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  Trias: 
  Kneuterdijk tussen Binnenhof en Noordeinde1

  Eric Ketelaar

Het is dinsdag 6 mei 1664, de Haagse kermis op het Lange Voorhout is in volle gang.  
De Franse ambassadeur Godefroi d’Estrades stuit er op de jonge prins van Oranje,  
Willem III (zie Box 1).2 Beiden uiteraard in hun koets. Al is de rijweg breed genoeg 
voor twee karossen, geen van beide koetsiers wil wijken van het hekwerk, dat de rijweg 
scheidt van de wandelweg in het midden. D’Estrades heeft de balie links, de prins rechts. 
Uitwijken zou betekenen dat de ambassadeur van de Franse koning voorrang verleent 
aan een 13 jarige prins die niet regeert – we zijn nog in het stadhouderloze tijdperk. 
En omgekeerd: een prins van den bloede, kleinzoon van de Engelse koning, hoeft toch 
niet voor een ambassadeur te wijken? Het volk loopt te hoop – dankzij de kermis heeft 
iedereen vrij – ‘avec force murmure et menaces’. De stemming wordt dreigend, men is 
beducht voor ‘de très grandes et de très malheureuses extremitez’. De gouverneur van de 
prins, Zuylestein, haast zich naar paleis Noordeinde, naar prinses Amalia, de grootmoeder 
van de prins. Zij stuurt hem terug naar het Voorhout met voor haar kleinzoon de boodschap  
uit de koets te stappen en te voet de kermis te bezoeken. Later kan de prins naar zijn verblijf 
op het Binnenhof terugkeren.  
De lege Oranjekoets wijkt, zodat de Franse ambassadeur, op de ereplaats naast de balie, 
naar zijn logis kan rijden: Kneuterdijk, thans nr. 22, dat hij huurde van de dochter van 
Johan van Oldenbarneveldt.

1	 	In	verkorte	vorm	uitgesproken	in	de	bijeenkomst	in	Diligentia	te	’s-Gravenhage	voorafgaande	aan	de	opening	
van	het	gebouw	van	de	Raad	voor	de	rechtspraak,	16	mei	2006.

2	 	J.A.	Worp	(ed.),	De briefwisseling van Constantijn Huygens	(1608-1687)	VI	(’s-Gravenhage	1917)	blz.	61;		
Lettres, mémoires et nécogiations de monsieur le comte d’Estrades	II	(Londres	1743)	429-430;	J.	Heringa,		
De eer en hoogheid van de Staat	(Groningen	1961)	498-500.	D’Estrades’	relaas	kent	aan	Johan	de	Witt	een	
rol	toe,	maar	daarover	zwijgt	prinses	Amalia	in	haar	verslag	aan	Huygens.	Reeds	N.	Japikse,	Prins Willem III, de 
stadhouder-koning I	(Amsterdam	1930)	116	achtte	het	bericht	van	d’Estrades	‘niet	zeer	duidelijk’.	D’Estrades	is	
ontmaskerd	als	een	fantast	die	zijn	zaken	mooier	voorstelde	dan	de	werkelijkheid:	Heringa,	De eer en hoogheid 
van de Staat,	500;	L.	Augustus,	‘De	rol	van	graaf	d’Estrades,	gouverneur	van	Maastricht,	bij	de	geheime	
vredesonderhandelingen	van	1674-1675’,	in:	Campus Liber. Bundel opstellen... aangeboden aan mr. dr. H.H.E. 
Wouters	(Maastricht	1982)	226-248.	

	 	Het	incident	is	ook	beschreven	in:	Thera	Wijsenbeek-Olthuis	(red.),	Het Lange Voorhout. Monumenten, mensen 
en macht	(Zwolle	en	Den	Haag	1998)	74;	Luc	Panhuysen,	De ware vrijheid: de levens van Johan en Cornelis de 
Witt	(Amsterdam	2005)	300.	Over	de	residentie	van	d’Estrades:	Haags	Gemeentearchief,	notariële	archieven,	
inv.	nr.	274,	fol.	204,	206	en	inv.	nr.	280,	fol.	552.
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Dit incident om aanzien en voorrang, maar ook om macht van hoge heren aan de Kneuterdijk 
en van het Binnenhof eindigde dankzij interventie vanuit het Noordeinde. Drie plaatsen, 
die als lieux de mémoire ook opgevat mogen worden als plaatsen van de macht. Aan de 
Kneuterdijk – maar dan in nr. 1 – situeren we de rechterlijke macht, in het Binnenhof huist 
de wetgevende macht en Paleis Noordeinde is het huis van de koningin, die niet alleen 
samen met de ministers de regering vormt, maar meer nog wetgever, rechter en bestuur 
representeert.3 

