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HOOFDSTUK 2. DE VERGADERINGEN VAN DE STATEN-GENERAAL  
 
 
1 Staten-Generaal en Haar Hoog Mogenden 
 
Een Statenvergadering was een bijeenkomst van de staten of standen van een provincie of hun 
vertegenwoordigers. Ze werd door de landsheer bijeen geroepen om zaken van landsbelang te bespreken. 
Wilde de landsheer met al zijn provincies overleggen over zaken die hen allen raakten, dan riep hij 
vertegenwoordigers van alle Statenvergaderingen en soms zelfs de Statenvergaderingen in hun geheel in 
vergadering bijeen. Zo’n vergadering werd de vergadering van de algemene staten, de generale staten of de 
Staten-Generaal genoemd. Na 1576 werd de naam Staten-Generaal of Generale Staten meestal gebruikt ter 
aanduiding van de vergadering van de gedeputeerden (afgevaardigden) of gecommitteerden (lasthebbers) 
van de geünieerde provincies ter generaliteit, de heeren Generale Staten van de Geünieerde of Vereenichde 
Provinciën. De verordeningen die ze publiceerden, zoals het Plakkaat van Verlatinge van 1581, begonnen 
met de woorden: De Staten Generael der geünieerde of vereenigde Nederlanden. Allen dengenen die dese tegenwoordighe 
sullen sien ofte hooren lesen, saluyt . Ze betitelden zichzelf tot de sluiting van het Bestand in 1609 Haar Edel 
Mogende Heeren (de titel die ze ook droegen als gedeputeerden in de provinciale Statenvergadering) en 
nadien Haar Hoog Mogende Heeren de heeren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden. 191 De vergadering van 
gecommitteerden wordt in dit boek kortheidshalve de vergadering genoemd. 
De gedeputeerden van de provincies waren gecommitteerden ter generaliteit. Hiermee werd vanaf 1576 de 
eenheid of gezamenlijkheid van de geünieerde provincies aangeduid, “de staatsmacht van het 
Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden, als één geheel beschouwd en door de Staten-Generaal 
vertegenwoordigd”.192 De landen waarover de Staten-Generaal uit naam van de geünieerde provincies de 
soevereiniteit uitoefenden werden het ressort van de Generaliteit of de Generaliteitslanden genoemd. De Staten 
van Holland besloten bepaalde zaken ter generaliteit aan de orde te laten stellen; de resoluties van de Staten-
Generaal noemden zij generaliteitsresoluties.193  
De staatkundige eenheid die de drager was van de staatsmacht werd met verschillende namen aangeduid. 
De Verenigde of Geünieerde Provinciën of Nederlanden heetten ook het Bondgenootschap, de Unie 
(achtereenvolgens naar de Unies van Brussel en Utrecht), de Republiek (niet zozeer naar de staatsvorm 
maar in de zin van gemenebest) of kortweg de Staat (zoals de ambassadeurs van deze staat buiten ’s lands). 
In dit boek wordt deze staatkundige eenheid bij voorkeur als het bondgenootschap aangeduid, omdat deze 
benaming op de hele periode tussen 1576 en 1796 toepasselijk is en bovendien de staat in politieke zin het 
meest treffend karakteriseert. In dit bondgenootschap zijn vanaf 1579 begrepen alle ondertekenaars van 
de Unie van Utrecht die in de unie zijn gebleven, inclusief het niet in de vergadering van de Staten-
Generaal vertegenwoordigde landschap Drenthe, de heerlijkheid Ameland en de vrije heerlijkheden op het 
grondgebied van de staat. 
Een bondgenootschap bestaat uit bondgenoten. Die benaming is in het bijzonder van toepassing op die 
landen of landschappen die de Unie van Utrecht hadden ondertekend of zich ermee hadden geassocieerd. 
Tot de geassocieerde landen werd Drenthe gerekend en ook de Generaliteitslanden, hoewel die in feite 
door de Staten-Generaal werden geregeerd.194 
Een provincie was een deelterritorium met ingezetenen en een eigen Statenvergadering.195 Ze bewilligde 
afzonderlijk in een generaliteitsbede196 en was afzonderlijk vertegenwoordigd in de Staten-Generaal. In dit 
boek heeft de term bondgenoot de voorkeur gekregen boven provincie: bezien in relatie tot het 
bondgenootschap is de provincie in de eerste plaats bondgenoot. 

                                                
191 Voor een individuele gecommitteerde komt men in de 17e en 18e eeuw vooral in Friesland en Stad en Lande wel 
de term ‘staat generaal’ (evenals ‘gedeputeerde staet’) tegen. De Staten-Generaal verlenen sessie aan een Fries 
gedeputeerde die gecommitteerd is als Staet Generael: res. SG 02/06/1608, Resolutiën, XIV, 326. 
192 R. Bijlsma, Regeeringsarchieven, 22; WNT, kolom 1517 s.v. generaliteit. 
193 Aan het rugschrift ‘generaliteitsresolutiën’ herkent men de serie kopieresoluties van de Staten-Generaal die 
afkomstig is van de Staten van Holland. 
194 Verg. Wansink, ‘Holland en zes bondgenoten’, 252-273, al gebruikt Wansink de term in enigszins negatieve zin 
door vast te stellen dat Holland de andere provincies ‘louter als bondgenoten’ beschouwde (p. 261).  
195 Fruin - Colenbrander, Geschiedenis der staatsinstellingen, 25. 
196 Zie par. 2.1.4.
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De vertegenwoordigende vergadering van de ridderschappen en de stemhebbende steden die in een 
provincie het oppergezag uitoefent wordt behalve Statenvergadering ook provinciale staten, staten 
provinciaal en particuliere (tegenover generale) staten genoemd. 
 
 
2 De vergaderingen van de Staten-Generaal en hun ontwikkeling 
 
2.1 De vergadering van de Staten-Generaal vóór 1576  
 
2.1.1 De Bourgondisch-Habsburgse landsheren en de Staten-Generaal  
De verhouding tussen de Bourgondisch-Habsburgse landsheren en de Staten was de verhouding tussen 
regering en volksvertegenwoordiging. Het oppergezag of de soevereiniteit berustte bij de landsheer. Hij 
regeerde. De Staten van de provincies representeerden de onderdanen, dat wil zeggen de drie standen: 
geestelijkheid, adel of ridderschap en steden. Ze kwamen namens de onderdanen op voor de vrijheden en 
privileges van het land tegenover de landsheer en andere landsheerlijkheden.197 Met de stadhouder en het 
hof, die namens de landsheer de regeermacht uitoefenden, overlegden ze doorgaans niet vanuit een 
belangentegenstelling, maar vanuit het inzicht van gemeenschappelijk belang. De landsheer hoorde hen 
met enige regelmaat over zaken die de belangen van de provincies gezamenlijk raakten en die ook alleen 
met medewerking van de provincies konden worden gerealiseerd: de inrichting van het centrale bestuur, 
inclusief de troonopvolging en andere dynastieke problemen en de begeving van hoge ambten, de 
vaststelling van het beleid van de oorlog te land en ter zee, het sluiten van traktaten, het vaststellen van de 
koersen van de munt en de heffing van contributies ter bekostiging van de activiteiten die de landsheer op 
deze terreinen ontplooide. Meestal ging het dus om geld, om de bijdragen van de provincies in de bedes 
van de landsheer, maar niet zomaar om geld, maar om geld dat geacht werd voor een gemeenschappelijk 
belang te worden aangewend.198 
De Staten-Generaal hadden geen eigen organisatie en geen eigen bevoegdheden. Ze bestonden alleen als 
ze bijeen waren en dan nog niet eens als zelfstandig orgaan. 
 
