op 25 december 1.166 te Gouda als lidmaat van
do gereformeerde kerk inschrijven en Twent maakt do gewone regentencar-

rière: I76'l regent van do beide gasthuizen, 1768 vroedschap, t773 en I116
schepen, I'778-1784 en 1790-1195 gecommitteerde, van Gouda in de Staten

van Holland en van 178l-1190 gecommitteerde naar de vergadering van de

Staten Generaal ¿. Men vindt hem dan ook enkelo malen vermeld in de Ge-

denkschriften van G. J. van Hardenbroek.
FIij ambieert overeenkomstig de ook toen bestaande gewoonte een 'tweede

woning', d.w.z. een buitenplaats, ridderhofstad of kasteel en vindt deze te
Wassenaa¡ in De Pauw, welke hij op 16 oktober 1770 koopt, een reeds se-

dert de 16e eeuw bestaand huis, omgeven door een rechthoekige tuinaanleg 5,

zoals wo reeds zeiden aan het noordeinde van het v.m. binnenduin, even vóór
de Deyl, waar het Raaphorsterduin, aan de overkant van de Heerweg even

verder ook eindigt. Er stonden overigens ook grove dennen, want in Ill9
gebruikt hij hot hout van het aldaar in L7l7 ge'rooide mastbos voor de bouw

van een boerderij 6.

In clie o,mgeving bestonden toenmaals be,halve de riddermatigo hofsteden of
huizen, zoals Zuidwijck, Santhorst, Raaphorst, Persijn en (onder Voorscho-

' Dit was een jaarlijks terugkerende 'plechtigheid' voor de leerlingen van de Latijnse
school, die van de vijfde naal de vierde klasse overgingen.

3 De leeftijden in het Album Studiosorum zijn niet altijd betrouwbaar. Agatha Hoog-
werff werd op 14 april 1774 ]n de Oude kerk te Delft begraven (nier 1743 of 1750,

zoals elders vermeld). Vriendelijke mededeling van de archivaris van Delft.
n Zeer gewaan:deerde mededelingen van de gemeentearchivaris van Gouda.
6 Wapenheraut 1906, 220. Yerg. de kaart van Rijnland; voorts ook: L. G. Oosterling'

Verleden en heden Wassenaar oase in de randstad, 's-Gravenhage 119691, 76.
n A. P. Twent, Proeve of eenige aanteekeningen wegens het planten op duinen van

Raaphorst aan liefhebbers van planten meede gedeeld, van nut konden zijn, Den
Haag 1800.

ten) o.m. Duivenvoorde en Ter Horst, niet veel andere 'buitenplaatsen':

Backershagen (ten zuiden van De Pauw) en aan do duinvoet Groothasen-

broek, Duinrell en Rijxdorp z. Het was toen ook reeds dringen naar een

goede plaats, die voor deze Goudse regent op een geschikte afstand van Den
I{aag, waar Twent zich toen reeds op o'riênteerde, werd gevonden.

In 1783 deed zich de gelegenheid voor zijn bezit aanzienlijk uit te breiden
met Raaphorst, zij het dan gescheiden door de reeds genoemde Heerweg (of
Haagse weg). Ook Raaphors,t had blijkens een kaart van Illl (afb. 1) 8 een

rechthoekige aanleg om het kasteel, maar in tegenstelling tot De Pauw niet
precies georienteerd op het binnenduil, maar ten dele op do toegangslaan,
ten dele op het huis. Zo moet Margaretha Cecilia Munter, gehuwd met de

luitonant-generaal, later Britse ambassadeur Cadogan de omgeving van Raap-
horst hebben aangetroffen. Waarschijnlijk heeft zij de aanleg niet. veel ver-
anderd en het huis wat gemoderniseerd. Wat de volgende eigenaren (Van
Wassenaer, 1754; Suurmond, t765; mr. F. P. de Bas, 1772)hebben gedaan

is onzeker. Over de laatste van wie Twent Raaphorst in 1783 kocht hier-
onder nader.
Twent bleef op De Pauw wonen, althans 's zomsrs. Anders rvoonde hij se-

dert 1788 in Den Haag aan de Prinsessogracht, dicht bij het korte Voorhout e.

De middelen om he;t o,ude huis Raaphorst te verbeteren had hij zeker, maar
waarschijnlijk vond hij de door hem nieuw opgetrokken Pauw naar indeling
comfortabeler.

De luncleconoom en waterstaatsman

Het terrein ten zuiden van het oude Raaphorst was een dor duin, in het deel
het dichtst bij Den Haag zelfs aangeduid afs de'zandzeo'. Er was een enorme
konijnenpopulatie, die vanwege do opbrengst nog een zekerc waarde verte-
genwoordigde,, maar iedere, cultuur in de weg stond.

Twent heeft in een boekje in 1800 vertold, hoe hij het Raaphorsterduin heeft
bebost 10. Geheel woest trof hij het Raaphorstorduin, dat wat de bodem be-

treft in feite zijn voortzetting vindt in het Haagse Bos, niet aan, want de vo-
rige ei-eenaar mr. F. P. de Bas had 30 jaar geleden (dus ca. 1770) van de

7 Zie: S. J. Fockema Andreae, J. G. N. Renaud en E. Pelinck, Kastelen, ridderhofste-
den en brritenplaatsen in Rijnland, Leiden 1952, alwaar de ee.rste auteur de maat-
schappelijke positie van deze huizen beschrijft. Aldaar ook meer gegevens over af-
beeldingen en literatuur van Raaphorst.

8 Genreentearchief Leiden nr. 92000. - Zte voor afbeeldingen: Fockema Andreae e.a.
(noot 7) afb. 66-68.

o 15 december 1788 koopt zijn vrouw het huis (gegevens Gemeentearchief, Den Haag),

'o Zie noot 6.



\o
o

3
è
È

È'5E
*Ys¿

160 1,6r

:
q: ¡- ì"

SÐ:*
õRX

^ \ <È
S S >õì
: +::õiõ\ì ã -\\::.
!: o; õ

Deyl tot de Zandzee een strook gespit en met elzen bepoot. Toen Twent

Iìaapho'rst gekocht had, beplantte hij terstond 18 morgen met beuk, eik en

escloorn voor het hakhout, voorts Italiaanse populieren, lvilg, masten, den-

nen, eiken, beuken, iepen en abelen. Hij rzertelt van zijn verschillende metho-

ifen, het spitten, het mesten met tussenbeplanting, de vele houtsoorten, ten

clele uit eigen kwekerij, ten dele uit Brecla (het plantgoed heeft in het schip

gebroeid!). De aanplant moet clrie jaar geschoffeld worden. De konijnen. die

zaaien c,nmogeiijk maken, moeten kort gehouden worden. Hij heeft ook zoals

zo menig bosbouwer, vooral wannee.r hij iets nieuws probeert, zijn misluk-

kingen en teleurstellingen. De iep doet het bijvoorbeelcl helemaal niet.

Bedacht noge worden dat dit 'schrale zandland' toch niet zo onvruchtbaar

is, als werd verondersteld. Niet alleen de ntest, maar vooral het kort houden

van de konijnen zal zeer belangrijke factor bij het welslagen zijn geweest 11.

Twent is een typisch voorbeeld van zljn tijd, die gekenmerkt wordt door ar-

nroede en werkeloosheid. Met zelfvoldoening verklaart hij, dat het werkver-

schaffing is, ook voor vrouwen en kinderen. Als marginale onderneming is

bosaanleg nog zeer lang een werkverschaffingsobject geweest, zij het dan

niet voor vrouwen en kinderen.
Twent had nog een tweede hobby, te weten schapenfokken onl de wol te ver-
beteren door micldel van merino's uit Spanje, waar hij ook een verslag over
zou schrijven. Een eerste bericht daarover danken we aan een brief, welke hij
schreef aan mr. Flendrik van Wijn (1740-1831), een stu,dievriend uit Leiden,
in l71l pensionaris van Gouda (waardoor ze weer cpnieuw met elkaar in
contact kwamen) en evenals Twent orangist en aldus in 7795 arnbteloos. In
1802 zou hij de eerste rijksarchivaris worden. Hij was een groot kenner op

velerlei gebied, maar vooral historicus 12.

Mr. van Wijn heeft zijn boekje over de duinbeplanting blijkbaar gerecen-

seerd 13 en naar aanleiding hiervan schrijft Twent aan van \Wijn t+. Hij wil
nu over schapen schrijven en vraagt naar literatuur. Germershausen is hem

bokend. Vooral wil hij weten hoe de huidige rassen in Nederland zijn geko-

men. Hij maakt van de gelegenheid gebruik uitvoerig te vertellen, hoe hij zijn

" Verg. voor dergelijke ondernemingen Kier Deeleman, Over de voordeeligste en ze-
kerste manier om hooge zand-geestgronden met hout te beplanten, Haarlem (1788);
A. P. R. C. van den Borch, Proove wegens het aanleggen van onbebouwde gronden
tot denne- of sparre bosschen, Haarlem (1!02); Th. Coln. van Rijckevorsel, Berigt
wegens het aanleggen van 20 morgen onbebou'¡de grond tot denne- en sparrebos-
schen, Haarlem 1806; Jan Kops, Staat van Holland's duinen en ontwerp tot vrugt-
baarmaking van deælve, Utrecht 1818.

" Nieurv Ned. Biografisch Woordenboek, IV, 1489-1490,

" Misschien: Nieuwe Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak V,
1e stuk, An-rsterdarn 1801, 456-457; anders: Algemeene Vaderlandsche Letteroefenin-
gen eerste stnk voor 1800, Amsterdam 1800, 461-462.

" 22 april 1801. Kon. Bibliotheek, verz. handschrillen 74 B 4.
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tijd doorbrengt. 'Ik leef zeer stil buiten, occupeer mij van 's morgens vroeg
tot's avonds laat met landbouw en veehoederijen. Een Geldersman met voor-
vaderlijke bezittingen met wie ik cessie had bij HHM (d.w.z. de Staten Gene-
raal) zei: Jongelief wij deeden veel voordeeliger op onze goederen voor boer
to spelen als hier voor hoogmogenden.' En Twent voegt er aan toe, dat dit
voo,r 'ons individueel voordeel inderdaad zo is (door onderstreping van indi-
vidueel wil hij zeggeni niet voor het algerneen belang!). Hij spreekt over hak-
houtsoorten en graanlanden en zijn bouwerij met 40 melkkoeien op land,
waar voorheen nauwelijks 20 koeien gernolken konden wo,rden.
Er zijn 2 à 300 schapen, allen van Spaans ras, die hij 12 jaar geleden door
zijn vriend Graaf van Rechteren uit de Merino had gekregen 15.

Nadat hij de kwekerij (voor zijn bos!) en de zanderij heeft bezncht, komt hij
thuis bij 'een dikke brave vrouw, die jaloers is, omdat ze nieÍ" met mij meede
kan loopen anders gezand als een vis, maar zoo dik als een ton, en die ik een
ezel zal kopen en een zadel daarop laten maken om dus met mij te kunnen
wandelen'. Dit naar voorbeeld van zijn'buurmeisje Bakker' 16.

In 1809 rapporteert hij uitvoerig over zijn schapen 17. De wol van de in 1789
geïmporteerde merino's is veel fijner dan de inlandse en Twent levert deze aan
de Leidse fabrikeur V/iller. Hij verkoopt zijn schapen ook aan andere heren
en kreeg zelfs op aanbeveling van Lasterey (Parijs) bezoek van een Russische
prins. Uit de kudde van de keizerin te Malmaison ontving hij eveneens
Spaanse schapen, waarvan de wol zelfs nog bete,r is 18.