Scheiding der machten

De scheiding der drie machten is ons zo vertrouwd. Als axioma is de Trias echter nog 
geen 250 jaar oud (1758). Toch kende men ook voordien, in de tijd van het incident op het 
Voorhout, een onderscheid tussen wetgeving, rechtspraak en bestuur als overheidsfuncties.4 
Ten dele viel dat samen met een onderscheid in organen. Geen Trias, maar de dyade politie 
en justitie kenmerkte de Nederlandse staat onder de Republiek. Justitie was rechtspraak, 
terwijl politie of politiek alles was wat wij nu onder bestuur en wetgeving vatten. Justitie 
en politie waren over verschillende organen verdeeld. Justitie was de hoofdtaak van het 
Hof van Holland en Zeeland, in 1428 opgericht als grafelijke raad, en van de in 1582 in 
het leven geroepen Hoge Raad van Holland en Zeeland. Recht werd gesproken ‘vanwegen 
de hoege overicheyt ende graeffeliickheyt’. Die overheid werd in Holland gerepresenteerd 
door de Staten, de voornaamste wetgever op gewestelijk niveau. De stadhouder ontleende 
zijn bevoegdheden aan de Staten, maar had als bijzondere taak de zorg voor de openbare 
orde en voorts het soevereine recht van gratie. Bovendien was de stadhouder kapitein-
generaal en dus opperbevelhebber (zie Box 2).

BOX 1

Willem III
Willem	III,	prins	van	Oranje-Nassau,	werd	geboren	op	14	november	1650.	Acht	dagen	eerder	was	zijn	vader	
Willem	II	overleden.	De	Staten	van	Holland	hadden	direct	besloten	de	stadhouderlijke	rechten	aan	zich	te	trekken.	
De	andere	gewesten	volgden:	het	begin	van	het	stadhouderloze	tijdperk,	behalve	in	Friesland,	Groningen	en	
Drente	waar	Willem	Frederik	van	Nassau	(een	neef	van	Willem	de	Zwijger)	stadhouder	werd.	Koningin	Beatrix	is	
een	rechtstreekse	afstammeling	van	Willem	Frederik	van	Nassau.	
De	voogdij	over	Willem	III	kwam	voor	de	helft	aan	zijn	moeder,	Mary	Stuart	(dochter	van	de	Engelse	koning	
Charles	I),	de	andere	helft	aan	Willems	grootmoeder	Amalia	van	Solms	(weduwe	van	stadhouder	Frederik	Hendrik)	
samen	met	haar	schoonzoon	Friederich	Wilhelm	van	Brandenburg	(getrouwd	met	een	dochter	van	Frederik	Hendrik	
en	Amalia).	In	1672	verklaren	Engeland,	Frankrijk,	Munster	en	Keulen	de	oorlog	aan	de	Republiek	(Spaanse	
successie-oorlog):	het	volk	is	redeloos,	de	regenten	radeloos,	het	land	lijkt	reddeloos.	Willem	III	wordt	tot	
opperbevelhebber	benoemd,	aanvankelijk	voor	slechts	één	veldtocht,	een	paar	maanden	later	echter	wordt	hij	
stadhouder	(behalve	in	de	noordelijke	gewesten)	en	kapitein-	en	admiraal-generaal	van	de	Republiek.	

BOX 2

Nederlandse Staat onder de Republiek
‘Geen	enkel	orgaan	was	in	een	staat	als	die	onzer	oude	Republiek	uitsluitend	met	wetgeving	belast.	Wat	de	
rechtspraak	aangaat,	de	gewestelijke	Hoven	en	de	Hoge	Raad	van	Holland	en	Zeeland	hadden	wel	de	rechtspraak	
als	het	zeer	overwegende	deel	hunner	taak,	maar	in	de	lagere	instanties	was	het	rechterlijke	orgaan	òf	tevens	
zelf	met	wetgeving	en	bestuur	belast,	of	wel	het	maakte	een	overwegend	deel	uit	van	het	wetgevende	en	hoge	
besturende	orgaan	(de	magistraat).	…	Bestuursorganen	als	de	Raad	van	State,	de	Gecommitteerde	Raden	
(Gedeputeerde	Staten)	der	provinciën	hadden	een	goed	stuk	(bestuurs-)rechtspraak	tot	hun	last;	de	burgemeesters-
colleges	der	steden	en	de	overeenkomstige	functionarissen	ten	plattenlande	vormden	tevens	met	schout	en	
schepenen	het	wetgevende	orgaan,	zo	ze	al	niet	–	ten	plattenlande	–	daarmede	geheel	identiek	waren.
Sterker	nog,	we	zullen	zien	hoezeer	de	wetgever/bestuurder	in	de	rechtspraak,	hoezeer	ook	de	rechters	in	het	
bestuur	en	de	wetgeving	ingrepen;	hoe	er	dus	niet	slechts	naar	de	organen,	maar	ook	naar	de	functies	geen	
consequente	afscheiding	in	acht	werd	genomen,	ja	zelfs	deze	ook	niet	als	wenselijk	werd	beschouwd.	De	éénheid	
der	overheid,	in	de	plaatselijke	magistraat,	maar	ook	in	het	samenstel	der	gewestelijke	souvereine	organen,	was	
voor	de	burgers	onder	de	oude	staat	een	veel	reëler	verschijnsel	dan	het	funktionele	onderscheid.’	