2.1.2 Beschrijvingsrecht en de beschreven provincies 
Al in 1431 vergaderden vertegenwoordigers van de steden van Brabant, Vlaanderen, Henegouwen, 
Holland en Zeeland met de landsheer over maatregelen tegen de hoge prijs van Engelse wol, maar als 
eerste vergadering van de Staten-Generaal beschouwt men gewoonlijk de vergadering van afgevaardigden 
van de Staten van Brabant, Vlaanderen, Artois, Henegouwen, Holland, Zeeland, Namen, Rijssel, Douai, 
Orchies, Mechelen en Boulogne die in 1464 door Philips de Goede in Brugge bijeen werd geroepen.199 In 
ieder geval was dit de eerste vergadering van de Staten-Generaal die zich niet alleen met handels- en 
muntzaken, maar ook met de politieke zaken bezig hield.200 Na 1464 kwamen de Staten-Generaal vrij 
frequent bijeen, al na een paar decennia minstens één keer per jaar. Na 1559 nam het aantal vergaderingen 
sterk af. In de periode 1560-1576 zijn er alleen in 1569 en 1574 vergaderingen van de Staten-Generaal 
bijeen geweest.201 
Vergaderingen van de Staten van de provincies en de Staten-Generaal hadden de vorm van een dagvaart. 
De deelnemers kwamen bijeen na een schriftelijke uitnodiging, die dagvaarding of beschrijvingsbrief werd 
genoemd. 202 In zo’n brief riep de landsheer de gouverneurs of stadhouders van zijn landen op 

                                                
197 ‘Gy zijt de Staten des lands, dat is te seggen de voorstanders en beschermers van hare vryheidt ende van hare 
privilegiën, welcke gyluiden schuldig zijt voor God en voor alle menschen te verdedigen’. St.v.Holl. aan de SG 1573. 
Citaat van Pieter Bor bij Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand, 75. 
198 Punten van deliberatie  bij Wellens, Etats Généraux , 363-169. 
199Van de Kieft, ‘Staten-Generaal 1464-1555’, 5-6. Anderen, waaronder Blockmans, beschouwen als eerste vergadering 
van de Staten-Generaal de vergadering van 1427, toen alle staten van herwaarts over werden geconvoceerd en ook 
vergaderden: Kokken, Steden en Staten, 7. Koenigsberger noemt dit ‘ a question of definition and not in itself very 
important’: Koenigsberger, Monarchies, States Generals and Parliaments, 27. 
200 Koenigsberger, Monarchies, States Generals and Parliaments, 32. 
201 Wellens, Etats Généraux, 363-369. 
202 Beschrijven ter dagvaart (schriftelijk ter dagvaart oproepen) werd ook wel dagvaarden genoemd. Iemand 
dagvaarden betekent oorspronkelijk iemand oproepen of ontbieden om te verschijnen voor een overheid (ter 
vergadering) of voor een gerecht (ter gerechtszitting). Dagvaart betekende oorspronkelijk reis van een dag of reis 
naar een vergadering, maar werd uiteindelijk ook gebruikt ter aanduiding van de vergadering zelf waarvoor men was 
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gedeputeerden aan te wijzen om met hem op een bepaalde dag en een bepaalde plaats bijeen te komen om 
gelast ende geïnstrueert  te delibereren over een of meer met name genoemde en niet zelden in bijlagen 
toegelichte onderwerpen, de zogenaamde punten van beschrijving. 203  
De beschrijving van de Staten ter dagvaart was een voorrecht van de landsheer. 204 Hij alleen had de 
bevoegdheid om “faire convoquer, appeler et assembler les états desdites provinces en général et en 
particulier, toutes et quantes fois et en tels villes et lieux que bon semblerait. “205 In de zestiende eeuw (in 
Holland vanaf de jaren zestig) liet hij toe, dat de Staten van een provincie op eigen initiatief in een 
zogenaamde particuliere vergadering bij elkaar kwamen om lopende zaken af te handelen of directe 
gemeenschappelijke belangen te bespreken206, maar de Staten-Generaal gunde hij die vrijheid niet. Zo 
maakte hij het de provincies onmogelijk om buiten hem om hun gezamenlijke belangen te regelen en zich 
als een machtsblok tegenover hem te stellen. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden zijn de Staten-
Generaal er tijdelijk in geslaagd dit beschrijvingsmonopolie te doorbreken. Tijdens hun vergadering in 
Gent in 1477 dwongen ze Maria van Bourgondië in het Groot-Privilege een recht van vrije vergadering op 
te nemen. Nog in hetzelfde jaar kwamen ze in Leuven op eigen gezag bijeen. In 1482 echter verklaarde 
Maximiliaan van Bourgondië dat hij het Groot-Privilege niet erkende. In 1488 sloten Vlaanderen, Brabant, 
Henegouwen, Zeeland en Namen in Gent nog wel een alliantie waarbij ze afspraken, dat de Staten-
Generaal bij minderjarigheid van Philips de Schone elk jaar op 1 oktober bij toerbeurt in Brabant, 
Vlaanderen en Henegouwen bijeen zouden komen, maar dat plan kwam niet tot uitvoering. 207 In of na 
1494 werd het Groot-Privilege op aandrang van Philips de Schone door de Staten-Generaal nietig 
verklaard.208 In de zestiende eeuw delegeerde de landsheer de bevoegdheid om de Staten-Generaal bijeen 
te roepen aan zijn gouverneur-generaal. 
Na 1559 groeide in de provinciale Statenvergaderingen het verzet tegen de hoge lasten die het gevolg 
waren van de oorlog die Philips II vooral in Italië tegen Frankrijk voerde en tegen zijn onverzoenlijke 
strijd tegen de hervorming. De Staten vroegen de gouverneur-generaal herhaaldelijk een vergadering van 
de Staten-Generaal bijeen te roepen en eisten in 1574 zelfs de vrijheid om naar het voorbeeld dat Holland 
en Zeeland in 1572 hadden gesteld op eigen initiatief en zonder de Spanjaarden bij elkaar te komen om te 
adviseren en besluiten te nemen over de religie, de privileges en alle andere zaken.209 Maar ook ditmaal 
werd die eis niet ingewilligd. Zoals gezegd kwamen de Staten-Generaal daarna nog maar twee keer bij 
elkaar: in 1569 en 1574. 
 