Het volgend jaar rapporteert hij omtrent zijn ervaring met ro,tkreupel en con-
stateert zeer juist, daÍ, deze ziekte in verband s;taat met vocht en dat er resis-
tentie is. Tenslotte wijst hij er op dat het nu zo moeilijk is Spaanse wol te
imPo'fteren ro.

De prefect de Stassart neemt het eerste rapport in 1811 zelfs ovsr in een eigen

rappo'rt, maar voegt er aan toe, dat de Utrechtse en Leidse fabrikeurs de in-
landse wol blijven afnemen van de boeren, die ook de voorkeur geven aan

het inlandse schaap met meer vlees en meer (zij het dan minderwaardigel)
wol 20,

'õ Jacob Godfried van Rechteren (1736-1831), die van 1722-1793 gezant in Spanje was
(zie NNBW V, 567). - Zie ook Phil. Andr. Mennich, Originai-Beiträge zur eigent-
liche Kentniss von Holland, 2 dln., Tübingen 1809, I" 36.

1n, Clara Elisabeth Backer (1746-1818) een enigszins zonderlinge ongett'ouwde dame. -
Zie: D. Hoek, Geschiedenis van 'Backershagen', Rotterdam 1935, 51-57, alwaar ook
haar ezel ter sprake komt.

1" Hij is geenszins de enige. Hij en 'eenige andere beroemde liefhebbers' experimenteren
met verschillende rassen - Zie: Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Ne-
derland van 1795 tot 1840, uitgegeven door H. T. Colenbrander V (1806-1810),2e
st., 635 (verder aan te halen als Ged. st.).

" Jan Kops, Magazijn van den Nederlandschen Landbouw V (1809) 241 e.v.

'o Kops a.v., 47 I /2.
'o Ged. st. VI (1810-1813) 2e st. 1297.

Geheel in dit kader past zijn: Wandeling naar de zeeduinen van Wassenaar

tot digt aan Scheveningen zr. Hij deed deze wancleling te paard om te zien of

in de duinen schapen konclen worden gehouden en wel op 2 oktober 1805.

vergezeld door W. J. Beyerbergen, vanwege Rijnland opzichter over de helm-

beplanting. Hij wilde bovendien de helmbeplanting overbodig maken.

Voorts zou hij de Heerweg van Den Haag naar Leiden, die door ziit bezit-

tingen liep, hebben doen bestraten.

Het bekendst, voorzover er tennitste ove.r hem geschreven werd, is Twent

door zijn 'Bedenkingen en aanmorkingen overlr de waterstaat van Rijnlanci en

over eene uitwatering te Catwijk', 's-Gravenhage l'802. Hij vormeldt onder

meer, dat hij op zijn buitengoecl oncler Wassenaar proeven nam met wel-

zand, iets wat bij dergelijke werken uiteraard aan do orde kwam 22'

Hij liet zichbij zijn ondorzoekingen en veftogen zeker bijstaan door deskun-

digen, niet alleen door Beyerbergen, maar ook door C. Brunings, inspecteur-

generaal van 's lands rivier- en wateirwelken èn generale opzichter van Rijn-
lands watorstaat, die hij overigens ook no'emt. Was Brunings in 1795 van-

wege zijn grote ervaring en kennis gehandhaafd bij Rijnland, Twent keerde

na een benoeming in 1794 tot gecommitteerde van het ZuiderkwatÍier der

provincie Holland, niet in het bestuur van dit oude waterschap terug 23.

Weer in de Regering

Intussen was het nog de vraag of de heren van vroeger zich benoemingen

zouden laten welgevallen. Twent behoorde in 1801 nog tot diegenen, die

weigerden 2a.

Na de vredespreliminaires van Amiens (1S01) werd dit anders, nadat de prins

van Oranje iedereen van de aan hem afgelegde eed had ontslagen. Twent

werd in 1802 lid van he.t gedeputeerd bestuur van Holland 2¡.

Zo zochf. Rutger Jan Schimmelpenninck in 1805 Twent ook aan voor de

Staten Generaal, en maakt deze met vier anderen deel uit van de clirectie van

'21 (Den Haag) 1805.

'¿ In het Koninklijk Instituut v. Ingenieurs (Den F{aag) bevinden zich nog brieven van
Twent, thans onbereikbaar. - Verg. ook voor de St¡aatweg: lGriffioen van Waarderl,
l\,Iijne herinneringen van Gouda, 's-Gravenhage 1'821, 41.

"' S. J. Fockema Andreae, Het Hoogheemraadschap van Rijnland, diss. Leiden 1934,

245, 407. - ln 1791 benoemde de Stadhouder Twent tot Hoogheemraad van Schie-

land. Op 1 lebruari 1807 bedankte hij als zodanig wegens zijn benoeming tot Direc-
teur-Generaal bij de Waterstaat des Rijks (vriendelijke mededeling van jhr' mr. D.
van Doorn, secretaris-rentnteestel van het Hoogheemraadschap Schieland)'

'* Ged. st. III (1798-1801) 2e st. 1189 noot 1: Van Heeckeren aan de Erfprins op
19.12.1 801.

'o Ged. st. V (1806-1810) 2e st. 567.
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waterstaat 26. Hij wûrdt nog wel als orangist aangeduid 27. ln hetzelfde jaar
1805 publiceert hij 'Bedenkingen over een bepaald voorstel inzake belasting-
heffing zs,

Toch duurt het tot 1 februari 1807, eer hij onder koning Lodewijk directeur
goneraal van waterstaat wo,rdt re. Hij draait dan weer geheel mee in het rege-
ringsbestel. Sedert 1788 had hij reeds, zoals we zagen, een woonhuis in Den
Haag aan de Prinsessegracht, twee hulzen van mr. Johan Meerman (1753-
1815), die na eerst tot honorair kamerheer fe zijn beno,ernd reeds in 1806 tot
directeur-generaal van kunsten en wetenschappen was aangesteld. Een mapje
met kattebelletjes eo getuigt van hun geregeld contact. Op 16 septenber 1806
schrijft Twent van de Pauw, dat hij geen grootcostuum als kamerheer (tot
welke waardigheid hij ook was benoemd) heeft laten bcrduren, maar dat de

frak spoedig kJaar zalzijn,het enige dat hij heeft laten maken; de sleutel (als

kamerheor) had hij die middag reeds ontvangen er.

We kennen uit deze tijd een portret van hem door W. B. van der Kooi (afb.

2): Twent, driekwart naar links gewend en de beschouwer aankijkend, draagt
het borstlint en -ster van het Grootkruis van de Unie en de borstster van het
Grootkruis van de, Koninklijke Orde der beide Siciliön s2. Het Grootcostuum
heeft hij blijkbaar toch maar laten bo,rduren. Bij de coiffure vragen rvij ons

af,.of doze nog uit de pruikentijd stammende regent vanwege cl: 'empire' stijl
toch ook thans niet weer een pruikje draagt.
Reeds vóór zijn benoeming to directeur-generaal van waterstaat behoort hij
to't degenen, die de koning vergezellen bij diens bezoek aan het op 12 januari
1807 door de buskruitdamp getroffen Leiden en op 2l oktober dejeuneert
de koning op de Pauw om vandaar naar Katwijk te gaan ter bijwoning van
de ingebruikneming van de 1804 bogonnen sluizen, waar Twent immers een

brochure over had geschreven! 33.

Ruim een jaar later vetgezelf hij de koning op 24 januari 1809 naar de over-

"o Zijn oomzegger mr. Ewout van Vredenburch was secretaris. Zie noot 44.

" Ged. st. IV (1801/6) le st. 278,283.
"" Ged. st. V (1806/10) 2e st. 568.* Zijn data onder koning Louis zijn:

1.2.1807-1.1.1809, dir.gen. waterstaat.
8.12.1808-1.1.1809, min. v. 'rvaterstaat en minister van Binnenl. zaken.
17.5.1809-31.12.1810 alleen min. v. waterstaat.
(Zie: A. J. H. van Ette, Onze ministers sinds 1798, Alphen a.d. Rijn 1948).

'o Museum Meermanno-Westrenianum, brieven Meerman 103 IX. Het was K 1,62.

"' Het volgende jaar wordt te Parijs een mantel geborduurd.

" Rijksmuseum Amsterdam, aanwinst 1967 cal. no. 1379 A. Koper 36x29,5. De orde
der beide Siciliën werd ingesteld door Joseph Napoleon en voortgezet door Joachim
Murat (gegevens van het Ikonografisch Bureau). In het bezit van de familie Van
Vredenburch bevinden zich twee pâstelportretten (ov. 35 x29 cm) van A. P. Twent
en Catharina Maria van Vredenburch.

''' Die Haghe, 1.907,353,

AÍb.2. Mr. Adriaan Pieler Twent, gescltilderd door W. B. tatt der Kt¡oi

Foto Rij k sntuseunt A ntsterdant.

stromingen aan de Lingedijk. Hij zetelt dan te Gorcum.

Dit zijn zo enige uiterlijke gegevens over zijn bezigheden in het staatsbestel.

Er zijn ook enige beoordelingen van hem bewaard.

In 1804 heet het: Behoort tot de Engels gezinde partij maar is wegens zijn
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geschiktheid nogal geachtaa. In 1806: Aristocraat, vijand van Franklijk,
'doux et souple à la cour, despote dans ses tgrres'35.

De Pruisische gezaît von Knobelsdorff rapporteert aan zijn koning in 1810:

'Un vieillard fo,rt riche, qui trouve sasatisfaction à consacrer les derniers

moments de sa vis au service de I'Etat dans une partie si essentielle à la con-

ssrvation de la Hollande et dans la quelle il a beaucoup travaillé'. Hij is oran-
gist en van de Engelse partij 36.

De admiraal J. H. van Kinsbe,rgen, graaf van Doggersbank, schreef op 28

septembor 1810 aan LebrunsT: 'Joint à ses qualités de vouloir le bien, celle

d'être très riche et grand cultiva eur'. Hij houdt nog te veel aan de v,m. prin-
cipes van de republiek, waar iedere, provincie zich als so,uverein beschouwde,

waardoor het algemeen belang van de repubLiek werd vergeten en Van Kins-
bergen vervolgt, '. . . par faiblesse de I'amour propre et intéret à quoi I'homme
est sujet'.
Twent we¡d zelfs aangeduid als 'homme aussi instruit qu'estimable et dont le
roi fesoit un cas tout particulier: on le nommoit généralement l'ami du toi'38.

Toen koning Lodewijk voorzag dat zljn regering ten einde liep, verhief hij
Twent tot graaf van Roosenburg, een eerbewijs, dat enkelen weigorden, ter-

wijl andere ministers hun mond hielden. De koning schreef hem persoonlijk
(met als aanhef: 'Mon Cousin'), dat deze onderscheiding plaats had vanwege

zijn diensten voor de waterstaat: Katwijk, Slaperdijk en Linge eo.

Het was aan Twent in zijn kwaliteit van intenclant generaal, dat de koning

v6ôr zljn vertrek zijn juwelen toevertrouwde a0.

Vy'anneor de keizer in Den Haag komt, dinee,rt Twent mot cle burgemeester

bij de keizer en in 1811 leren we hem weer kennen als een volijverige bevor-

'* Ged. st. IV (1801/6) le st., LL
'o Ged. st. VI (1806-1810) 1e st.,372. Er is ook een mededeling (Ged' st. 4.v., 29), dat

hij de avond van het overlijclen van de Prince Royal (Den Haag 5 mei 1807) gastvrij-
heid aan de bedroefde ouders weigerde. Dit slaat op het feit, dat men buiten Den
Haag wilde verblijven, terwijl het Huis ten Bosch niet gereed was, hetgeen ook het
geval was met de Pauw. Men logeerde toen bij de opperjagermeester L' Baron van

Heeckeren van de Cloese te Voorburg (Nieuw Ned. Biogr. Wb. VIII, 722; Memaites
de la reine Hortense publiés par le prince Napoleon, avec notes par Jean Hanoteau,
Paris 1927,290). Hoe Twent zich excuseerde, vertelt Dirk van Hogendorp (Mémoires
du Général Dirk van Hogendorp, publiés par D. C. A. van Hogendorp, La Haye
1887, 205).