Bron:	
S.J.	Fockema	Andreae,	De Nederlandse staat onder de Republiek	(Amsterdam	1961)	97.

3	 Jaarverslag	2006	Raad	van	State,	22.

4	 	J.V.	Rijpperda	Wierdsma,	Politie en justitie. Een studie over Hollandschen staatsbouw tijdens de Republiek	
(Zwolle	1937);	J.	Drion,	Administratie contra rechter tot de intrekking van het Conflictenbesluit	(‘s-Gravenhage	
1958);	S.J.	Fockema	Andreae,	De Nederlandse staat onder de Republiek	(Amsterdam	1961);	R.H.	Hartog,	
Onrechtmatige overheidsdaden in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Een onderzoek naar de toenmalige 
rechtspraktijk	(Deventer	1971).
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De raden van justitie (Hof en Hoge Raad) vormden met de Staten en de stadhouder misschien 
geen Trias, maar wel een driehoek. De driehoek werd bepaald door de wederzijdse beïnvloeding 
– soms afhankelijkheid – van deze drie organen. Welke invloed had de stadhouder op Hof 
en Hoge Raad en omgekeerd hoe was de verhouding tussen de rechters en Oranje? Wat had 
de rechter te maken met de wetgever en omgekeerd wat was de bemoeienis van de Staten 
met de rechtspraak? Op deze twee vragen in twee richtingen wil ik ingaan. Slechts zijdelings 
komt de derde zijde van de driehoek – de verhouding tussen stadhouder en Staten – aan de 
orde (zie Box 3). 

Stadhouder en rechtspraak
Willem III, prins van Oranje werd stadhouder in het rampjaar 1672 (u weet nog: redeloos, 
radeloos, reddeloos). Korte tijd later kwam hij in aanvaring met het Hof over de jurisdictie 
in militaire zaken.5 In 1675 werd Willem de Wolff, raad en vroedschap van Gorinchem, 
op last van de krijgsraad gedetineerd in de herberg van het Hof van Holland, de Gevangen-
poort. De Wolff werd ervan beschuldigd in Deventer de wacht te hebben geforceerd, een 
misdrijf waarop in de artikelbrief (het reglement op de krijgstucht) straf was bepaald.  
De detentie verwekte opschudding ‘in de mont van al de werrelt (sic)’ en ongenoegen 
bij het Hof van Holland. De beklaagde diende niet voor de krijgsraad, maar voor de 
‘politycken reghter’ te komen, hetzij de rechter in Deventer waar het delict was gepleegd, 
hetzij voor het gerecht van Gorinchem. De gevangenneming was niet door een bevoegde 
rechter gedaan en dus krachteloos. In 1651, zo betoogde het Hof in een lange missive aan 
de prins, heeft de Grote Vergadering van de verenigde provinciën – bijeen in de Ridderzaal 
– besloten dat alle delicten begaan door niet militairen door de ordinaris justitie worden 
gestraft. Niemand kan uit eigen hoofde enige rechtsmacht uitoefenen, anders dan die door 
de soeverein is toegestaan: ‘Alle jurisdictie moet afvloeyen van de Prince van den lande’ 
(bedoeld wordt: de soeverein), gelyck de beeckjens van de fonteijn’. Bovendien zou 
berechting door de krijgsraad, voor een groot deel bestaande uit vreemdelingen, in strijd 
zijn met het oude privilege de non evocando dat Hollandse burgers vrijwaart van onttrekking 
aan de inheemse rechter. Het Hof wijst nog op ‘de gevaerlycke consequentie die in desen 
steeckt doordien niet ene borger met gerustigheyt soude connen gaen in een plaetse daer 
garnisoen leyt, uijt vrese van door die maght off ander militair gecommandeert te werden 
onder het een ofte ander opgeraept pretext waerdoor dan dagelycx grote onheylen ende 
beroerten soude comen te ontstaen.’