2.1.3 Vergaderplaatsen 
De Staten-Generaal hadden geen vaste vergaderplaats: ze werden door de landsheer ontboden naar de 
plaats waar hij resideerde. Waar de paus is daar is Rome en waar de vorst is daar is het hof, was onder de 
Bourgondische landsheren stelregel.210 En omdat de aanwezigheid van de landsheer nu eens in de ene en 
dan weer in de andere plaats vereist werd, kwamen de Staten-Generaal nu eens hier en dan weer daar 
bijeen, meestal in Brussel of Brugge, maar ook wel in Gent, Mechelen en Antwerpen en een enkele keer in 
Valenciennes, Atrecht, Leuven of Middelburg.211 
Philips de Goede, hertog van Bourgondië, riep de Staten-Generaal voor het eerst bijeen in januari en 
februari 1464 in het stadhuis van Brugge; een jaar later riep hij ze in Brussel bij elkaar. 212 Margaretha van 
Oostenrijk, landvoogdes of gouvernante in de periode 1507-1531 vestigde de zetel van haar regering om 
tactische redenen in de heerlijkheid Mechelen, waar ze ook met de Staten-Generaal overlegde, maar Maria 
van Hongarije die haar in 1531 opvolgde, koos toch weer Brussel als haar gewone residentie. Daar, in het 

                                                                                                                                                     
gedagvaard en in het bijzonder voor een ‘vergadering van een met gezag bekleed lichaam, gevormd door uit 
verschillende plaatsen opgeroepenen.’ Kokken Steden en Staten, 6-7; WNT s.v. dagvaart. 
203 De dagvaart- of beschrijvingsbrief had het karakter van een gesloten brief en werd in opdracht van de landsheer 
door de audiencier gedepêcheerd. 
204 Kokken, Steden en Staten, 91. 
205 Commissie van Philips II voor Margaretha van Parma als regentes en gouvernante-generaal 1559 bij Juste, Histoire 
des Etats Généraux, 103. 
206 Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand,  9 en 89. 
207 Van de Kieft, ‘Staten-Generaal 1464-1555’, 16. 
208 Wellens, Etats Généraux, 286. 
209 Smitskamp, ‘Lotswissel 1555-1593’, 40. 
210 D’Assonville geciteerd door  Juste, Histoire des Etats Généraux I, 124. 
211 Een overzicht van de vergaderplaatsen bij Wellens, Histoire des Etats Généraux. 
212 Van de Kieft, ‘Staten-Generaal, 1464-1555’, 5-6 en 11. 
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paleis van de hertogen van Brabant op de Coudenberg was voortaan de centrale regering van de 
Nederlanden gevestigd, daar resideerden de gouverneurs-generaal met hun Raden van State. Daar ook 
riepen Maria van Hongarije en haar opvolgers bij voorkeur de Staten-Generaal bijeen. In Brussel 
aanvaardde Karel V in 1515 de regering en in Brussel deed hij in 1555 afstand.  
De steden of liever de provincies die als gastheer van de vergadering optraden leverden de nodige faciliteiten, 
inclusief de ambtelijke ondersteuning door hun eigen ambtenaren, en kregen daar status en aantrekkelijke 
mogelijkheden tot beïnvloeding voor terug. 
De vergaderzaal was zo ingericht, dat ieder er een plaats had naar zijn rang en stand. De landsheer of zijn 
gouverneur-generaal en zijn raden en hoge ambtenaren zaten vooraan in de vergaderzaal; de 
gedeputeerden zaten tegenover hen, met de delegatie van het hertogdom Brabant, de provincie die het 
hoogst in rang was, op de eerste rij. Gedeputeerden zaten niet stand bij stand zoals in Frankrijk, maar elke 
gedeputeerde zat bij zijn eigen delegatie. 
 
2.1.4 Ordinaris en extraordinaris vergaderingen 
De vergaderingen van de Staten-Generaal in de Bourgondisch-Habsburgse tijd kunnen worden 
onderscheiden in ordinaris en extraordinaris vergaderingen.213 Ordinaris vergaderingen hadden de vorm 
van bedevergaderingen. Bedevergaderingen van de Staten-Generaal werden vanaf 1465 door de landsheer 
beschreven als hij van de vertegenwoordigde gewesten bewilliging in een bede verlangde.214 Het waren 
vergaderingen van gedeputeerden die door hun provincies waren gemachtigd om met de landsheer te 
onderhandelen over de door hem gevraagde gelden, de activiteiten die de landsheer met die gelden wilde 
bekostigen en de voorwaarden waaronder die gelden werden verstrekt. Hun mandaat had alleen 
betrekking op het voorstel dat de landsheer vooraf aan elk van de Staten had gedaan; voor zaken die 
buiten hun lastbrief vielen moesten ze terug naar hun principalen om nieuwe instructies te halen. 
Opgeroepen voor deze ordinaris vergaderingen werden alleen de patrimoniale gewesten die gewoon waren 
gezamenlijk in beden te contribueren: het hertogdom Brabant, de graafschappen Vlaanderen, Artois, 
Henegouwen, Holland, Zeeland en Namen, de heerlijkheid Mechelen, de steden Doornik en het 
Doornikse, Cambrai en Valenciennes en de steden van Waals Vlaanderen (Rijssel, Douai en Orchies). Ook 
Luxemburg, Limburg en de Landen van Overmaze behoorden tot de patrimoniale gewesten, maar die 
kwamen zelden opdagen. De Staten van Luxemburg en Limburg beriepen zich op het ius de non evocando, 
het privilege om niet buiten het eigen gewest te worden beschreven. Als de landsheer van hen een bede 
verlangde, moest hij dat in hun eigen Statenvergaderingen komen vragen. De Landen van Overmaze 
werden geacht door Brabant te worden vertegenwoordigd. Als we in aanmerking nemen, dat een delegatie 
van een landsheerlijkheid uit drie gedeputeerden (vertegenwoordigers van drie standen) en een pensionaris 
zal hebben bestaan, de zelfstandig vertegenwoordigde steden een kleinere vertegenwoordiging zullen 
hebben gehad en absenteïsme een probleem vormde, zal het aantal gedeputeerden dat op een goed bezette 
ordinaris vergadering bijeen was vóór de Opstand waarschijnlijk niet boven de vijfentwintig zijn 
uitgekomen. 
Extraordinaris vergaderingen waren vergaderingen van gedeputeerden cum plena, van gedeputeerden die 
door hun provincies waren voorzien van een volmacht om zonder ruggespraak besluiten te nemen in de 
zaken die van tevoren waren geagendeerd. De landsheer kon dergelijke vergaderingen niet zonder goede 
reden uitschrijven: de provincies gaven de besluitvorming niet graag uit handen. Voor extraordinaris 
vergaderingen werden de Staten van alle landen van herwaerts over beschreven, dat wil zeggen alle Nederlandse 
gewesten met een eigen Statenvergadering. Hiertoe behoorden ook de niet-patrimoniale gewesten Gelre, 
Friesland, Utrecht, Overijssel, en Stad en Lande en Drenthe, die tussen 1524 en 1543 door Karel V waren 
veroverd. Als zij gedeputeerden stuurden deden ook zij dat onder voorbehoud van hun ius de non evocando. 
215 
Sommige extraordinaris vergaderingen werden Grote vergaderingen genoemd. Het waren plechtige, 
ceremoniële vergaderingen, waarvoor de Staten van alle provincies voltallig (au grand complet of in corpore) 
werden beschreven. Deelnemers aan dergelijke generale conventies216 die de patrimoniale gewesten 
vertegenwoordigden hadden geen specifieke mandaten nodig en ruggespraak evenmin: zij beslisten zelf, 
niet krachtens mandaat maar op eigen gezag. De niet-patrimoniale gewesten vaardigden ook naar deze 