"o Ged. st. V (1806-1810) le st. 204.

" Ged. st. VI (1810-1813) 2e st. 845.
* Mémoires v;rn Hogendorp; 189.

'o Ged. st. V (1806-1810) 2e st., 526 en 575. Twent had de heerlijkleid Roosenburg,
welke zijn grootvader Hoogwerff reeds had bezeten in 1795 (het jaar van de om-
wenteling!) teruggekocht (Van der Aa, Aardr. Wb., s.v. Rozenburg). Napoleon ver-
hief Twent in 1811 tot Comte de l'Empire.

1o La Cour de Hollande sous 1e règne de Louis Bonaparte, par un auditeur, Paris-Am-
sterdam 1823,258.

deraar van nieuwe plannen. Op 18 oktober stuurt hij de keizer een adres in-

zako waterverversing van de Amsterdamse grachten. In bijkans weerzin-

wekkende vleierige termen beweert hij, dat de Grote Napoleon het zeker tot
stand kan brengen, Het gaat om een verbinding van ds Rijn bij Amerongen,

waarmee niet alleen de Rijnscheepvaart gebaat is, maar waardoor ook de

elroge heidegronden besproeid kunnen worden ¿t. Ook hier weer de vraag,

wio hem de technische gegevens verschafte. Maar door zijn positie zou de

keizer eerder naar hèm luisteren dan naar een ambtenaar. Dat dit project uit
Hollandse zak en niet uit de kas van het keizerrijk zou mosten worden ge-

financierd, deerde hem blijkbaar niet.

Een sterke man was Twent zeker niet. Wanneer hij eind januari 1813 de

algemeno raad van het departement van de'Bouches de la Meuse' presideort,

gaathef" om aanvullende ruiterij. Hij tekent het adres aan de keizer met enke-

le leden, anderen hsbben zich die dag geëxcuseerd, terwijl er waren die be-

slist hun medewerking weigerden, zíj het dan op formele gronden 42.

Een gunstig beeld krijgen we niet vaî deze enigszins ijdele meeloper, die in
een tijd, dat velen zich achÍeraf hielden, voorop kwam te lopen, strevend

naar een positie die overeenstemde mat zijn rijkdom. Er is ook een onmis-
kenbaro zelfgenoegzaamheid met zijn ondernemilgen en plannen op het ge-

bied van bosbouw, schapen en waterstaat, op wolke gebieden hem toch ook
weer geen verdiensten zljn te ontzeggen. Het is een typisch voorbeeld van de

he,ren die op hun lanclgoederen de landbouw, veeteelt en bosbouw vooruit wil-
len brengen, telkens hul resultaten spuiende bij beantwoordingen van prijs-
vragen van de Oeconomische tak van de Hollandse Maatschappij der We-
tenschappen a3, ondornemingen, die ook in het buitenland voor en na aan de

orde kwamen,
Toen het jonge koninkrijk der Nedorlanden begon, was zijn rol uitgespeeld.

Hij wordt in een acte van 1814 vermeld als'rentenier'op de Pauw wonen-

de aa.

De erlgenamen van Twent

Twent had zijn vro,uw, bij wie hij geen kinderen had, reeds in 1806 verlo-
ren 15. De tweede dochte'r van zijn broer mr. Hendrik Twent, Hieronima
Constantia was in 1810 overleden.Zij was in 1795 getrouwd met haar neef

" Ged. st. VI (1810/3) 2e st., 1063.

'" Ged. st. VI (1810/3) 2e st., 975:. De Stassart aan Lebrun d'd' 1.2.1813. Verg' ook
Iohan¡a W. A. Naber, Overheersching en Vrijwording, Haarlem 1909, 151'.

''' Zie noot 11.
aa Kon. Huisarchief: Horsten B. 6 d.
n" Zij werd te 's-Gravenzande begraven.
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in cle Be graad, mr. Jacob Anthony Twent, heer van Cortenbosch. Nadat deze

op 26 augustus 1815 was overleden, maakto hij 16 december zijn testament.

De oudste, kinderloze dochter van zijn broer Hendrik, Agatha Wilhelmina
(1768-1838), gehuwd met Otto Anne graaf van Bylandt (1766-1857) krijgt
een jaargeld van I 3.000,- te betalen uit het vastgoed onderWassenaar, Voor-
sclroten, Rozenburg en Blankenburg. Mr. Ewout van Vredenburch, (1779-

1861¡ +0, zoon van Twents zuster Willemina Diderica, krijgt 170.000,- Ne-
derlands Werkelijke Schuld.
Tenslotte wordt aan de zoon van het echtpaar Twent van Cortenbosch-Trvent,

de in 1799 geboren Araham Jacob al het goed ander Wassenaar, het hoorn-
vee, de inboedel, de juwelen enz. toegedacht. Deze achtsrneef moet dus

Twents schepping voortzetten. Deze mag niet worden verkocht zolang zlin
tante Van Bylandt leeft.
Abraham Jacobs beide zusters krijgen alle andere na te laten goederen.

Twent overleed zeven maanden later op 28 juni 1816 op de Pauw. Bij de

protocollen van Notaris Thomas Alexander Holland te 's-Gravenhage vindt
men, uitgaand van de acte van 11 juli 1816 de nodige gegevens, ook een

vc,lledige beschrijving van de inboedel van De Pauw (en dus ook van de in-

deling van het huis c.a.), voorts van de boerderij en de herderswoning), als-

mede van de koepel op de berg (de huidige Seringenberg) met o.m. een zes-

kanto tafel en een mahoni voetstuk voor een kijker. Het later hoog opge-

groeide geboomte beneemt thans behalve één doorkijk het vergezicht, dat

oorspronkelijk uiteraard veol wijder moet zijn geweest a7, evenals de even-

eens nog bestaande koepel van Twents 'buurmeisje' Backer,

Merkwaarcligerwljze wordt het kasteel Raaphorst niet genoemd, zodat we

nroeten aarìnenen, dat dit - indien nog niet gesloopt - tofaal leeg was.

De voogden over de minderjarige kinderen zijn Otto Anne van Bylandt en

Cornelis van der Goes van Naters. Adriaan Pieôer Twent was tot toeziencl

voogd bestemd, maar inmidde.ls overleden.

We zouden nu gevoeglijk kunnen eindigen, ware het niet dat de amper 17-

jarige nieuwe heer van Raaphorst, wie zijn oudoom ook nog met de titel
graaf van Roosenburg had bedacht zonder dat dit ooit door de Hoge Raad

van Adel word bevestigd a8, een merkwaardige reputatie had, eerst als uiter-

mate losbandig en uiteindelijk als zeer vroom. Wij worden ingelicht cloor

Dirk van Hogenclorp (119'7-1845). De jeugdige Twent was wegens zijn lastige

no Zie noot 26.

" Verg. J. Craandijk, Wandelingen door Nederland V (Haarlem 1880) 319-320, waar-
uit blijkt dat toenmaals de duinen en o.m. de toren van Leiden, Delft en Den Haag
zichtbaa.r waren.

,* Alleen zijn oom Anthony Cornelis Twent werd op 16 septembe¡ 1815 in de Neder-
landse adel verheven. Zijn vader was overleden op 27 augustus 1815 en hijzell nog

minderjarig.
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natuur vroegtijdig te Haarlem op kostschool gedaan, kreeg als troost een

chais met paarcl, maar schafte zic.hzelf een maitresse aan, werd om hiervan
af to komen door zijn familie naar het buitenland gestuurd (hetgeen dan toch
wel na de dood van zijn vader (1815) en van zijn oom (1816) zal zijn ge-

schied), leefde nadat cle ene vriendin was ve{trokken met de andere op Raap-
horst. Ging naar Zwifsorland en toen volgcle de bekering. Hij kwam waar-
schijnlijk in aanraking me't de Eglise du Bourg du Four en werd 'de vader

van de Afscheiding'. Hij huwde met zijn maitresse, erkende zijn kinderen en

woonde in 1832 nog op de Pauw, later te Brusselae, wachtend tot tante van
Bylandt zou overlijden, hetgeen in 1838 geschieclde 50.

Prompt verkocht hij De Pauw en Raaphorst aan Prins Frederik, die in
de loop der jaren er nog de volgende buitenplaatsen aan toevoegde: de Horst
(1838), Eikenhorst (1845), Backershage (1846) en Groot Haesenbroeck
(1854), een totaal bozitvan 600 ha.

In 1845 kocht de Prins ook Muskolv (Silezië), een uitermate interessant bezit
met kronkelende vijvers, borgjes, paviljoens enz. ontworpen door de eigenaar
en parkarchitect vorst Pückler 51. Diens leerling Eduard Petzold (1815-1891)
kwam in 1852 in dienst van Prins Frederik en kreeg opdracht de reeds ver-
worven bezittingen met Groot Hasenbroek tot een geheel te maken 52. H.ef
word een aanleg in landschapsstijl in de trant van Muskow, waarbij vooral
opmerkelijk is, hoe de Pauw met. Raaphorst we,rd verbonden door brede thans
ten dele gemaskeerde doorkijken en kronkelwegen. De grote vijver, de Zan-
derij, die reeds in Twents tijd bestond, liet Prins Frederik graven 53.

'o Groen van P¡insterer schriftelijke nalatenschap II, briefwisseling, bewerkt door C.
Gerretson, 's-Gravenhage 1925, L 1803-1833, 288, 564.

"o Een dochter huwde een joodse muziekmeester (Briefwisseling II,62't',463,464;Wa-
penheraut 1906,226). Deze tak verbleef verder in Frankrijk.

¡1 Twee gedrukte kaarten, Berlin 1833, door Kalwitz van dit bezit bevinden zich in het
Koninklijk Hrúsarchief. Reeds in februari 1843 had zijn vader, koning Willem Fre-
derik onderhandeld over de aankoop van Muskow (K. H. A. Inv. E. 8 VIIr 5). - Zie
ook: Füi'st llermann Pückler - Muskow, herausgegeben von Paul Ortwin Rave, Bres-
lau o.J.

"" Jhr. H. W. M. van der Wijck in: Bulletin van de Kon. Ned. Oudh. Bond 68 (sept.

1969),83-84.
õ'J. Craandijk, Wandelingen door Nederland V (Haarlem 1880), 319. Petzold stelde in

1871 voor het ministerie van Financiën een zeer belangwekkend rapport samen over
het Haagse Bosch (een afschrift in het K.H.A., Inv. E. 9 a, IV c. 2a). Een hierbij be-
horende kaart vervaardigd door de landmeter bij het kadaster te Leiden, Perk, d.d.
30 juni 1871 bevindt zich in het Haagse Gemeentearchief (2. Gr. F. 12). In dece¡nber
1871 stuurde Petzotrd deze kaart weer terug, overdekt met vele aanwijzingen, hoe men
fraaie gezichten over de vijvers zou verkrijgen en eveneens met talloze suggesties
voor beplantingen.
Er sneuvelden nl. bij storm steeds meer oude bomen. Na een theoretisch betoog, hoe
de landschapstuinman aan de hand van het bestaande niet met de spade, maar met
de bijl moet werken, wijst hij er op, dat het onderhoud slecht is gerileest. Uit piëteit
was te laat gekapt, waardoor zich geen mooie bomen meer kunnen vormen, Het is



In hoevorro de vorige eigenaren, waa.ronder Twent deze landsohapsstijl reeds

hadden toegepast ko,nden wij niet achterhalen.