Willem III heeft daarop niet veel verweer. Hem ontbreekt ook de tijd er eens rustig met de 
raden over te confereren: hij staat immers op het punt te velde te trekken, in de campagne 
tegen Lodewijk XIV in de zuidelijke Nederlanden. De prins stelt een voorlopige regeling 
voor: publieke of burgerlijke personen kunnen niet voor de krijgsraad worden gedagvaard 
“tenwaere de voorn. criminele saecken sodanighen militairen delict impliceerden ende met 
sich braghten dat alleen tot kennisse van den kryghsraedt soude behooren te specteren.’ 
Dat voorstel slikt het Hof niet: gelijk zijne hoogheid weet heeft het Hof niet tot taak 
‘om wetten te connen maecken, maer om ons nae de gemaeckte te moeten reguleren, 
versoeckende dienvolgende seer gedienstelyck, dat uw hoogheijt te bequamer gelegentheijt 
syne hooghwijse gedaghten daerheenen believe te laeten gaen ende dese saecke soodanigh 
te dirigeren, dat wij seeckerlyck mogen weten waarnaer wij ons met gerustigheijt, sonder 
te pecceren tegens onsen eed ende instructie, sullen connen en moeten gedraegen.’6

Het Hof verweerde zich dus tegen de stadhouder, onder meer door zich te beroepen op de 
onderschikking aan de wetgever van zowel de rechter als de prins. Een paar jaar later ging 
het om ingrijpen in de rechtspraak. 

5	 	Nationaal	Archief,	Hof	van	Holland,	inv.	nr.	3644	en	nr.	436,	fol.	84v-91;	Koninklijk	Huisarchief,	prins	Willem	III,		
A16-XIb,	nrs.	48	en	229.	Zie	ook	L.M.	Rollin	Couquerque,	‘Legerbestuur	ten	tijde	van	de	Republiek	der	
Verenigde	Nederlanden’,	Rechtsgeleerd Magazijn Themis	(1949)	67-163.

BOX 3

Hoven van Justitie
‘De	Sententien	van	den	Hoogen	Raad	…	worden	gehouden	voor	Arresten,	aan	geenerhande	hooger	beroep	
hoegenaamd	onderworpen.	Dog	vermits	en	de	billijkheid	en	het	algemeene	Recht	medebrengen,	dat	aan	ieder	
Ingezeten	behoord	vrij	te	staan	de	recursus ad Principem,	waarvan	echter	het	gevolg	niet	behoord	te	zijn,	
dat	eene	met	rijpe	deliberatie	van	raade	uitgebragte	Sententie	door	de	Politique	auctoriteit,	die	naar	haaren	
aart	zulk	een	bedaard	en	naauwkeurig	onderzoek	niet	toelaat,	zoo	maar	op	eenmaal	zoude	worden	vernietigt;	
heeft	de	Practijcq	ingevoert,	dat	iemand,	zig	bij	eene	Sententie	van	den	Hoogen	Raad	bezwaard	achtende,	
kan	verzoeken,	dat	ditzelfde	Collegie	het	proces	opnieuw	overzie,	teffens	met	bijvoeging	van	een	zeker	getal	
persoonen,	die	nomine Principis	daartoe	speciaal	gecommitteert	worden.	Dit	middel	is	men	gewoon	te	noemen	
Revisie.’

Bron:	
Joannes	van	der	Linden,	Verhandeling over de judicieele practijcq, of form van procedeeren voor de Hoven van 
justitie in Holland gebruikelijk…	I	(Leyden	1794)	372-373.

6	 	De	missive	van	de	prins	van	19	mei	1675	is	opgenomen	in	Cornelis	Cau,	Groot placaet-boeck… VIII		
(’s-Gravenhage	1795)	837-838,	naar	ik	vermoed	niet	vanwege	de	daarin	door	de	prins	voorgestelde	(hiervoor	
geciteerde)	uitzondering	maar	vanwege	de	door	de	prins	geformuleerde	algemene	regel	dat	militairen	in	civiele	
en	criminele	zaken	voor	de	gewone	rechter	dienden	te	verschijnen.	
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Administratie contra rechter