                                                
213 Fruin maakt alleen onderscheid tussen ordinaris en Grote Vergaderingen: Fruin, ‘De Zeventien Provinciën, 1-28. 
214 Fruin - Colenbrander, Staatsinstellingen, 25-26. 
215 Juste, Histoire des Etats Généraux, I, 85; Fruin  - Colenbrander, Staatsinstellingen, 25-26. 
216 De term bij Fagel: NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 569. 
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vergaderingen gemachtigden af. Als Grote Vergadering kunnen alle vergaderingen van de Staten-Generaal 
worden aangemerkt waarin landsheren of landvoogden werden ingehuldigd, maar in het bijzonder wordt 
het predicaat gebruikt voor de vergadering van 1555 in Brussel, toen Karel V afstand deed van de regering 
en Philips II als landsheer werd ingehuldigd, en die van 1559 in Gent bij gelegenheid van het vertrek van 
Philips II naar Spanje en de inhuldiging van Margaretha van Parma als landvoogdes. 
Vergaderingen van de Staten-Generaal waar alle Statenvergaderingen in corpore bij elkaar waren zijn wel 
beschreven, maar nooit bij elkaar geweest. Dat kan ook niet de bedoeling zijn geweest. Als de grootste 
vergadering wordt doorgaans de Grote Vergadering van 1555 aangemerkt. Op de ets uit Hogenberg 
waarop deze plechtigheid is afgebeeld, zien we in de zaal voor hun banken zo’n 80 gedeputeerden staan. 
Als de tekening enigszins waarheidsgetrouw is, betekent dit, dat de gemiddelde provinciale delegatie uit 
zo’n vijf personen heeft bestaan. 
 
2.1.5 Opkomst en opkomstplicht 
Hoewel de patrimoniale gewesten verplicht waren in de vergadering te compareren, kwamen ze lang niet 
altijd allemaal opdagen. Er waren veel redenen om weg te blijven: men was niet geïnteresseerd in het te 
bespreken onderwerp, wilde niet betrokken zijn bij zaken met 'bijkomende verplichtingen', wilde zich 
passief verzetten tegen een bepaalde gang van zaken of vond eenvoudigweg de voordelen niet opwegen 
tegen de hoge kosten.217 De landsheer oefende echter veel aandrang uit om te komen en dreigde niet 
zelden met sancties voor wie weg bleven. Hij had er belang bij dat al die provincies voldoende 
geïnstrueerd en geautoriseerd verschenen in de vergadering van de Staten-Generaal waar hij de bede 
uitbracht, omdat hij geen bede kon opleggen aan provincies die daar niet uitdrukkelijk in hadden bewilligd. 
 
2.2 De vergadering van de Staten-Generaal 1576-1588 
 
2.2.1 Vergaderingen van de opstandige provincies 
In 1576 ontstond na de dood van gouverneur-generaal Requesens een politiek vacuüm. De regering viel 
toe aan een machteloze Raad van State. Herhaaldelijk maar vergeefs hadden de Staten Requesens in de 
voorafgaande crisisjaren gevraagd de Staten in een generale vergadering bijeen te roepen. Nu was de 
noodzaak om krachtige maatregelen te nemen ter bevordering van de binnenlandse vrede zo groot 
geworden, dat de Staten van Brabant, mede op initiatief van Vlaanderen en Henegouwen, alle provincies 
uitnodigden om op 1 oktober (een betekenisvolle datum218) in Brussel in een vergadering van de Staten-
Generaal bijeen te komen. De respons was echter gering en daarom gaven de drie provincies een nieuwe 
oproep de schijn van legitimiteit door haar te laten uitgaan van leden van de Raad van State, de enige die 
in deze situatie tot beschrijven bevoegd was. Op 4 september 1576 werden de leden van de Raad die zich 
in Brussel bevonden gevangen genomen en pas weer vrijgelaten toen ze zich bereid hadden verklaard een 
beschrijving namens de landsheer te doen. 
De beschrijving van de Raad van State had wel het gewenste gevolg. In oktober 1576 voegden alle andere 
overige zuidelijke gewesten (met uitzondering van Limburg en Luxemburg) en Utrecht zich bij de 
gedeputeerden van Brabant en Vlaanderen in Brussel. In november, toen in Gent de vrede was gesloten 
met de opstandige provincies Holland en Zeeland, kwamen deze provincies erbij en vanaf december 
compareerden ook Gelderland en Zutphen (onder het bekende voorbehoud) en de Ommelanden. In mei 
1577 voegden Overijssel en Friesland zich bij de vergadering en in 1578 was de stad Groningen de laatste 
die op kwam dagen. Holland en Zeeland, trokken zich na de sluiting van het Eeuwig Edict in februari 
1577 terug, maar namen na de aanslag van don Juan op Namen in augustus 1577 weer aan de 
vergaderingen deel.219  
In de volgorde van hun rang bestond de vergadering op dat moment uit vertegenwoordigers van de 
hertogdommen Brabant en Gelderland, de graafschappen Vlaanderen (zonder de Waals-Vlaamse steden 
Rijssel, Douai en Orchies, die een eigen vertegenwoordiging hadden), Artois, Henegouwen (met  
Douai en Orchies, die een eigen vertegenwoordiging hadden), Artois, Henegouwen (met uitzondering van 
Valenciennes, dat een eigen vertegenwoordiging had), Holland, Zeeland en Namen en de heerlijkheden 