Nadat het grootste desl van deze beziltingen, welko door Frederiks dochter,

Prinses Marie, in het bozit van de vo,rsten van Wied waren gekomen, door

deze waren vorkoch,t, kocht Koningin Wilhelmina de aan de Oostzijde van de

Rijksstraatweg gelegen Ho,rsten in 1903. Na hst ove,rlijden van Prinses Marie
in 1910 we,rd de Pauw aan particulieren verkocht.
Terwijl Raaphorst behalve de grandioze vijver- en weidepartijen een tamolijk
dic.ht bos met slingerpaden is, hesft De Pauw, voorzover dan niet op een

bijkans noodlottige wijze verkaveld en mot villa's bezøt, no'g enigermate de

alluro van een park bewaard.

thans een ruine. Het moet een 'Volksgarlen' worden met monumenten en enkele ge-

bouwen voor vermaak. Het N.W. deel moet bos blijven en het Z.O. deel park. De
omgeving is aan alle kanten vlak land, dat geen 'Landsohaftlichen (!) Fernsichten
bietet, welche man für das Auge hinein ziehen könnte'. Daar moet dan geen leke-
ning meo worden gehouden (en gezien de latere bebouwing was dat ook maar beter!).
De waterpartijen moeten in overeenstemming worden gebracht met de verbeterde
beplanting; verdieping van de vijvers, verhoging van het land. Eerst in 1878 bracht

een commissie van deskundigen aan de Minister van Finanç,iën een rapport uit (verg.

ook Haagsch Jaarboekje voor 1897, fX, 300).
Men oordeelde de toestand hoogst ongunstig, maar vond de uitdrukking van Petzold,
dat het bos een ruïne was, wel wat kras. Het valt b'giten het kader van dit opstel te
onderzoeken in hoeverre de adviezen van Potzold in andere opzichten alsnog werden
gevolgd.
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F.c.r.KErELAAR De Politieke ordonnantie op Voorne

Op zoek in de archieven naar het atest van de hoge raad van 23 juni 1621

Op 1 april 1580 arresteerden de staten van Holland een 'Ordonnantie van de

polityen binnen Hollandt't. In clit plakaat - dat terecht voorkomt in een

uitgave van de zeven belangrijkste wetten uit het otrd-vaderlandse recht -
waren bijeengebracht bepalingen op verschillend gebied.

Inhoud van de Politteke ordonnantie

De eorste dsrtien artikelen gaven een regeling van de huwelijkssluiting, nodig
omdat met do refo,rmatie het gezag van de katholieke, kerk en daarmee dat

van het tot dan goldende kanonieke huwelijksrecht was vervallen 2.

Het kanonieke recht kende ook bepalingen inzake overspel. Nu deze hun
gelding voor het gerefo,rmeerde Holland hadden verlor:en, bepaalden de sta-

ten in de artikelen 14-18 van de Po,litieke o¡donnantie (zoals het plakaat be-
kend is gewo'rden) strenge straffen op overspel. Bovendien werden de be-

staande keizerlijke plakaten en de bepalingen van het Romeinse recht inzake
schaking, blo'edschande en aridere 'ghequalificeerde ho,ereryen' uitdrukkelijk
bekrachtigd.
De artikelen 1.9-29 van het plakaat regelden op welke wijze de boedel van
een overledene vererven zou wanneer geen testament gemaakt was (intestaat

erlrecht of erfrecht ab intestato) 3. Deze rogeling staat bekend als he nieuw
schependomserfrecht, dat twee stelsels van intestaat erfrecht - het to,t dan

toe in het ztúden van Holland bestaande, schependomserfrecht en het in Rijn-
land en noordelijker delen van Holland geldende aasdo,mse,rfrecht - probeer-
de te vervangen. Deze poging tot unificatie van intestaat erfrecht is mislukt.
Door het protes van het Noorderkwartier van Holland en andere delen van
het gewest die het aasdomserfrecht hadden, zageî de staten zict' tt 1,599 ge-

noodzaakt naqst hot nieuwe schependomserfrecht oen nieuw aasdornserfrecht

1 fongste editie: J. A. Ankum- J. Th. de SmidI, Miní-plakaatboek (Leiden 1968) 9-32.
Zie ook Spiegel historíael 4 (1969) 189.

'z L. J. van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandsclte huwelíjksrecht vóór de in-
voering van de Fransche wetgevíng (Amsterdam 1925) 76-77; A. S. de Blécourt-
H. F. W. D. Fischer, Kort begríp van het oud-vaderlands burgerlíjk reclzt (Groningen
1959") 68.

' De Blécourt-Fischer (a.w. noot 2) 336-346; L. M. Rollin Couquerque, Het aasdoms-
enschependomsrecht ín Holland en Zeeland ' . ' ('sGravenhage 1898).

l7L



te regelen, daarmee he,t denkbeeld van een uni{orm intestaat erfrecht prijs-
gevend.

De Po'litieke o,rdonnantie gaf in de artikelen 30-34 nog regels inzake de be-

eindiging en de verlenging van pacht, onder gelijktijdige bekrachtiging van

de ordonnantie tegen de huurlieden en pachters van 1515 a'

In de artikelen 35-38 werd de kracht van genorale en speciale hypothekens

geregeld en werd het aanleggen en bijhonrden van registørs van eþndorns-
ove'rdracht van onroerend goed bevolen. Dit laatste was reeds in 1560 ge-

schied bij plakaat van Philips II, maar dit plakaat was nie,t behoorlijk nage-

leefd, terwijl door de oorlog bovendien vele registers verlo,ren waren gegaan 6.

De staten van Holland b,epaalden voorts in artikel 39 van de PoLitieke or-
donnantio dat alle openbare colleges binnen zes maanden bij het lr,of van

Holland in geschrifte moesten aange.ven alle gobruikel4ko rechten van naas'

ting, nakoop, pondgeld en andere ernolumenten. Ook dit artikel is niet uit-
gevoerd ?. De voorlaatste bepaling van de Politieke ordonnantie (artikel 40)

echter geldt nog steeds: de staten schreven voor dat voortaan }:ret jaat zou

boginnen op 1 januari, met verbod aan alle ambtenaren en in he,t algemeen

de ingezetenen van Ho'lland om in openbare acten, gerechtelijke brieven, re-

gisters en pro,úocollen een andere iaarstiil te gebruiken.

In artikel 41 tenslotte werden alle met de Politieke ordonnantie strijdige

oudere ordonnanties en bopalingen van gewoonterecht voor afgeschaft ver-

klaard 8.

Ordonnantie op de justitie

Op dezelfde datum 1 april i580 werd een 'Ordonnantie van de justitie bin-
nen den steden ende ten platten lande' gearresteerd. Deze ordonnantie gaf

een uniforme regeLing van het burgerlijk procesrecht voor de rechterlijke col-

leges in de Hollandse steden en do,rpen e. Het strafprocesrecht overigens bleef

4 J. Th. de Smidt, Rechtsgewoonten. De gebruiken en plaatselijke gewoonlen waatnaar
het burgerlijk wetboek verwíjst (diss. Leiden, Amsterdam 1954) (ook in Bijdragen en

merledelingen van de Commissie voor rechtsgewoonten der Koninklijke Nederlandse
akademie van wetenschappen I) 92-133, inhetbijz' 129.

5 De Blécourt-Fischer (a.w. noot 2) 252-253.
0 De resultaten van een onderzoek naar ontstaan en ontwikkeling van de registers van

eigendomsoverdracht van onroerend goed in een aantal Hollandse steden tot het einde
van de 16e eeuw hoop ik t.g.t. te pub{iceren. De plakaten van 1560 en 1580 vormen
het uitgangspunt van dit ónderzoek.

' J. V. Rijpperda Wierdsma, Politie en iustitie. Een studie over Hollandschen staats-

bouw tíjdern de republiek (diss. I-eiden, Zwolle t937) L0l.
u Rijpperda Wierdsma (a.w. noot 7) l0l.
o Rijpperda Wierdsma (a.w. noot 7) 91'-92.
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gedurende de tijd van republiek geregeld door de Criminele ordonnanties uit
1570 van Philips Il, hoewel deze formeel waren geschorst bij de Pacificatie
van Gent! ro.

Tegenstand tegen de ordonnanties
].rfuí.+l'
De beide ordonnanties van 1 april 1580 waren niet zondor slag of stoot tot
stand gekomen: vanaf 1578 waren de conceptp akaten in de staten van Hol-
land aan de orde geweest 11. De belangrijks e oorzaak van de lange duur van
de to'tstandko,ming was ongetwijfeld hot tegenstreven in de staten tegen de
unificatie die beide plakaten booogden: oude rechtsregels op de besproken
terre,inen zo'uden vervallen en door een voor heel Holland geldend recht wor-
den vervangen.
Ook toen de ordorinanties eenmaal waren vastgesteld bleef men op sommige
plaatsen weorspannig en weigerde men mee te worken aan de afkondiging
van de plakaten waardoor deze verbindende, kracht zouden krijgen.

Brielle en Voorne

Een voorbeeld van deze halsstarrþe - maar in die tijd tegen de achtergroncl
van de, autono,mie der afzonderlijke rechtskringen begrijpelijke - houding
leveren Brielle en het land van Voorne. Reeds bij de voorbsreiding van de
totstandko'ming van de Politieke o,rdonnantie hadden de afgevaardigden van
Brielle in de staten, mede narnens het lancl varì Voorne, verklaard dat de
ontworpen regeling van het intestaat orfrecht 'haer niet concerneert' (10 sep-
tember 1578) en dat zij'in do instructie ten platte lande en van den succes-
sien nyet en hebben geconsenteert' (2 maart 1579¡ rz.

Vooral bestond bezwaar tegen het nieuwe schependomserfrecht dat afweek
van he,t in Voo,rne gebruikelijke oude schependomsedrecht 13. Een belang-
rijk verschilpunt tussen beide erfrechtstelsels was de mogelijkheid voor ver-
wanten in de zijlijn (afstammelingen van bro,ers en zusters, van ooms en tan-
tes enz. van de erflater) bij de erfopvolging in de plaats te treden van per-
sonen die de overledene nadsr verwant waren doch eorder waren overleden.

10 Rijpperda Wierdsma (a.w. noot 7) 97-99.
11 Rollin Couquerque (a.w. noot 3) beschrijft de totstandkoming van de Politieke or-

donnantie en van het Placcaet op 't stuck van de successien ab intestato van 18 de-
cember 1599. Ik vond, o.m. in enkele stedelijke archieven, nieuwe gegevens over de
voorgeschiedenis van beide plakaten die ik t.g.t. hoop te publiceren.

P Algemeen rijksarchief 's-Gravenhage (ARA), staten van Ho,lland 1572-1795, nr. 327
(minuut-resoluties) fol. 57; nr. 1.4 (gedrukte resoluties) blz.36.

1" Zie noot 3.
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Het nieuwe schependomserfrecht beperkte deze pþatsvervulling (die vrooger

tot in een oneindige graad van verwantschap gold) in de tweede parentele

(oudors en broers en zusters van de erflater en hun nakomolingen) tot de

broe,rs- en zusterski,ndskinderen en in de derde parentele (gfootouders en

ooms en tantes van de erflater en hun nakomelingen) to't de kinderen van

ooms en tantes van de overledene. In beide parentelen konden na 1580 ver-

wanten buiten de vierde graad dus niet - in tegenstelling tot de situatie onder

het oude schependo,mserfrecht - door plaatsvervulling erven'

Nadat de Politieke o,rdonnantie en de Ordonnantie op de justitie tenslotte tot

stand waren gekornen, talmde men i1 Brielle en het land van Voorne me't het

afkondigen van de plakaten la. Die van den Briel achtten de plakaten 'tende-

rende tot achterdeel ende in prejuditie deser stede ende landen privilegien,

handtvesten ende keuren', bij welk oordeel de aanwezigen ter generale dag-

vaalt van Voorne zich op 28 mei aansloten'

Uit het register van dagvaarten wordt niet cluidelijk of Voorne volhard heeft

bij de weigering de o,rdonnanties te publiceren en 'in trayn ende observancie'

te brengen.