Pieter Ardes – tot 1671 thesaurier van prins Willem III – werd voor het Hof van Holland 
gedaagd om rekening af te leggen over zijn beheer.7 Hangende het proces publiceerde Ardes 
een aan de prins gericht vertoog. De prins beschouwde het als een smaadschrift, en vroeg 
het Hof om de schrijver te vervolgen. Ardes werd veroordeeld: hij moest een geldboete 
betalen en persoonlijk voor het Hof verschijnen om het geschrift eigenhandig te verscheuren. 
Willem III ‘was hoogst ontevreden over die uitspraak; hij vond de straf onevenredig licht; 
hij deelde dit aan het Hof mede en gaf daarbij als zijne meening te kennen, dat een man, 
die zooveel tegen Zijn persoon en Zijn gezag had geschreven, uit Den Haag moest worden 
gebannen.’8 Het Hof handhaafde echter zijn vonnis, waarop de prins zich tot burgemeesters 
en schepenen van Den Haag (de magistraat) wendde. Die beval op 2 juli 1680 de verbanning 
van Ardes. Ardes echter riep de bescherming van het Hof van Holland in: niet met het argument 
dat hij al was veroordeeld door het Hof – uitzetting werd gezien als een bestuursmaatregel. 
Ardes beriep zich op onbevoegdheid van burgemeesters en schepenen: hij was als advocaat 
bij het Hof ingeschreven en daarom – zoals alle suppoosten van het Hof – aan de rechtsmacht 
van het Haagse gerecht onttrokken. Het Hof vonniste dat het bevel tot verbanning moest 
worden ingetrokken, met verbod aan de magistraat om een dergelijk besluit opnieuw te 
nemen. De magistraat stoorde zich er niet aan en maakte aanstalten Ardes uit te zetten. 
Ardes wendde zich nu tot de Hoge Raad, die hem in het bezit van zijn suppoostschap 
handhaafde en de magistraat opdroeg de verbanning teniet te doen. Indien de magistraat 
niet zou gehoorzamen, dreigde de Hoge Raad met gijzeling. De Haagse burgemeesters en 
schepenen deden nu een beroep op de prins en vroegen hem te bepalen dat de Hoge Raad 
apprehensie zou opschorten totdat de Staten van Holland beslist zouden hebben over de 
bevoegdheid van de Raad. Willem III sprak met commissarissen van de Hoge Raad en zei 
hen de gijzelingsprocedure op te schorten. Maar diezelfde avond nog vernam de prins dat 
de Hoge Raad toch order had gegeven burgemeesters en schepenen vast te zetten. De prins 
richtte zich tot de Staten oordelende dat de Hoge Raad hem ‘grootelijcks’ had benadeeld in 
de door de Staten aan de stadhouder opgedragen autoriteit ‘te beletten dat in dese provincie 
alle saecken buyten feytelijckheydt souden mogen blyven.’ De Staten bedanken de prins 
‘voor de goede en voorsichtige conduite’ en besluiten dat de Hoge Raad de procedure 
moet opschorten totdat de Staten hebben besloten. Acht dagen later besluiten de Staten, na 
onderzoek van de rekesten van de Haagse magistraat en van Ardes, dat aan de Hoge Raad 
de kennisneming van de zaak wordt ontnomen en dat de Raad ‘geene proceduyren op de 
voorschreve dachvaerdinge sal laten voortgaen.’

De prins was de uiteindelijke winnaar: het verzet van Ardes tegen verbanning uit Den Haag 
en de steun daarvoor van de Hoge Raad waren gebroken. Daartoe hadden de Staten moeten 
ingrijpen in een lopende rechtszaak, nadat de prins tevergeefs had geprobeerd het Hof van 
Holland te beïnvloeden, maar met succes het lokale Haagse bestuur had aangespoord tot 
politieke uitzetting wegens een vergrijp waarvoor Ardes al door de justitie was veroordeeld 
– alles in onze ogen ondenkbare aantastingen van rechterlijke autoriteit. 

Conferenties met de Staten
Ingrijpen, zei ik, door de Staten in een lopende rechtszaak – maar zo zouden de Staten het 
niet hebben genoemd. Naar hun opvatting was het een zaak van politie, niet van justitie. 
Dat argument is vaker gebruikt, ook wanneer het niet om politieke uitzetting ging. Maar 
de Staten schroomden evenmin voor beïnvloeding van de justitie, veelal in de vorm van 
een conferentie van commissarissen van de Staten met de heren van Hof of Hoge Raad.9 
De Staten van Holland kenden een vaste commissie van justitie, altijd voorgezeten door de 
stad Haarlem. In het archief van gedeputeerden van Haarlem vindt men tientallen dossiers 
van burgerlijke en strafzaken waarin de Statencommissie bemiddelde of ingreep of alleen 
maar advies aan de rechter vroeg. Uiteraard stond aan iedereen de recursus ad Principem 
open, waarvan echter – zo waarschuwt Joannes van der Linden – ‘het gevolg niet behoord 
te zijn, dat eene met rijpe deliberatie van raade uitgebragte Sententie door de Politique 
auctoriteit, die naar haaren aard zulk een bedaard en naauwkeurig onderzoek niet toelaat, 
zoo maar op eenmaal zoude worden vernietigt.’10 En Cornelis van Bynckershoek, president 
van de Hoge Raad (1724-1743), veroordeelt het gemak waarmee de Staten zich laten 
gebruiken door burgers die het niet eens zijn met een uitspraak van de Hoge Raad. Zelfs 
de vraag van de Staten om uitleg over een arrest acht Van Bynckershoek neigen tot schade 
voor de justitie: de rechter is alleen aan God verantwoording schuldig.11

Dat zijn andere argumenten dan u, mijnheer de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, 
een paar maanden geleden gebruikte ‘De politicus of bestuurder die de indruk wekt invloed 
te willen uitoefenen op een concrete rechterlijke beslissing gaat over de schreef,’ zei u in 
de Parlementaire Triasconferentie ‘Stoelendansen met de macht’ op 27 januari 2006. Maar 
in bezorgdheid over inmenging in de rechtspraak door wetgever en bestuur doet de huidige 
Raad niet onder voor de Raden van weleer. 