                                                
217 Kokken noemt dit ‘tactisch opportunisme’: Kokken, Steden en Staten, 122. Geeft als voorbeeld dat de Hollandse 
steden zich lieten excuseren t.a.v. de vergadering van de Staten-Generaal te Brugge van 31 januari 1488. 
218 Gelet op de afspraak die in 1488 was gemaakt. 
219 Japikse, ‘Inleiding’, Resolutiën, I, LIX.  
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Doornik en het Doornikse, Utrecht, Friesland, Mechelen, Overijssel en Stad en Lande. Utrecht, Friesland 
en Mechelen betwistten elkaar de voorrang.220 
Vanaf 1577 liep het aantal verenigde gewesten door de militaire en politieke successen van Parma  
voortdurend terug. Luxemburg, Limburg en Namen werden al snel door Parma veroverd. Henegouwen, 
Artois, Rijssel, Douai en Orchies verzoenden zich in 1579 bij de Unie van Atrecht met het Spaanse gezag. 
In hetzelfde jaar sloten de noordelijke provincies de Unie van Utrecht, wat een eind maakte aan het 
onderscheid tussen patrimoniale en niet-patrimoniale gewesten. Daarna vielen Doornik en het Doornikse 
(1579), Drenthe en Groningen (1580), Brugge en het Vrije (1584), Brabant, Mechelen (1585) en 
Vlaanderen (1586) in Spaanse handen. 
Vanaf 1586 bestond de vergadering uit de gedeputeerden van niet meer dan zes door de Unie van Utrecht 
van 1579 verbonden provincies. Dat waren, in volgorde van rang: het hertogdom Gelderland, de 
graafschappen Holland en Zeeland en de heerlijkheden Utrecht, Friesland en Overijssel. 
De bondgenoten lieten de vergaderingen traditiegetrouw beschrijven door de landsheer of zijn 
vertegenwoordiger, de gouverneur-generaal en bij diens ontstentenis diens Raad van State.221 Tegelijkertijd 
behielden ze zich bij de aanstellingen van Matthias, Anjou en Leicester het recht voor om ook op eigen 
gezag een vergadering bijeen te roepen. 
 
2.2.2 Vergaderplaatsen 
De plaats waar de vergadering bijeenkwam was de plaats waar de landsheer of zijn gouverneur-generaal 
verblijf hield en dat was weer in belangrijke mate afhankelijk van de politieke en militaire ontwikkelingen.  
De eerste ‘vrije’ vergadering van de Staten-Generaal duurde van 1 oktober 1576 tot en met maart 1579. Ze 
werd op initiatief van de Staten van Brabant in Brussel bijeengeroepen. Anderhalf jaar lang was Brussel de 
“lieu ordinaire de sa résidence.” Wel vergaderde tussentijds een groot aantal gedeputeerden in Gent 
(overleg met Holland en Zeeland over de Pacificatie) en overlegde de vergadering in december 1576 en 
januari 1577 in Namen vruchteloos met don Juan. Omdat Brussel niet veilig meer was, werd deze 
vergadering in februari 1578 naar Antwerpen verplaatst, waar ze in april 1579, drie maanden na de sluiting 
van de Unies van Atrecht en Utrecht, werd gesloten. 
In verband met de oorlogsdreiging in het zuiden vergaderden de Staten-Generaal onder gouverneur-
generaal Matthias in de periode november 1580 tot en met juni 1581 achtereenvolgens in Delft, 
Amsterdam en Den Haag. De laatste vergadering sloot kort nadat de Staten-Generaal de koning van 
Spanje hadden verlaten en het ontslag van Matthias en de Raad van State hadden geaccepteerd.222 
Na het vertrek van Matthias kozen de Staten-Generaal Anjou tot heer en vorst van de Nederlanden. 
Anjou hield steeds in Vlaanderen verblijf en beschreef de vergaderingen van de Staten-Generaal 
achtereenvolgens naar Antwerpen, waar hij in januari 1582 werd ingehuldigd, Brugge, Gent en opnieuw 
Antwerpen, waar de vergadering in mei 1583 scheidde. 
Na het vertrek van Anjou legden de Staten-Generaal de regering over de generale unie, die door de 
veroveringen van Parma bijna alleen nog maar uit de noordelijke provincies bestond, provisioneel in 
handen van achtereenvolgens Oranje en Maurits. Oranje beschreef de Staten-Generaal in augustus 1583 
naar Middelburg, vanwaar hij met de Staten-Generaal een maand later naar Dordrecht trok en vervolgens 
naar Den Haag en Delft. Daar werd hij op 10 juli 1584 vermoord. Onder Maurits verhuisde de 
vergadering in oktober 1584 van Delft naar Den Haag en op 24 december 1584 terug naar Delft. 
Op 15 januari 1585 echter besloten de Staten-Generaal, dat zij “in aensien dat de heeren Staeten van 
Hollant oft henne gedeputeerden continuelijck alhier blyven vergadert, insgelijcx voortane henne 
vergaderinge alhier in ’s Grevenhaege selen houden by provisie ende ter tijt toe anders dearinne sal wesen 
versien.”223 Ze werden door de Staten van Holland ondergebracht aan de noordzijde van het Binnenhof 