Het proces Andriesz.-E.lantsz.

Om de vraag of de Poliiieke ordonnantie wel of niet in Voorno was afgekon-

digd en uit dien hoofde wel of niet verbindende kracht had, draaide de' in de

rechtshistorische literatuur bekende procedure tussen Cornelis Andriesz. met

de zijnen te Oude Tonge en Hans 15 Elantsz., pasteibakker te 's-Gravenhage

met do z4nen. Inzet was de erfenis van Digna Jansdochter, overleden te

Oucle Tonge omstreeks juli 1618.

Eerste instantie: schepenen van Oude Tonge

Hans Elantsz. beweerde samen met zijn zusters Anthonetta Elantsdochter en

Lijsken Elantsdochter recht te hebben op de erfe,nis van Dingetgen (Digna)

Jansdoc,hte,r, hun nicht (dochter van een oom van moederszijde)' Elantsz.

legde in het proces een door de zoon van de secrotaris van Oude To'nge ge-

schreven stamboom over, die we uit de stukken wel kunnen reconstrueren

(zie blz. 177¡rc.

tn L. M. Rollin Couquerque, De Politieke.ordonnantie op Voorne, Verslagen en mede-

ileelíngen [van de] Veieeniging tot uítgave der bronnen van het oude vaderlandsche

recht IY 4 (1901) 440-446.
16 In de stukken voor het hof heet hij Hans, voor de hoge raad Jan'

'o Zie de sententie van het hof, ARA, hof van Holland nr. 650; afgedrukt bij Rollin
Couquerque (a.w. noot 3) 106-111'
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Sententie van de hoge raad vc¿n Holland en Zeelcnd in het ptoces tussett Cornelis
Andriesz. c.s. en Jan Elantsz. c,s' van 30 juní 1621.

Algemeen RiiksarchieÍ,'s-Gravenhage, Archíel van de hoge ruad, nr. 714
(regislers van sententíën).
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Heyltgen

Pieter Pietersz. Jacobmijntghen
Adriaen Kolendr

Ill
Dingetgen Logier DINGETGEN Tanneken

(Oude Tonge) I 1617 (zonder
x x x kinderen)

Gilles Lambrechtsz. Truytgen Adriaensd'. Marinus Stoffelsz.

Jacob (alias Lange Jacob) x Lijsken Jan I-eys
(Bergen op Zoom)

Lijsken Huybrecht
t (zonder kinderen) T (zonder kinderen)x

Jan

xx

I

Maycken

Andries F.lantz.

I

Hans

i-i
I

Margríele Clara
xx

Amant Pieter
Hellebuyck Muyswinckel

kínderen

Anthonetla Líjsken
(Den Haag) (Rotterdam) (Bergen op Zoom)

x x

Gerrit Pietersz. lan Willemsz.

(De personen wier namen cursief gedrukt zijn, leven allen ten tijde van het proces om
de erfenis van DINGETGEN JANSDOCHTER).

{\¡

onder wie Pieter
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In de tijd van de rep¡bliek werden rechterlijke beslissingen niet (zoals nu althans met

de belangrijkste uitspraken gebeurt) gepubliceerd. Toch vinden we in de oud-vaderland-

se literaturir he¡haalde malen melding gernaakt van sententies van de hoge raad, het

hof en van lagere colleges 17. De schrijvers in die tijd moesten hun kennis van de lecht-

spraak putten ¡it bundels sententies, vooral verzameld en uitgegeven door raadsheren 1"'

nechteÃ die over een zaak gezelen hadden, maakten notities 10, hadden toegang tot de

rechterlijke archieven en maakten van dit materiaal gebruik om bundels sententies sa-

men te stellen.
Een van die verzamelingen is bijeengebracht door Jacob Gerritsz. COREN, raadsheel in
de hoge raad (overleden 1631). Onder de titel'Observationes rerum in Supremo Senatu

Hollandiae, Zelandiae et Frisiae jttdicatarum' (in de Hollandse vertaling: 'Eenige ob-

servatien van geoordeelde saken voor den Hoogen Raedt') werd de collectie twee jaar

na zijn dood uitgegeven.

De eerste beschouwing in coren's bundel handelt over de zaak Andriesz.-

Elantsz. De schrijvers in de tijd van cle republiek (Von Leeuwen, Groenewe-

gen vctn cler Made, Meruta) en in onze ttid (Rollin Couqrterque, Rijpperdct

Wierclstna, Van Apelcloorn en Korteweg) 20 hebben hun kennis over deze

zaak geput uit de mededelingen van Coren.

ifl"t 
^, 

gewenst zijn indien nagegaan werd wèlke sententies van hoge raad, hof en

l:,gere colleges door schrijvers als van Leeuwen, Voet, Van Groenewegen van de

NIãde en nrlà"ren worden aangehaald en welke sententies in druk zijn uitgegeven. Dit
On{erzoek - dat zeer wel <ioor amateurs zou kunnen worden ingesteld - zou een

belangrijke bijdrage zijn tot de kennis van de invloed van de rechtspraak in het oud-

vaderlandse recht.
1' E. M. Meijers, uitgegeven en Onuitgegeven rechtspraak van den hoogen raad en van

het hof van Holland, Zeeland en Westfi'iesland, Tijdsclu'ift t,oor reclttsgescltiedenis t
(1913-1919) 400-421. Dit artikel bevat de deteotive-story van de ontdekking door

Meijers der 18e-eeuwse handschriften van de Observationes tumultuariae (novae) van

cornelis vân Bijnkersh.oek en willem Pauw. Bovendien ontvouwt Meijers een pro-

gram¡1a voor dé uitgave van de onuitgegeven rechtspraak van beide Hollandse colle-

!es. Gereed kwam inr-niddels de uitgave van de Observationes tumultuariae (novae)

õn uuo de eerste drie memorialen van het Hof (voortzettíng van deze uitgave wordt

voorbereicl); gewefkt wordt aan de uitgave van cle door Neostadius verzamelde von-

nissen.
Zie nog: Chrottologisclte lijsten t,an de geëxtendeerde sentenliëtt ett procesbundels

(clossielÐ berustencle in het atchief van de Grote Raad van Mccltelen, I 1465-1504

iryerken der Ver.eeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht

itf, Zt : Chronologische lijsten van de processen en sententien van de oude raden

van justitie van België, eerste reeks' 1l IX-XI'
to ,De Friesche raadsheer J. van den Sande noemde de mogelijkheid van een revisie-

behandeling a1s een der redenen waarom hij aantekening hield van de rationes deci-

dendi van ãe door het Hof behandelcle zaken', F. J. de Jong, Relief, Røclilshistotisclte

opstelletr trcngeboden aan A. S. de Blécourt (Groningen-Batavia 1939) 74 noot 2.
,,' S. van Leeuwen, Het Roonts-Hollcutds regt (Leyclen-Rotterdam 1664) I,3, 13; S. van

Groenewegen van der Made, Traclatus de legíbus abrogatis... (Ltgduni Batavomm

|649) 371 (ad Dig' L, IX); P. Merula, Maníer van Procederen '.. (ed. G. de Haas,

D. Lulius, i. unn d"t Linden) 1 (Leiden, Campen, Amsterdam 1781) I, 4' 5 num' 1

n. 28.
I{ollin Couquerque (a.w. noot 3) 31,45,65; Rijpperda wierdsma (a.w. noot 7) 1,1,O-

l7l; Aanteiketingert vaf L. J. van Apeldooln op Hugo de Groot, Inleídinge tot de

Hollanclsclrc tecltts-geleercllrcid I, 2, 1 (Arnhem 1939',); K. N. Korteweg, Recltts-

bt.ottnen van Wotrclrícltenl en ltet Lond van Allena I (Utrecht 1948) lWerken der

Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht III, 141 126-133.

Nu is merkwaardig dat het alleen aan Korteweg 21 is opgevallen dat Coren

wél een uitvoerige beschouwing wijdt aan de zaak van Dingetgens erfenis en

daarin de argumenten voor en tegen van beide partijen en van de raadsheren

in de hoge raad vermeld, maar tenslotte slechts concludeert:

'Is goedt ghevonden, sonder nopende 't
eerste poinct te resolveren, by inter'lo-
cutie de voorsz. impetranten te admitte-
l'en tot verificatie vÍìn de vootsz. nieuwe
feyten ende partyen hinc inde te or-
donneren hare attestatien pertinentelijck
te doen recoleren. .. ita conclusum den
23. junü 1621.'

[vlij vertaald: Besloten is, zonder oven
het eerste punt [n1. gelding van de Poli-
tieke o¡donnantie in Voorne zonder dat
het plakaat daar is afgekondigdl een be-
slissing te nemen, bij tussenvonnis de
eisers toe te laten tot het bewijs van de
gestelde nieuwe feiten en partijen op te
dragen hun getuigenverklaringen gerech-
telijk te doen bevestigen.. , aldt¡s beslo-
ten op 23 juni 16211.

Juist over de belangrijke vraag of de Politieke ordonnantie ook zonder af-

kondiging in Voorne claar verbindende kracht had, heeft de hoge raad geen

besÌissing genomen. Korteweg is dus abuis als hij besluit uit Corens mede-
clelingen clat de hoge raad de sententie van het hof vernietigde. Het tussen-

vonnis zegt niets over cle hoofdzaak, het bevat slechts een bewijsopdracht. In
een noot schrijft Korteweg dat c1e einduitspraak van de hoge raad met be-
hulp van de bestaande klappers op de sententies niet te vinden is. Hij acht
het mogelijk dat e,r in het geheel geen eincluitspraak is gegeven, bv. doordat
de zaak alsnog geschikt is. Deze veronderstelling is - zoals hierna zal blijken

- juist; toch had Korteweg op deze wankele basis niet zo'n pertinente con-
clusie mogen trekken.

Onderzoek in het archiel van de hoge raad

Bij onderzoek in het archief van de hoge raad bleek, dat de zaak inderdaad
geschikt (geaccordeerd) is. Er is na het door Coren vermelde tussenvonnis
nimmer een eincluitspraak in deze zaak gegeven. Dit betekent dat het arrest

van lìet hof van Holland van 6 februari 162O niot is vernietigd en 's hofs uit-
spraak (impliciet over het niet gelden van de Politieke ordonnantie op Voor-
ne) van kracht is gebleven! zz De lite,ratuur over de verbindende kracht van
wetten in het oud-vaderlands recht is, voorzover deze gebaseerd is op het zg.

arrest van de hoge raad van 23 juni 1621, de grond ontvallen!
Het is wellicht instructief uiteen te zetten hoe de speurtocht naar dat beroemde arrest
werd ondernomen. Het onderstaande kan rnede dienen als aansporing om een onder-
zoek in iret archief van hof en hoge laad niet te staken bij het vinden (of niet vinden)

'1 Korteweg (a.w. noot 20) 131. Ook l{cl1in Cotrquerque (a.w. noot 3) 45 heeft het over
een interlocutoir vonnis.

" Het hof heeft voorzover bekend nog een keel in gelijke zin l¡eslist, nl. op 6 maart
1637: Rollin Couquerque (a.w. noot 3) 66-67, tekst op blz' 124-1'32; ARA, hof van
Holland nr.720/21.



van een sententie, maar om vooral ook andere bestanddë.len van beide belangrijke ar-
chieven te raadplegen. Bovendien kunnen deze notities misschien als voorlopige hulp-
middelen bij het doen van nasporingen in beide archieven * dienst doen'

In dit geval, waarin namen van partijen en vermoedelijke datum van de uitspraak be-
kend waren, was het betrekkelijk eenvoudig o,m de stukken uit het archief van de hoge

raad te lichten.