7	 	Resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt,	23	juli	en	1	augustus	1680;	J.B.J.N.	De	van	
der	Schueren,	‘De	jurisdictie-geschillen	tusschen	het	Hof	van	Holland	en	den	Magistraat	van	Den	Haag	III’,	
Jaarboek Die Haghe	(1906)	272-348;	Hartog,	Onrechtmatige overheidsdaden,	89-92;	Pieter	Wagenaar,	‘Haagse	
bestuurders	en	ambtenaren’,	in:	Th.	Wijsenbeek	en	E.	van	Blankenstein	(red.),	Den Haag. Geschiedenis van de 
stad. 2. De tijd van de Republiek	(Zwolle	2005)	93.

8	 	De	van	der	Schueren,	‘De	jurisdictie-geschillen’,	343.

9	 	P.	Tjeenk	Willink,	Publiekrechtelijke geschillen in de Republiek der Vereenigde Nederlanden	(Haarlem	1893)	12-17.	
10	 	Joannes	van	der	Linden,	Verhandeling over de judicieele practijcq, of form van procedeeren voor de Hoven van 

justitie in Holland gebruikelijk…	I	(Leyden	1794)	373.
11	 	E.M.	Meijers	–	A.S.	de	Blécourt	–	H.D.J.	Bodenstein	(eds.),	Cornelii van Bijnkershoek… Observationes tumultuariae	I	

(Harlemi	1926)	nr.	523:	’Et	sic	judices,	quam	nemini	debent	nisi	Deo	O.M.,	Ordinibus	rationem	suae	sententiae	
reddere	compelluntur.	Vergit	ea	res	in	perniciem	justitiae.’	
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Rechterlijke macht als medewetgever

Over de ‘tegenligger’ – beïnvloeding van de wetgever door de rechter – is uw Raad 
tevreden. In datzelfde referaat zei de heer Van Delden: ‘De huidige situatie, waarin de 
rechtspraak adviseert over wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de 
dagelijkse praktijk van de rechtspleging functioneert naar tevredenheid.’ Niet iedereen 
deelt die mening en is gelukkig met de manier waarop ‘de ongehoorzame rechter’ zich 
beweegt ‘tussen staat en straat’.12 
Voor wat het ancien régime betreft staat ‘Het onderzoek naar de bevoegdheden van de 
hogere hoven van justitie op het gebied van de regelgeving… nog in zijn kinderschoenen,’ 
aldus de rechtshistoricus Remco van Rhee.13 Toch kon hij er wel iets over vinden, vooral  
in het onvolprezen handboek van Paulus Merula.14

12	 	L.E.	de	Groot-van	Leeuwen,	Rechters tussen Staat en Straat. De positie van de rechterlijke macht in de 
democratische rechtstaat. Rede uitgesproken ter gelegenheid de aanvaarding van het ambt van hoogleraar 
rechtspleging aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen, 21 januari 2005	
(Nijmegen	2005).	De ongehoorzame rechter. Rechters versus andere rechters, de wetgever, de bevolking en  
het Europees recht (Deventer	2006).	

13	 	C.H.	van	Rhee,	‘Bevoegdheden	van	de	hogere	hoven	van	justitie	op	het	terrein	van	de	regelgeving	vóór	de	
codificatie’,	in:	E.J.M.F.C.	Broers	en	B.C.M.	Jacobs	(eds.),	Interactie tussen wetgever en rechter vóór de Trias 
Politica	(Den	Haag	2003)	131-155,	citaat	op	blz.	131.

14	 	Paulus	Merula,	Synopsis praxeos civilis, Maniere van procederen in dese provintien Hollandt, Zeelandt ende 
West-Vrieslandt, belanghende civile saken	(Amsterdam	1592)	en	vele	drukken	in	de	17

e
	en	18

e
	eeuw.		

De	ondertitel	van	de	vierde	druk	(Delft	1705)	geeft	aan	uit	welke	bronnen	Merula	putte:	(zie	illustratie	p.	31).
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15	 	B.C.M.	Jacobs,	‘Gewestelijke	justitiehoven	en	het	proces	van	wetgeving’,	in:	E.J.M.F.C.	Broers	en	B.C.M.	Jacobs	
(eds.),	Interactie tussen wetgever en rechter vóór de Trias Politica	(Den	Haag	2003)	157-178

16	 	Nationaal	Archief,	Staten	van	Holland,	inv.	nr.	6373.	Op	grond	van	dorsale	aantekeningen	op	verscheidene	stukken	
vermoed	ik	dat	deze	band	(over	de	jaren	1726-1763)	behoord	heeft	tot	het	archief	van	Gedeputeerden	van	Haarlem.	