                                                
220 Ress. SG 26/05/1581, 26/09/1582 en 03/11/1582, Resolutiën, III, 198 nr. 10, 342 nr. 48 en 343 noot 1; verwezen 
wordt daar naar Loketkas loopende 37, nu Regeringsarchieven, I, inv. nr. 122. 
221 Art. XXV van de Instructie voor de Raad van State van 12 april 1588; De Blécourt - Japikse, Klein Plakkaatboek, 
187. 
222 Bijlsma, Regeeringsarchieven, 96. 
223 Res. SG 15/01/1585, Resolutiën, V, 7, nr 4. In overeenstemming met dit besluit wezen ze een paar maanden later 
een voorstel van Zeeland af in verband met de toestand rond Antwerpen en de onderhandelingen met Engeland om 
naar Zeeland af te reizen; men vond dat het beter was dat de vergadering in Holland werd voortgezet: res. SG 
31/05/1585, Resolutiën, V, 10, nr 12. 
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(de kant van de Hofvijver) tussen de Hofkapel en de Binnenpoort, niet toevallig de vroegere 
woonvertrekken van de landsheren. 224  
Maar toen Leicester als gouverneur-generaal naar Den Haag kwam veranderde die positie. Op 28 
november 1585, toen Leicester op het punt stond naar Den Haag te vertrekken, bepaalden de Staten van 
Holland dat het hele grafelijke kwartier van de oostzijde van de Hofkapel tot en met de Binnenpoort 
moest worden geopend, ontledigd en gereed gemaakt voor Leicester’s hofhouding en zijn logies.225 Ook 
lieten zij een aantal ruimten aan de oostzijde van de Binnenpoort voor Leicester in gereedheid brengen en 
maakten voor Leicester de weg vrij naar zijn kwartier door de Grote Zaal via de galerij boven de 
Binnenpoort.226 Omdat ze de Staten-Generaal niet wilden discommoderen, verzochten ze de burgemeesters 
van Den Haag om de Staten-Generaal met een tweetal kamers op het Haagse stadhuis te accomoderen. Daar 
vergaderden de Staten-Generaal vanaf eind december 1584. Wel kwamen ze in januari naar het Binnenhof 
om Leicester officieel te begroeten, hem het gouverneur-generaalschap aan te bieden en hem te beëdigen. 
Toen de vergadering op 23 februari 1586 sloten, besloten ze de beraadslagingen te hervatten op de plaats 
“daer Zyne Exc. tenselven dage wesen sal.” 227 
Leicester koos echter niet Den Haag, maar Utrecht als zijn residentie om niet al te zeer naar Hollands’ 
pijpen te hoeven dansen. De Staten-Generaal zetten hun vergadering op 11 april in Utrecht voort en 
bleven daar vijf maanden lang vermoedelijk in de oudehopliedenkamer achter het Minderbroederklooster 
vergaderd.228 Op 17 juli gingen de gedeputeerden van Holland en Zeeland terug naar Den Haag om daar, 
zoals ze beweerden, enige belangrijke zaken af te doen die beide gewesten raakten. Anders dan ze beloofd 
hadden, keerden ze niet na een paar dagen naar Utrecht terug, maar vroegen ze de gedeputeerden die nog 
bij Leicester in Utrecht waren om ook naar Den Haag te komen en daar van Leicester afscheid te nemen 
en uit elkaar te gaan. Geleidelijk aan gaven gedeputeerden aan hun verzoek gevolg. Tegen het einde van de 
maand arriveerde ook de griffier in Den Haag met het comptoir en het archief. De Hollandse en Zeeuwse 
gedeputeerden met de gedeputeerden die hen waren gevolgd hervatten, zonder de instemming van alle 
andere gedeputeerden af te wachten en zonder acht te slaan op de protesten van Utrecht, op 2 augustus 
eigenmachtig de vergadering in het stadhuis in Den Haag en besloten twee dagen later de resoluties die 
daar werden genomen op naam van de Staten-Generaal te stellen. 229 De vergadering ging op 10 augustus 
op reces na het besluit te hebben genomen om de beraadslagingen in Den Haag te hervatten, tenzij de 
gouverneur-generaal hen elders zou beschrijven. Maar Leicester koos eieren voor zijn geld: de vergadering 
werd op 20 september 1586 met gedeputeerden van alle provincies hervat in Den Haag, dat tot midden 
juli 1587 haar residentie bleef.230 
Leicester was eind 1586 naar Engeland vertrokken om nieuwe instructies te halen. Bij zijn terugkeer 
haalden de Staten-Generaal hem in bij Zierikzee, waarna ze met hem naar Dordrecht zeilden, waar ze van 
17 tot 19 juli 1587 vergaderden. Daarna volgden ze Leicester naar Zeeland, waar hij Sluis ging ontzetten, 
en vergaderden ze van 20 juli tot 17 augustus in Middelburg. Daarna vergaderden ze in Dordrecht (31 
augustus  – 11 sep. 1587), Den Haag (15 september 20 oktober 1587), Haarlem (22 oktober – 23 
november 1587) en na een kort reces Delft (3 december 1587 – 16 januari 1588). 
Vanaf 20 januari 1588 vergaderden de Staten-Generaal weer in het stadhuis in Den Haag. Daar kregen ze 
in april het officiële bericht van Leicester dat hij afstand had gedaan van het gouvernement.231 Een 
verrassing was dat niet: in februari of maart had hij zijn logies op het Binnenhof al ontruimd. Die ruimten 
werden nu door de Staten van Holland weer voor de Staten-Generaal in gereedheid gebracht.232 
 
 