Sententie en dictum

In de serie registers van sententies (nr. 681-865) vindt men in nr.7l4 de gezochte sen-

tentie, met als datum 30 juni 1621.
Doorgaans werd niet de gehele (zogenaamde geëxtendeerde) sententie uitgesproken (ge-

pronuncieerd), maar alleen het laatste deel, het dictum, dat de eigenlijke uitspraak be-

vatte. Het extenderen van de sententie geschiedde door de griffier of de secretaris met
als grondslag het door een der raadsheren (de rapporteur) vervaardigde en door de raad
vastgestelde dictum (art. 44 instructie hoge raad ").
In het archief bevinden zich twee series dictums: één (nr. 873-925) zoals zij door de

hoge raad zijn vastgesteld (geresotrveerd), de ander (nr. 926-959) zoals zii zijn afgekon-
digd (gepronuncieerd), ten overstaan van twee commissarissen uit de raadu. Dezen
plaatsten hun handtekening met de vermelding 'lecta' (sc. sententia : sententie gelezen)

oncler het geresolveelde dictum, ten bewijze van de pronunciatie. De datum der pro-

nunciatie vindt mon uiteraard alleen aan het slot van het gepronuncieerde dictum én

aan het eind van de geëxtendeerde sententie.
In het deel dictums nr. 887 vindt men het door COREN bedoelde tussenvonnis, gere-

solveerd 26 (en nier 23) juni 1621. De sententie (d.w.z. het diotum) is blijkens nr. 935

(diotums) eî nr. 714 (sententien) gepronuncieerd op 30 |uni 1621'

Sæ1 nu dat men de datum bij benadering niet had geweten, maar wél de namen van
partijen. Ook dan zou het vinden van het tussenvonnis (de interlocuto'ire sententie) vrij

2" Degene die zich met deze archieven wil bezighouden wordt aangeraden kennisne-

ming van IL. Ph. C. van den Bergl, Overzigt van het archief der voormalige hooge

regts-collegiën in Holland, Overzigt van het Nederlattdsche rijks-archief 1 ('sGra-

venhage 1854) 167-207. Nuttig is ook de daar op blz. 176 genoemde handleiding van
J. H. Speirman, in de leeszaal van het ARA (nr. 208) en (een net-exemplaar met aan-

vullingen) bij de 3e afdeling van het ARA (RA 3l) aa¡wezig.
De noodzakelijke kennis van het procesrecht en de processuele termino'logie kan tnen

opdoen uit J. van der Linden, Verhandelíng over de iudicieele practiicq of form
van procedeeren voor de hoven van justitíe in Hollond gebruíkelijk. ' . 2 dln. (Ley-

den 1794-1798; Amsterdam 1829'). Aan te bevelen is het gebruik van R. Reinsma,

J. R. H. de Smidt, Glossaríum van Nederlandse en Franse oude rechtstermen (Am-
sterdam 1969) l3e vermeerderde drukl (Bibliotheek ARA 79 J 5l).
Reeds in 1925-1927 gaf J. W. Br¡sch een voortreffelijk (maar voor niet-juristen niet
gemakkolijk leesbaar) overzicht van de rolprocedure voor hof en hoge raad: Aan-
teekeningen betreffende de roilprocædure bij het hof van Ho'lland en den hoogen

raad, Tíjdscluíft voor rechtsgeschíedenís 6 (1925) 439-484,7 (1927) 207-253. Deze
knappe analyse van de verschillende instructies en reglementen voor het ho'f en hoge

raad vormt, met het in noot 19 genoemde artikel van De long, een van de zeer wei-
nige moderne bijdragen tot de kennis van het burgerlijk procesrecht tijdens de repu-
bliek.

ã Ik raad aan de instructie van de hoge raad van 1582 te raadplegen in de editie van
D. Lulius en J. van der Linden, inhet Vervolg op P. Merula, Manier van procede-

ren.. .2 (Leiden, Carnpen, Amsterdam 1783) 489-654.

'" Van der Linden (a.w. noot 23) 11,74.
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gemakkelijk zijn geweest. In de studiezaal van het algemeen rijksarchief is aanwezig
een alfabetische klapper op de hierna te noemen chronologische tafel op de senten-
ties *.
Wanneer men in deze klapper in het deel 160l-1625 de naam Elantsz. of de naam
Andriesz. opzoekt, levert dit een verwijzing op naar de sententies in de periode april-
juni 1621. In de chronologische tafel op de sententien die zich in het archief van de
hoge raad (nr. 866-871) bevindt, treft men onder het hoofd 'april, mey ende junij 1621'
(nr. 866) de namen van de partijen Andriesz. en Elantsz. en een verwijzing naar het
deel sententies (nr. 7 l4).

Resolutíeboeken

We weten dat het dictum geresolveerd is op 26 juni 1621 . Het is interessant om te we-
ten te komen hoe de beraadslaging in raadkamer is verlopen. Daarvoor gaat men te
rade bij de resolutieboeken (nr. 631-680 over de jaren 1582-1779); de jaren 1737-174O
ontbreken) ". In nr. 642 dat loopt over 1618-1.621 vindt men onder 26 juni 1621 de
namen van partijen en hun procesvertegenwoordigers (procureurs), de aanduiding welke
raadsheer rapporteur is geweest en de korte vermelding van het gevoelen der verschil-
lende rechters. De rappo'rteur mr. Reinier Pauw, die het eerst zijn mening moet ge-
ven "", oordeelt dat de impetrant (- letterlijk: verkrijger, d.w.z. van het mandement
(- bevelschrift); wij zo,uden zeggeni eiser) niet bezwaard is door de aangevallen sen-
tentie. De sententie van 6 februari 1620 behoort dus niet vemietigd te worden. Mr. Van
den Honert sluit zich bij Pauw aan, doch de overige vijf raadsheren, onder wie Coren,
vinden dat eerst opdracht tot bewijs moet worden gegeven. Dit geschiedt, zoals hiervoor
is vermeld, bij tussenvonnis (interlocutoire sententie): 'Ten principale is geene resolutie
genomen.' Partijen krijgen opdracht te verschijnen (compareren) voor mr. Pauw als
commissaris (dit is dus de inhoud van de sententie); deze moet eerst proberen hen te
verenigen (acco'rderen)' 'es 't doenlick, indien nyet' dan moet de impetrant de door
hem gestelde nieuwe feiten bewijzen en zijn geproduceerde certificatien (overgelegde
getuigenissen) doen reco leren (gereohtelijk bevestigen). De gedaagde moet de door hem
overgelegde attestatie van cle baljuw van Voorne doen recolleren.

ResolLttieboeken

De hoge raad is, zoals ik vermeldde, niet to't een eindrútspraak gekomen. Deze weten-
schap steunt op een vermelding in het register van gediende processen (nr. 972-984). ln
dit uiterst nuttige register vindt men per procureur en per jaar opgesomd de overge-
leverde proceszakken 30, met de aanduiding wat eì' met de procedure en met de zakken
gebeurd is.
De gewone gang van zaken was, dat na de einduitspraak de zakken met stukken aan
partijen werden teruggegeven 31.

* ARA leeszaal 201. De klapper heeft abusievelijk als opschrift: ,,Klapper op het chro-
nologisch register op de dictums".

" Meijers (a.w. noot 18) blz. 407-408 heeft terecht aangedrongen op (gedeeltelijke)
uitgave van de resolutieboeken.* Van der Linden (a.w. noot 23) II, 67.

' Van der Linden (a.w. noot 23) II, 68.
Ð Afbeelding bij J. L. van der Gorw, Inleiding br de arclivístiek (Zwolle t19551)

(Archivistica l) blz. 53 : W. L Formsma, Gids voor de Nederlandse archieven
(Bussum 1967) [Fibulareeks 2l] blz. 53.

31 Van der Linden (4.w. noot 23) lI,75-76. De in het archief van het hof van Holland
aaîwezige proceszakken zijn om verschillende redenen ter griffie achtergebleven (bv.
omdat geen rapportgeld is betaald).
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Zonder de naam van de procureur beginnen we met dit tegister niets (ook voor het han-
teren van andere bestanddelen van de rechterlijke archieven is het gemakkelijk, indien
de naam van de procureur bekend is). Gelukkig weten we uit het eerder genoemde re-
solutieboek dat Cornelis Lucq en Dirck Boot procureur van eiser resp. gedaagde waren;
in de kant van de sententie staat bovendien de naam van de proculeur van gedaagde

vermeld.
In het registor nr. 976 (1610-1623) is onder Lucq aangegeven (fol. 3):

'Een sack Corn. Andriesz. wonende in de Oude Tonge, cum soöiis, impetranten in re-
lieff " d'appel, contra Jan Elantsz. pasteijbacker alhier in Den Hage, cum sociis, ge-

daagden. Gedient den XXIXen octobris 1620.'
In de marge is aangetekend:
'Alsoo dit proces voor commissarissen van desen Rade geaccordeert is, daerop is dees

sack met de sack a quo 33 aen procureur Deijm gerestitueert den 29en aprilis 1644.'

Onder Boot (fol. 101) komt een soortgelijke aantekening voor, met dit verschil dat daar
als dienende dag (de dag waarop dezaak voorkomt) opgegeven is 28 juli 1620. De pro-
ceszakken van de gedaagde zijn, eveneens op29 april L644, aan de procureur Borsman
teruggegeven.

Rol

Het register van gediende processen levert ons, behalve het gegeven dat de zaak is ge-

schikt (en de raad dus niet tot een einduitspraak is gekomen) nóg een belangrijk gege-

ven: twee data waarop het proces gediend heeft. Dit be'tekent een ingang o'p de rol van
de hoge raad (nr. 169-380).
De rol was (en is bij de huidige rechterlijke colleges nog steeds) een trlad papier, of
enige katernen, waarop alle zaken die op één dag vóórkomen, zijn vermeld. Op de

blanco rechterhelft van het blad wordt aangetokend wat er in de zaak, nadat deze van
de rol is afgeroepen, is gebeurd, welke conclusies (eis, antwoord, repliek, dupliek) zijn
genomen, enz.
Van het overleveren van de conclusies van eis, antwoord, re- en dupliek wordt boven-
dien procesverbaal gehouden. In het register van acten van dingtalen 1582-1679 (t.
3gg-493) vindt men vermeld (nr.434, fol. 19-19v.) dat op 7 mei 1620 Cornelis Lucq a1s

procnreur van Cornolis Andriesz. verschijnt err ziin conclusie van eis overlevert. Hij
verzoekt vernietiging of wijziging van de sententie van het ho,f. Dirck Boot stelt zich
procureur voor de gedaagde en werpt een formeel bezwaat tegen de eis op. 'Waertegens

te repliceren de voorsz. Lucq dach genomen heeft ten XIIII daghen', d.w.z. de procu-

reur van eiser wil repliek nemen.
op de ro1 (nr. 205) worden onder 7 mei 1620 deze proceshandelingen in het kort aan-

gegeven.
Niet na twee weken, maâr eefst op 14 juli (zo blijkt uit de rol en uit het register van

dingtalen) repliceert Lucq; Boot dupliceert. De zaak blijft op de rol staan: 28 juli, ver-

volgens (na de vakantie van 30 juli-l septembel) 8 september, 16 september, 20 oktober,
30 oktober (dus niet, zoals in het register van gediende processen staat, 29 oktober)

1620.
op 2s juli is op de rol vermeld dat men verder gaat met het leveren van stukken 31. op

" De Jong (a.w. noot 19) 69-80.