17	 	E.M.	Meijers	–	A.S.	de	Blécourt	–	F.J.	de	Jong	–	K.N.	Korteweg	–	G.J.	ter	Kuile	–	W.S.	van	Spengler	–	B.M.	
Telders	(eds.),	Cornelii van Bijnkershoek… Observationes tumultuariae	III	(Harlemi	1946)	nr.	2342;	Rijpperda	
Wierdsma,	Politie en justitie,	98-99,	102-103.

Hof en Hoge Raad waren zeker bevoegd de procesorde zelf te regelen, maar ook meer: 
regelgeving was een bevoegdheid van de soeverein, die deze kon delegeren ook aan de 
hoven van justitie. Hof en Hoge Raad waren in de 17e en 18e eeuw wel degelijk bij het 
wetgevingsproces betrokken, al moet er nog veel archiefonderzoek plaatsvinden om de 
precieze rol van de rechter vast te stellen.15 De Staten vragen herhaaldelijk aan Hof en 
Hoge Raad om advies – onder meer over authentieke interpretatie door de Staten van 
hun wetten – of om wetgeving te ontwerpen.16 In 1725 bijvoorbeeld vragen de Staten om 
middelen te beramen tot bekorting van de processen – een euvel van alle tijden! Hof en 
Hoge Raad doen een voorstel voor een reglement, zowel civiel als crimineel, te besluiten 
door de Staten van Holland en Zeeland. In 1729 ontwerpt het Hof, op verzoek van de 
Staten, een placaat tegen ‘het divulgeeren van secreeten van staat’, dat vervolgens bij de 
Staten-Generaal wordt ingediend. In 1731 beraamt een commissie van Statenleden en 
raadsheren wetgeving aangaande confiscatie van goederen. Het jaar daarop besluiten de 
Staten met de hoven te zullen beraadslagen over wijziging van de Criminele ordonnantie 
uit 1570. Een paar jaar eerder hadden de Staten gevraagd of Hof en Hoge Raad een 
wetboek, een Corpus Juris Hollandici, konden samenstellen, maar die moeilijke opdracht 
werd in een onderonsje tussen Van Bynkershoek en de nieuwe raadpensionaris Simon van 
Slingelandt in 1727 opgeschort – lees in het vergeetboek bijgeschreven (zie Box 4).17  
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BOX �

Merula
‘Heeren	Stadhouder,	President	ende	Raaden	…	hebben	magt	ende	auctoriteyt,	Ordinantien	ende	Acten	te	
maaken	op	’t	stuk	van	den	Style	ende	anders,	dienende	tot	expeditie	ende	vorderinge	van	de	Processen	…	
Want	zy	daartoe	van	allen	tyden	geprivilegeert	zijn.	…	
Wat	zy	in	’t	stuk	van	Ordinantien	doen	boven	‘tgeene	gesegd	is,	werden	zy	verstaan	te	doen	van	wegen	ende	
uyt	den	naame	van	de	Hooge	Overigheyd.	Want	de	Prince	van	den	Lande	mag	niet	alleen	by	zig	selven,	maar	
ook	door	andere	Gecommitteerde,	Ordinantien	tot	welvaren	van	zyne	Ondersaten	maken	ende	uytgeven:	...	
Overmids	geen	groot	onderscheyd	en	is,	of	yet	door	een	ander,	by	mynen	Wil,	Weten,	Consent	ende	
goed-duncken	gedaan	ende	uytgericht	werde,	of	dat	ik	sulcx	selfs	doe	sonder	yemands	hulpe	daartoe	te	
nemen	of	te	versoecken.’

Bron:	
Paulus	Merula,	Synopsis praxeos civilis, Maniere van procederen in dese provintien Hollandt, Zeelandt ende 
West-Vrieslandt, belanghende civile saken	(Delft	1705)	I.4.4.
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Buurten aan de Kneuterdijk

Van Bynkershoek was beducht voor het extra werk verbonden aan wetgeving – niet ongelijk 
aan het argument van prof. De Groot-van Leeuwen: ‘Elk uur besteed aan samenwerking in 
de trias kan immers niet besteed worden aan de rechtspraak zelf en, mede langs die weg, 
aan de relatie met de bevolking. Maar sterker nog, ieder uur besteed aan die samenwerking 
vormt een risico voor de relatie met de bevolking, omdat samenwerking het wantrouwen 
voedt.’18 Waarom wantrouwen? Omdat, in haar visie, het ‘buurten’ van rechters bij 
ambtenaren en parlementariërs, de dubbelfuncties, de advisering door de Hoge Raad, de 
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Raad voor de rechtspraak tot vertroebeling 
van de trias leiden. 