                                                
224 Calkoen, ‘Het Binnenhof’, 111. 
225 De Graaff, ‘Binnenhof in kort bestek’, 124. 
226 Calkoen, ‘Het Binnenhof’, 113. 
227 Japikse, ‘Inleiding’, Resolutiën, V, VII; Bijlsma, Regeeringsarchieven, 51; Brief SG aan Gelderland res. SG 19/02/1586, 
Resolutiën, V, 218. 
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228 JapikseError! Bookmark not defined., ‘Inleiding’, in: Resolutiën, V, VII. 
229 Ress. SG 17-25/07/1586, 02/08/1586, 04/08/1586, Resolutiën, V, 223-224. 
230 Bijlsma, Regeeringsarchieven, 52; res. SG 17/07/1586, Resolutiën, V, 223-224 nr 19. Op 11 mei meldt het 
resolutieboek: ‘Nihil actum. mits de camere van de vergaderinge is geoccupeert geweest by de stadt.’ Res. SG 01/-
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231 Op 1 april 1588: Bijlsma, Regeeringsarchieven, 176. 
232 Res. Staten van Holland 18/05/1588. 
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2.2.3 De Staten-Generaal en de centrale regering 
Het is niet gemakkelijk om in de periode 1576-1588 zicht te krijgen op de manier waarop de Staten-
Generaal vertegenwoordigende macht en regeermacht in de praktijk combineerden. De geschiedenis van 
de relatie van de Staten-Generaal met de regering in de periode 1576-1588 is buitengewoon 
gecompliceerd. Achtereenvolgens werd de regering waargenomen door de Raad van State (1576-1577), 
gouverneur-generaal don Juan met de Raad van State (1577), gouverneur-generaal Matthias van Oostenrijk 
met de Raad van State, Anjou met de Landraad (1581-1583), Oranje en de Raad van State (1583-1584, bij 
provisie), Maurits en de Raad van State (1584-1586, eveneens bij provisie) en gouverneur-generaal 
Leicester met de Raad van State (1586-1588). In de interim-perioden tussen deze regeringen kon de 
regering niet bij voortduring door de Raad van State worden waargenomen, omdat elke gouverneur-
generaal een nieuwe Raad nevens hem instelde, die bij zijn vertrek demissionair werd. In die perioden 
moesten de Staten-Generaal dus enige tijd de regering waarnemen, totdat in een nieuwe regering was 
voorzien. De oprichting van een Nadere Unie (de Unie van Utrecht in 1579) maakte de situatie nog 
gecompliceerder. De Nader Geünieerde provincies vormden een eigen regering, het College der Nadere 
Unie, die zich weliswaar niet geheel onttrok aan de regering van Matthias en de Raad van State, maar die 
toch in de jaren 1579-1581 en 1583-1584 geheel zelfstandig regeerde over een aantal gewesten, die 
daardoor aan twee regeringen moesten gehoorzamen.233 
Met de regering veranderden elke keer ook de positie van de Staten-Generaal en de aard en de omvang 
van hun werkzaamheden, zoals aan de inhoud en de omvang van hun resolutieregisters duidelijk te zien is. 
Vanaf 1576 was de vergadering steeds langdurig bijeen en trof ze ook buiten aanwezigheid van de 
gouverneur-generaal regelingen in kwesties van onderling belang. Wanneer het ze dat zo uitkwam, droegen 
de Staten de vergadering op ad hoc basis bestuurlijke bevoegdheden op door middel van volmachten, 
lastgevingen en instructies voor hun gedeputeerden. Daarnaast eisten de Staten-Generaal na hun 
staatsgreep een belangrijke rol voor zich op in de regering. Vanaf 1576 waren ze niet meer alleen de 
vertegenwoordigers van de provincies bij het centrale gezag, ze vertegenwoordigden nu tegelijkertijd ook 
dat gezag zelf en gingen met de gouverneur-generaal meeregeren. 234 Het waren de Staten-Generaal die de 
bondgenoten bij buitenlandse vorsten vertegenwoordigden, maar ook bepaalden wie wel en wie niet als 
hun gemeenschappelijke soeverein mocht optreden, die de gouverneurs-generaal en de raden van State 
nevens hen aanstelden, die zo nodig zelf de regering op zich namen, die troepen wierven, bevelhebbers 
aanstelden en belastingen hieven. Behalve een vertegenwoordiging van de provincies werd de vergadering 
van de Staten-Generaal ook het centrale bestuursorgaan van de Unie, het hoogste orgaan van de 
generaliteit.235 
Overduidelijk blijkt hun nieuwe rol uit de voorwaarden waaronder ze na de breuk met gouverneur-
generaal don Juan het gouvernement aan aartshertog Matthias van Oostenrijk aanboden. Ze behielden 
zich daarbij niet alleen het recht voor om bij het sluiten van traktaten, het heffen van contributies, het 
lichten van krijgsvolk, bij het vaststellen van het beleid van de oorlog ter zee en te land en de begeving van 
hoge ambten gehoord te worden, ze ontzegden Matthias ook het recht om in deze en in andere zaken van 
belang iets zonder toestemming van de Staten-Generaal te ondernemen, schreven hem voor met welke 
colleges (door henzelf samengesteld) hij in oorlogstijd verplicht was te overleggen en ontzegden hem het 
beheer over de door de Staten geconsenteerde penningen.236  
Deze beperkingen konden ze bezwaarlijk opleggen aan de hertog van Anjou, die ze in 1581 na het vertrek 
van Matthias tot prince et seigneur aannamen. Hem gaven ze een volkomen autorisatie om met de Landraad 
“te adviseren, delibereren, resolveren, executeren en generalijk te administreren alle voorvallende zaken, 
concerneerende de landen en het welvaren van deze.”237 Formeel namen ze dus aan de regering geen deel. 
Maar in de praktijk was de bewegingsvrijheid van Anjou gering en toen in 1583 zijn aanslag op 
Antwerpen, waardoor hij zijn invloed had willen vergroten, mislukte, was zijn rol uitgespeeld. 
Na Willem van Oranje en Maurits met hun raden van State ad interim met de regering te hebben belast, 
gaven de Staten-Generaal in februari 1586 Leicester bij zijn aanstelling tot gouverneur- en kapitein-
generaal onder meer de volle macht en absoluut gezag in de oorlogvoering te land en te water, dusdanige 
macht en gezag op het gebied van politie en justitie als de gouverneurs-generaal onder Karel V hadden 
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gehad en de macht om contributies voor de oorlogvoering te innen en te beheren.238 Maar ook Leicester 
moest in de praktijk in de Staten-Generaal zijn meerderen erkennen en ging in 1588 voorgoed naar 
Engeland terug. 
 
 
2.2.4 De Unie wordt grondslag van de vergadering 
Het jaar 1584 is volgens Muller het treurigste jaar uit onze geschiedenis.239 Het experiment met een 
zelfgekozen soeverein was mislukt. Anjou was vertrokken en zou op 10 juni 1584 overlijden. Door de 
veroveringen van Parma was het gebied van de Staten-Generaal nagenoeg met het gebied van de Nadere 
Unie komen samen te vallen. Op 6 juli begon Parma met de belegering van Antwerpen; op 10 juli 
overmeesterde Roubaix het fort Liefkenshoek en sloeg Mondragon het beleg voor fort Lillo op de andere 
Schelde-oever.240 Op dezelfde dag werd Willem van Oranje in Delft vermoord. 
Het jaar 1584 is echter ook een cruciaal jaar in de staatsvorming. Na de moord op Oranje kwamen de 
Staten-Generaal bijeen om te besluiten over gezamenlijke voortzetting van de strijd en de regering. Op 11 
augustus 1584, toen zij de instelling van een nieuwe Raad van State behandelden (de leden van de oude 
waren in februari 1583 afgetreden), verklaarden de gedeputeerden van Brabant, Vlaanderen, Holland, 
Zeeland, Utrecht, Mechelen en Friesland, dat hun landen en provinciën, niettegenstaande het overlijden 
van de prins van Oranje, met elkander verenigd zouden blijven volgens de Unie van Utrecht van 1579.241 
Hierdoor gingen de functies van de Nadere Unie op de Staten-Generaal over en werd het Unietraktaat de 
grondslag van de beraadslagingen van de Staten-Generaal. Op basis hiervan noemde Van Slingelandt in 
navolging van Oldenbarnevelt het Unietraktaat de grondwet van de vergadering, die hij omschreef als de 
vergadering van “gedeputeerden van de provincies ter generaliteit, gecommitteerd om te besoigneren op 
wat die provincies bij gemeen consent gemeen hadden gemaakt tot waarneeming en handhaaving van hun 
gemeen belang.”242 
In 1584 namen de Staten-Generaal, die tot dan toe voor hun ondersteuning een beroep hadden gedaan op 
de provincies die hen onderdak boden, voor het eerst eigen ambtenaren en bedienden aan. Ze stelden de 
Brusselse pensionaris Cornelis Aerssens aan als hun griffier voor zolang zij zouden bestaan. 
 