"3 }liermee is naar mijn mening aangeduid de zak met de stukken in de procedure voor
het hof. Men zou ook kunnen denken dat gedoeld wordt op de zak met stukken van

de tegenpartij (beide zakken werden met een touwtje aan elkaar bevestigd - zie de in
noot 30 bedoelde afbeelding). In dit geval kan dit niet juist zljn, daar'de sack a quo'

dan toch maar aan één van beide pnocweurs gerestitueerd had kunnen zijn.

'n Van der Linden (4.w. noot 23) Il, 36-37.
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30 oktober is aangetekend: 'Hij dient; Boot seijt sijne sacq ten hove te wesen ...', d.w.z.
de procureur van gedaagde heeft zijn proceszak ter griffie van de hoge raad gedepo-
neerd. De procureurs wisselen stukken uit'5 en op een gegeven moment (ik sla enkele
stadia over) zal de hoge raad moeten beslissen.

Eerdere instanties

we weten hoe de procedure is geëindigd: na het tussenvonnis van 30 juni 162l t'et ac-
coord tussen partijen, bereikt voor co'mmissarissen. Is er nog iets te vinden over de
eerdere fasen (instanties) nl. voor schepenen van Oude Tonge en voor het hof van
Holland?
Helaas is het rechterlijk archief van Oude Tonge (thans in het ARA) uit de periode die
ons interesseert niet bewaard gebleven: de civiele rol begint pas in 1710. Daarom ken-
nen we de beslissing van schepenen alleen uit de verwijzingen in de sententie van het
hof.

Archief van het hoÍ

Hoe is do aangevallen sententie van het hof te vinden? Ook nu is de datum (6 februari
1620) bekend, zodat gemakkelijk in het archief van het hof in het register van senten-
tiën nr. 650 de gezocl:rte uitspraak gevonden kan worden.
Als men de datum niet zou weten, dan kan men via de index der sententiën het vonnis
vinden. In deze alfabetisch-chrono ogische index (nr. 1077 loopt over de jaren 1605-
1634) vindt men zowel onder de letter A als onder de letters E/F de zaak Elantsz.
(voor het hof impetrant) contra Andriesz. (voor het hof gedaagde), met verwijzing naar
het eerste register van griffier Pots (- nr. 650) en het nummer dat de sententie in dat
register heeft (nr. 9).
De index van geëxtendeerde sententiën (nr. 1065) is een chrono;logisch ingerichte tafel,
waarin onder februari 1620 de zaak is vermeld, met verwijzing naar de sententiën.
Wat de resolutieboeken bij de hoge raad zijn, zijn - alleen minder rútvoerig, altfans in
deze tijd - de quaetclappen bij het hof. In nr. 5738 vinden we onder 4 februari 1620
dat het ho,f (rapporteur Rosa) over de procedure Elantsz.-Andriesz. heeft beraadslaagd
en tot welke conclusie het hof is gekomen. In dit vonnis, uitgesproken 6 februari 1620,
werd zoals gezegd Elantsz. gelijkgegeven (zie noot 16).

Daarmede besliste hø hof dat de Politieke ordorinantie in Voorne verbin-
dendo kracht had. Dat dit vo,nnis niet, zoals to,t nu toe werd aangenomen,
door de hoge raad is vernietigd, hoop ik voldoende te hebben aangetoond.

'o Va¡ der Linden (a.w. noot 15) II' 39-48.
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Arch ief nieuws L

ARCHIEFINVENTARISSEN
GEPUBLICEERD IN 1969

hage, Provinciale archiefinspectie, 1969
30 blz. Gestencild.

I. Genteentelijke archíeven en archíeve tt
van instellíngen elíe berusÍen in de
geme e nte I íj ke archief b ewaarp I aalse n

P. F. Duinker, Inventaris van het archief
van de polder Bleskensgraaf.'s-Graven-
hage, Provinciale archiefinspeclie, 1969.
l5 blz. Gestencild.

Alkmaar
D. A. Kleijn, Inventaris der archieven
van de gilden te Alkmaar. 2.p., z.u. (Alk-
maar, Gemeentearchief), 1969. 24 blz.
Typoscript.

P. F. Duinker, Inventaris van lìet archief
van de polder Blomntendaal 's-Graven-
hage, Provinciale archiefinspectie, 1969.
23 blz. Gestencild.

Th. P. H. Wortel, Inventaris van het ar-
chief van het proverthuis Paling en Van
Foreest. Alkmaar, Gemeentearchief , z.j.
(t969). 62 blz.

P. F. Duinker, Inventaris van het archief
van de polder De Dordtsclte Avelingen.
's-Gravenhage, Provinciale archiefinspec-
tíe, 1969. I blz. Gestencild.

DelÍt
J. W. A. Gouweleeuw, Inventaris van
het archief van het Oude- en Nieuwe
Gastltuis te Delft (1.251-1962). Delit,
z.u. (Gemeentearchief), 1969. 43 blz.
Typoscript.

J. D. Winsemius, Inventaris van het ar-
chief van de polder Nieuw-Lekkerland.
's-Gravenhage, Provinciale archiefinspec-
tie, 1969. 16 blz. Gestencild.

's-Gravenhage
A. M. J. de Haan, Inventaris van het
archief van de Heílíge Geest en het Hei-
líge Geestholj¿ te 's-Gravenhage, 1311-
1917, 2.p., z.u. ('s-Gravenhage, Gemeen-
tearohief), 1969. 3 delen, I Inleiding en
Inventaris, II Regesten, III Indices.

P. F. Duinker, Inventaris van het archief
van de polder Peursunz. 's-Gravenhage,
Provinciale archiefinspectie, 1969. 15

blz. Gestencild.

P. F. Duinker, Inventaris van het archief
van de po,lder Sliedrecltt. 's-Gravenhage,
Provinciale archiefinspectie, 1969. 33

blz. Gestencild.

lI. Famíliearchíeven, huisarcltieven e.d.
berustende in gemeentelijke arcltíef-
bewaarplaatsen

Rijnland
G. E. Nederhorst, Inventaris van het ar-
chief van de Buurterpolder onder Al-
kemade, 1876-1960. Iæiden, Hoogheem-
raadschap van Rijnland, 1969. lO blz.

Rotterdam
D. Brilman en J. C. Okkema, Inventaris
van het familiearchief Cltabol (1'690-

1958). Rotterdam, Gemeentearchief,
1969.47 blz.

G. E. Nederhorst, Inventaris van het ar-
chief van de polder Vrouwgeest ondet
Alphen a/d Rijn, 1755-1959. Leiden,
Hoogheemraadschap van Rijnland, 1969.
16 b1z.

lll. Polderarchieven in Zuid-Holland V ijf lterenlandert
P. F. Duinker, Inventaris van het archief
van de polder Quakernaak. 's-Graven-
hage, Provinciale archiefinspectie, 1969.

16 blz. Gestencild.

A lblcs:erwaard
P. F. Duinker, Inventaris van het archief
van de polder Derr Beemd. 's-Graven-
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IJsselmonde
J. P. Rijnsburger, Inventaris van het ar-
chief van de Zuidpolder (gem. Baren-
drecht).'s-Gravenhage, provinciale ar-
chiefinspectie, 1969, 32 blz. Gestencild.

IY. Kerkelijke archieven

G. M. van Aa1st, Inventaris van de ar-
chieven der Hervo,rmde gemeente te Bo-
degraven, 1513-1952.'s-Gravenhage, A1-

Boekennieuws

gemeen Rijksarchief, 1'969. 85 blz. Ge-
stencild.

Y. Nagekomen l968

Algemeen Ríjksarchief
J. A. Jaeger, Handschriften Derde Af-
deling tot en met 1950. 2.p., z.u. ('s-Gra-
venhage, Algemeen Rijksarchief), 1968,
396 blz.

p. A. Henderikx

VERSLAG OVER HET JAAR 1969,
GEDAAN DOOR
GEDEPUTEERDE STATEN AAN
PROVINCIALE STATEN VAN
ZUID-HOLLAND,
,S-GRAVENHAGE 1970

Te bestellen door overmaking van / 11,-
(incl. portokosten) op postgiro 120234
t.n.v. chef vijfde afdeling Provinciale
Griffie, Den Haag, met vermelding 'pro-
vinciaal verslag 1969'.

Het is ge,en gewoonte de provinciale ver-
slagen in dit tijdschrift te bespreken,
maar voor het Zuidhollandse verslag
over 1969 moet een uitzondering ge-
maakt worden in verband met de hierin
opgenomen twee eerste hoofdstukken
'De geschiedenis en de antateur'van de
hand van de provinciaal inspecteur der
alchieven in de provincie Zuid-Holland,
dr. J. L. van der Gouw, en 'Amateurs
der archeologie in Zuid-Holland' van de
hand van de provinciaal archeoloog van
Zuid-Holland, drs. H. Sarfatij.
Dr. van der Go'uw geeft in zijn bijdrage,
die 31 pagina's telt, een overziçht van
de ontwikkeling van de geschiedbeoefe-

ning door amateurs in Zuid-Holland, of,
om het juister te zeggen, een schets van
'de weg waarlangs de geschiedenis een

vak is geworden, waardoor tegelijk de

amateur als soort in het daglicht is ge-
treden'.
Tal van bekende namen van amaleur-
oudheidkundigen en -historici passeren
de revue, waarbij de auteur een aantal
bijzonderheden vermeldt. Het artikel
wordt toegelicht met illustraÍies. Zo zien
we Brielle's schoolhoofd en stadsarchi-
varis Joh. Been heel onpedagogisch met
een schoen op een lraaie rij in perka-
ment gebonden boeken staan en staat de
Woubrugse veldwachter O. C. van He-
messen proces verbaal op te maken te-
gen een monument dat hij zelf heeft hel-
pen plâatsen ter gedachtenis aan het
verdwenen dorp Jacobswoude.
Bijzonder interessant is het de socia.le
ommekeer te zien die ztch ir7 de wereld
der amateur-historici heeft voltrokken.
Waren het tot aan het einde der 18e
eeuw uitsluitend regenlen die zich met
de praktische geschiedbeoefening op lo-
kaal en regionaal niveau bezig hielden
(de uitzondering van de Rotterdarnse
bakker Van Spaan bevestigt de regel), in
de 19e eeuw komen de amateurs uit een
veel groter areaal beroepen.
Op grond van de stelregel 'Niemand is
heilig voor zijn dood' noemt Van der
Gouw het werk van nog levende per-
sonen niet. Gemakkelijker in dit opzicht
had Sarfatij het, daar het archeologisch
werk door amateurs minder persoonlijk
en meer groepsmatig geschiedt. In 16
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pagina's schetst hij de ontwikkeling der
archeologie in Zuid-Holland waarbij
uiteraard aan de Archeo,logische Werk-
gemeenschap Nederland met haar onder-
afdelingen veel aandacht is besteed.
In de tekst van het verslag van G.S. zelf
wordt ten slotte uitvoerig aandacht be-
steed aan de opgravingen op'De Bult'te
Rijswijk, bij de l-eidse Burcht en naar
het Huis te Woude te Ridderkerk.

A. G. v.d. S.

EEN HERUITGAVE

J. C. Naber. Een Terugblik.

Apparaat voor de geschiedenis van Ho1-
land, nummer 2. Haatlem 1970.