Nu is buurten aan de Kneuterdijk, het Voorhout en de Kazernestraat, tussen Binnenhof 
en Noordeinde, heel gemakkelijk. Zo beschouwd is de residentie van de Raad voor de 
rechtspraak strategisch gelegen. Dat we zoveel weten van wat zich in dit gebied twee-, 
driehonderd jaar geleden afspeelde, in het verkeer op straat en tussen de staatsorganen, 
danken we – u raadt het al – aan de archieven. De brieven van prinses Amalia aan Huygens, 
de rapportages van ambassadeur d’Estrades aan Parijs, de missives van de prins aan de 
Staten en het Hof van Holland, de resoluties, arresten en adviezen, de geheime aantekeningen 
van Van Bynkershoek – al deze archivalia overbruggen de tijd en geven ons inzicht in wat 
de Kneuterdijk tussen Binnenhof en Noordeinde verhandelde. 
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Archieven worden aangelegd en bewaard als bewijsstukken van het handelen van een 
organisatie of individu, omdat we de menselijke memorie wantrouwen en omdat wan-
trouwen kan worden bestreden door rekenschap af te leggen. Rekenschap in openbaarheid. 
Die openbare rekenschapsfunctie hebben ook de archieven van de rechterlijke macht, de 
wetgever en het bestuur, waardoor ze een effectief wapen vormen tegen wantrouwen van 
de burger en tegen vertroebeling van de trias (zie Box 5).

De Trias wordt in woorden en door daden bevestigd, maar we kunnen haar ook tegenkomen 
in de ‘plaatsen van herinnering’ waaraan dit oude hofgebied zo rijk is. Kneuterdijk 1 was 
voorheen al zo’n plek: de plaats van het huis Egmond (later Van Wassenaer) en van het 
Haagse logement van de heren van de VOC (1632-1659).19 In de 20e eeuw was hier het 
hoofdkantoor van ‘de Koninklijke’ (Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van 
Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië) (na 1907 ook van de Bataafsche Petroleum 
maatschappij)20 en vanaf 1920 de Haagse zetel van die andere koninklijke schepping:  
de Nederlandsche Handel Maatschappij. Als we in ’s-Gravenhage een Freedom trail zouden 
hebben, zoals in Boston, dan zou Kneuterdijk 1 daarin zeker passen, vooral nu, door de  
vestiging van de Raad voor de rechtspraak, de Trias terug is in de ‘staatkundige architectuur’ 
van Kneuterdijk tussen Binnenhof en Noordeinde. 

19	 	F.W.	Stapel	en	C.W.Th.	baron	van	Boetzelaer	van	Asperen	en	Dubbeldam	(eds.),	Pieter van Dam, Beschryvinge 
van de Oostindische Compagnie	I	(’s-Gravenhage	1927)	408-409.

20	 Max	van	Rooy,	Honderdzes adressen in Den Haag. De Koninklijke en de Residentie	(Den	Haag	1986)	21-27.18	 De	Groot,	Rechters tussen Staat en Straat,	35.	

BOX �

De waarde der archieven
‘Archieven	worden	in	een	organisatie	gevormd	ter	ondersteuning	en	sturing	van	het	werk,	om	vast	te	leggen	
waarom,	wanneer,	in	welke	functie	en	door	wie	welke	handelingen	verricht	zijn.	Met	deze	directe	functie	van	het	
archief	houdt	de	archiefwetenschap	of	archivistiek	zich	vooral	bezig.	Deze	wetenschap	stelt	vragen	als:	wat	is	
het	in	een	samenleving	of	organisatie	dat	haar	archieven	doet	vormen	en	gebruiken	zoals	ze	doet.	Kunnen	we,	
door	een	beter	inzicht	in	de	wijze	waarop	mensen	in	organisaties	archieven	vormen	en	gebruiken,	uitspraken	
doen	over	een	effectief	en	efficiënt	archiefbeheer?	Wij	kijken	dus	naar	de	samenlevingen,	de	organisaties	en		
de	mensen	die	archieven	vormen	en	gebruiken.	Archivistiek	is	daarom	óók	sociale	en	culturele	archivistiek.	Haar	
object	is	het	continuum	van	archiefschepping,	archiefverwerking	en	archiefgebruik,	wat	omvat	de	vastlegging,	
opslag,	ordening,	beschrijving,	selectie,	het	bewaren	en	het	gebruiken.’	

Bron:	
F.C.J.	Ketelaar,	Archivalisering en archivering. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van 
hoogleraar in de archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam,	(Alphen	aan	den	Rijn	1998)	6.