Als tweede deel in de in 1969 aangevan-
gen serie Apparaat voor de geschiede-

nis van Ho;Iland, een uitgave van de

Stichting Contactcentrum voor regionale
en plaatselijke geschiedbeoefening in
Noord- en Zuid-Holland verscheen een

herdruk van een artikel van J. C. Na-
ber. Het betreft hier een overdruk uit de

'Bijdragen van het Statistisch Instituut'
1885 en 1890.
Aan de herdruk is een korte inleiding
toegevoogd van de hand van drs' A. M'
van der Wo,ude, waaruit het vo'lgende
geciteerd wordt:
'De Nederlandse historici en veel ama-

teurs kennen tenminste van horen zeg-
gen de door Fruin vorzorgde uitga-
ven van de enqueste van 1494 en van de

informacie van 1514. Minder velen van
hen hebben deze belangrijke uitgaven
wel eens in handen gehad. Zeer weini-
gen maken er wel eens gebruik van voor
hun research. Slechts twee hebben bij
mijn weten na een systematisch onder-
zoek van deze bronnen daaraan een

aparte studie gewijd: Naber en de Rus-

sische historicus Tsjistozvonov (in de

bundels Srednie Veka no. 17 en -1"9,

Moskou 1960 en 1961). Alleen reeds om
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deze unipke beschrijvingen van Holland
omstreoks 1500 eens opnieuw onder de

aandacht te brengen, is de heruitgave
van Naber's artikel nuttig.
Een tweede reden voor heruitgave ligt
zeker ir de intrinsieke waarde van Na-
ber's studie. Hij heeft de belangrijks'te
statistische gegevens, die in deze twee
bronnen vermeld staan, op overzichte-
lijke wijze bijeengeplaatst en deze soms
met kwantitatieve gegevens uit andere
bronnen geconfronkerd om hun. waar-
de te, testen. Zijn tekst bevat bovendien
belangrijke opmerkingen voor de inter-
pretatie van het materiaal.
Een derde reden is meer van sentimen-
tele aard. Het artikel van Naber is als
een van de oudste kwantitatief-histo-
rische studies in de Nederlandse taal te
beschouwen. Als zodanig heeft dit arti-
kel histo'riografische waarde.
Deze drie overwegingen gevoegd bij het
feit, dat het artikel niet alleen in privé-
bibliotheken, maar eveneens in de mees-
te publieke bibliotheken ontbreekt, heb-

ben de Stichting Contactcentrum voor
Regionale en Plaatselijke Geschiedbe-
oefening in Noord- en Zuid-Holland er
mijns inziens terecht toe gebracht deze

studie van Naber in haar serie her-
drukken op te nemen'.

Het boekje, dat een omvang heeft van
60 pagina's, kan besteld worden bij de
penningmeester van de Stiohting Con-
tactcentrum, Boshuizerlaan Ll te I-.ei'
den, met gebruikmaking van bijgaande
bestelkaart.
De prijs voor leden van de Stichting
Contactcentrum bedraagt J 4,50, voor
overige belangstellenden J 5,50, inclusief
porti.
Tenslotte wijzen wij u er op dat er nog
enkele exemplaren van nummer I uit
deze reeks beschikbaar zijn: Bibliografie
van Sassenheim en het Slot Teylingen'
door mej. M. C. Verdegaal. De leden-
prijs voor dezo publikatie bedraagt

J 3,50, voor niet-leden J 4,50'

Mededelingen

I

i

I

I

I

I

AMSTERDAM - EEN ALTERNATIEF
JORDAANPLAN

Dat histo'rische verenigingen ook in ac-
tuele problemen waardevolle steentjes
kunnen bijdragen blijkt uit de brief van
het Genootschap Amstelodamum aan de
gemeenteraad van Amsterdam van 6

april 1970. Hierin wordt het ver-strek-
kende gemeentelijke saneringsplan voor
de Jordaan radicaal van de hand ge-
wezen, en - heel belangrijk - niet op
louter sentimenteel-historische gronden.
Uitgegaan wordt van de aktuele behoef-
te bij diverse, bevolkingsgroepen aan een
sociaal en stedebouwkundig gezien in-
tiem leefklimaat, waaraan de Jordaan
door zijn specifieke historisch gegroeide
structuur kan voldoen, mits het mede
door de geme.entepolitiek gestimuleerde
verval een halt wordt toegeroepen en
spontane rehabilitatie van de Jordaan
wordt mogelijk gemaakt door uitwer-
king van een plan, dat gebaseerd is op
de vo,lgende uitgangspunten, te weten:
l. Uitgaande van de karakteristieke
structuur: a. herstel en incidentele ver-
nieuwing van de bebouwing op de be-
staande verkaveling, b. vastlegging van
de achtergevelrooilijnen, c. bevordering
van het herstel van de oorspronkelijke
individuele tuinen, d. handhaving van de
ka¡akteristieke smalle straatprofielen.
2. Verkeersbeperkende maatregelen in
do smalle straatjes, waatdoor tevens
sterk verkeersaantrekkende bedrijven
zullen worden geweerd.
3. Verwijdering en verbod tot vestiging
van stank- en lawaai-verspreidende be-
drijven zoals lo,mpensloperijen; dit op
basis va¡ een voorgestelde enquête.
4. Aanvaarding van winkeltjes, arn-
bachtelijke bedrijven, cafés e.d. tussen

de woonbebotrwing'
5. Afzien van de voorgenomerl ver-
breding van de Rozengracht en streven

naar een ongolijkvloerse kruising met de

ringwegen rond de Singelgracht'

Terecht komen historici hier met vele
Amsterdammers op voor behoud en ver-
betering van een ons door de geschie-
denis als het ware gratis in de schoot
geworpen woon- en leefklimaat dat ten
koste van veel levensvreugde dreigt ver-
loren te gaan. De brief is door het Ge-
nootschap Amsterlodamum uitgegeven
onder de titel 'Commentaar op schets-
plan Jordaan'. Exemplaren gratis te ver-
krijgen na aanvrage bij het secretariaat
van het genootschap: Johannes Verhulst-
straat 124, Amsterdam-Z. Tel. (020)-
714721. P. A. Henderikx

AFBEELDINGEN VAN BRIELLE
EN HELVOET-BINNEN

Naar aanleiding van de studie van me-
vrouw M. H. Breitbarth-van der Stok
(niet: Breitbarch, zoals op blz. 46 ten
onrechte staat), die wij onlangs onder
de aandacht vaû onze lezers brachten,
laat de heer J. van dor Es uit Ridder-
kerk ons weten, dat Valentijn Klotz L9
maart 1672 een gezicht op Brielle te-
kende (thans in het Rijksprentenkabinet
te Amsterdam) en vijf dagen eerder een
gezicht op Helvoet-Binnen (thans in het
Museum Boymans-van Beuningen te
Rotterdam). Beide tekeningen waren in
1954 te zien o,p een tentoonstelling in
het Maritiem Museum 'Prins Hendrik'
te Ro,tterdam. In de catalogus van deze
expositie ko,men zij voor onder de nrs.
46 en 52.

CURSUS OUD.SCHRIFT HAARLEM

Het gemeentearchief van Haarlem zal op
maandagavonden van 11 januari t/m 5

april l97I een cursus houden in het le-
zen van het handschrift van de 16e tot
de 18e eeuw. Het aantal deelnemers is
beperkt tot 15.
De kosten van de cursus bedragen 140,-.
Hierbij is het lesmateriaal inbegrepen.
Opgave bij het gemeentearchief Jans-
straat 40 Haarlem, fel. 023-13235,
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EEN NIEUWE
REGIONAAL-HISTORISCHE
ORGANISATIE: DE .STICHTING

TUSSEN VECHT EN EEM'

Op 22 mei 1970 is deze Stichting offi-
cieel opgericht door het passeren van de
stichtingsakte. Deze formele handeling
vond plaats in de stijlvolle burgerzaal
van het raadhuis te Naarden tijdens een

openbare bijeenkomst. De doelstelling
van de, nieuwe stichting ko'mt to,t uiting
in de ondertitel van de naam: Centrale
Organisatie van Vrienden van de Histo-
rie van het Gooi en Omstreken. In het
bestuur zijn alle 16 in het Gooi op his-
torisch gebied werklame verenigingen
en instellingen vertegenwoordigd. Het
Dagelijks Bestuur bestaat uit de heren
O. L. van der Aa, voorzitter, Kl' Sierks-
ma, secretaris (Brink 36, Muiderberg) en
L. F. Steinhauser, penningmeester. Tij-
dens de oprichtingsbijeenkomst kon
reeds een goed verzorgd boekie Tussen
Gooi en Eem verspreid worden, waarin
o.m. alle adressen van de deelnemende
verenigingen vermelcl zijn met een korte
omschrijving van hun speciale werkter-
rein.
Een nuttig idee lijkt ook de maandelijk-
se ,informele samenkomst van het Da-
gelijks Bestuur in de historische omge-
ving van de Turfloods te Naarden. Iede-
re 10e van de maand kunnen alle in de
geschiedenis van het Gooi geinteresseer-

den aldaar na 20 uur allerlei medede-
lingen, vondsten en vragen uitwisselen
en suggesties doen. Het bestuur hoopt,
dat op deze wijze vele vruchtbare con-
tacten tot stand zullen komen.

MR, ANNIE VERSPRILLE
oud-archivaris van Leiden

Zonder enig uiterlijk vertoon is met in-
gang van 1 oktober 1970 mr' Annie Ver-
sprille, gemeente-archivaris van l-eiclen
haar otium curri dignitate begonnen. Na
de ook. voor haqr zo eervolle plechtig-
heden bij de opening van het verbouwde
en uitgebreide gemeentelijke archiefge-
bouw Boisotkade 2a oP 4 maart en het
bezoek van de Vereniging van Archiva-
rissen op 29 me| vond zij het welletjes.
Het goed-zeeuws/goed-rond karakter van
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onze qgllega Versprille maakt haar
maar in beperkte mate geschikt om in
het zonnetje gezel ie worden.
Na een stage op het rijksarchief in Mid-
delb:rrg en een archiefexamen tweede
klasse kwam Annie Versprille in 1928
op het Leidse stadsarchief. Zij heeft dus
van onderop gediend met alle voordelen
van 'dien; de enkeling die zich vergiste,
door'te denken dat zij nch knollen voor
citroenen liet verkopen, is altijd snel tot
beter inzicht gekomen. Mej. Versprille
beantwoordt geenszins aan de voorstel-
ling, die men zich - op welke gronden
eigenlijk? - van een juffrouw op een ar-
chief pleegt te maken.

Een doctoraal examen rechten en een

archiefexamen eerste klasse verschafte
Annie Versprille het recht om zell ge'
meent¡:-archivaris te worden. Dat ge-

beurde in 1956. I{et Leidse gemeente-
archief, dat mij onder het beheer van
de beminnelijke Van Royen (die mij
eens bekende alleçn maar omdat hij doof
was archivaris te zijn geworden) toch al-
tijd enigszins aan een do'rmitorium deed

denken, werd door de kordate stappen
van mr. Aunie klaar wakker. En toen
bleek meteen dat de outillage van het
gemeente-archief to'taal onvoldoende
was. Alleen wie, zoals schrijver dezes,

de gehele gang van zaken leidend tot de
totale metamorphose van het Leids ge-

meente-archief van het begin tot het
eind heeft meegemaakt, kan bevroeden
hoeveel daarbij aan het inzicht en de

hardnekkigheid van gemeente-archivaris
Annie te danken is. Daarmee wordt aan
niemand te kort gedaan, ook niet aan
het aandeel van hen voor wie culturele
belangstelling geen pose is.

Als een voortreffelijk service-instituut
met een goede interne werksfeer heeft
mej. Versprille het archief aan haar op-
volger overgedragen. Wij hopen dat mej.
mr. Annie Versprille, van wie wij nog
het een en ander op het gebied van de
stadsgeschiedenis van l-eiden mogen ver-
wachten, nog lang de vaste klant van
haar eigen archief mag blijven. En niet
te vergeten: onze rondbonstige, altijd
hulpvaardige wiendin.

l. L. van der Gouw