2.2.5 Ordinaris, extraordinaris en Grote vergaderingen 
Ook in de periode 1576-1588 kunnen we drie typen vergaderingen onderscheiden: ordinaris 
vergaderingen, extraordinaris vergaderingen en Grote vergaderingen. 
De meeste vergaderingen van de Staten-Generaal in de periode 1576-1588 waren ordinaris vergaderingen. Ze 
volgden snel op elkaar en liepen bovendien in elkaar over. De eerste ordinaris vergadering werd geopend 
op 1 oktober 1576. Drie en een half jaar later, op 29 april 1580, werd zij ontbonden. De daaropvolgende 
ordinaris vergaderingen werden gehouden van 9 mei 1580 tot 28 mei 1583, van 23 augustus 1583  tot 23 
februari 1586 en van 11 april 1586 tot januari 1588. De vijfde en laatste ordinaris vergadering van de 
Staten-Generaal onder het ancien regime was de vergadering die in januari 1588 door de Raad van State 
werd beschreven en in 1796 uiteen ging.243 Vanaf 1576 waren ordinaris vergaderingen niet meer 
uitsluitend bedevergaderingen en werden er ook andere zaken behandeld dan zaken waarin de verhouding 
van de provincies met de landsheer een rol speelde.  
Extraordinaris vergaderingen werden bijeengeroepen als er besluiten moesten worden genomen die 
veranderingen inhielden in de verhouding tussen de landsheer en zijn provincies, tussen de provincies 
onderling, in de fundamenten van de Unie of in de inrichting van de staat.244 Meestal waren het 
vertegenwoordigende vergaderingen, vergaderingen van gecommitteerden dus. Maar anders dan ordinaris 
vergaderingen waren die gecommitteerden in de zaken die waren geagendeerd van bijzondere volmachten 
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(volkomen last) voorzien, zodat ze zonder ruggespraak besluiten konden nemen.245 In de periode 1576-1588 
werd zeker vijf maal een extraordinaris vergadering beschreven: in 1579 over de gevolgen van de sluiting 
van de Unie van Atrecht en die van Utrecht, van november 1579 tot 30 januari 1580 over de Keulse 
vredehandel, van 29 januari tot 1 mei 1582 over de opdracht van het gouvernement aan Anjou, in juli 
1584 over de gevolgen voor de regering van de moord op Oranje en in januari en november 1585 over de 
opdracht van het gouverneur-generaalschap aan Leicester. 
Grote Vergaderingen waren in de periode 1576-1588 de extraordinaris vergaderingen waar een nieuwe 
landsheer of een nieuwe gouverneur-generaal werd ingehuldigd en waar een instructie voor een nieuwe 
Raad van State vastgesteld. 
Als men destijds sprak over de vergadering van de Staten-Generaal of over de vergadering van HHM of 
kortweg over de vergadering dan bedoelde men de ordinaris vergadering van gecommitteerden van de 
provincies ter generaliteit. Ik volg in dit boek dit vaste gebruik. Is er sprake van een extraordinaris 
vergadering dan wordt dat uitdrukkelijk vermeld. 
 
2.2.6 Recessen 
In plaats van de vergadering te ontbinden om later een nieuwe uit te schrijven, wat allerlei praktische en 
staatsrechtelijke problemen kon geven, scheidden de gedeputeerden vanaf 1579 steeds vaker op reces. Een 
reces was een instructie bij maniere van memoriael: een verslag (memoriaal) van de vergadering op de punten 
(de punten van reces) die onafgedaan waren gebleven, in de vorm van een instructie aan de gedeputeerden 
om op die punten bij hun committenten volmachten (procuraties) te gaan halen, zodat ze die kwesties na 
hervatting van de vergadering op de vooraf afgesproken plaats en tijd goed gelast en geïnstrueerd konden 
afhandelen. De punten van reces bepaalden dus voor een belangrijk deel de agenda voor de volgende 
vergadering. Gedurende de onderbreking van de vergadering (later zelf reces genoemd) bleven een paar 
gedeputeerden achter om tussentijds namens de vergadering alleen of samen met de Raad en eventueel de 
gouverneur-generaal of de Prins de lopende zaken af te handelen. Na 1584 gingen vergaderingen alleen 
nog maar uiteen bij een wisseling van gouverneurs-generaal; na 1594 waren er bijna geen recessen meer. 
De gedeputeerden hoefden geen volmachten meer te halen; die werden hen als dat nodig was schriftelijk 
toegestuurd. 246 
 
2.2.7 Opkomst en opkomstplicht 
In de periode 1576-1588 was het eerder regel dan uitzondering dat een of meer provinciale deputaties niet ter 
vergadering kwam opdagen. De vergadering kon dan geen besluiten nemen waarbij de uitdrukkelijke 
bewilliging van alle bondgenoten vereist was. Hoge reis- en verblijfkosten waren één reden om weg te 
blijven. Absentie was bovendien een middel om de besluitvorming te blokkeren of zich aan de consequenties 
ervan te ontrekken. Absente provincies werden herhaaldelijk aangemaand hun gedeputeerden naar de 
vergadering te sturen, maar dat hielp lang niet altijd. Zelfs bij de inhuldiging van Anjou en de daarop 
volgende beraadslagingen over de vorming van de regering lieten provincies het afweten.247 Regelmatig 
moesten besognes worden uitgesteld of stonden de aanwezige gedeputeerden op het punt om 
onverrichterzake naar huis te gaan.248 
In 1584 werden op de vergadering van de Staten-Generaal de bepalingen van de Unie van Utrecht en dus 
ook art. XIX van het Unietraktaat van toepassing verklaard. Dat artikel verplichtte de bondgenoten om aan 
elke beschrijving gevolg te geven en om op de in de beschrijvingsbrief genoemde punten (voor zover de zaak 
niet secreet was) bij gemeen advies en consent of bij meerderheid van stemmen te delibereren en te 
resolveren. Wie toch niet kwam opdagen verbeurde zijn stem; besluiten die in zijn afwezigheid werden 
genomen waren ook op hem van toepassing. Alleen in minder spoedeisende zaken kreeg hij nog een 
aanmaning en een tweede en laatste kans om te verschijnen of desnoods schriftelijk zijn standpunt kenbaar 
                                                
245 In de praktijk waren de provincies zeer terughoudend met het verstrekken van volmachten. Typerend is de gang 
van zaken in 1579. In zijn beschrijvingsbrief van 18 februari voor de Grote Vergadering nodigde Matthias de Staten 
uit zelf op te komen dagen of om hun kundigste gedeputeerden te zenden voldoende geïnstrueerd en gemachtigd. 
Alle gewesten behalve Drenthe stuurden gedeputeerden, maar zonder voldoende last. De beschrijvingsbrief in 
Resolutiën, II, 521-522. 
246 Een goed voorbeeld is het reces van 11/01/1582 met de daarbij behorende geleidebrief aan de provincies: 
Resolutiën, III, 8-15 nrs. 3 en 3a; een goed voorbeeld van een procuratie in Resolutiën, II, 528-529. Zie ook Japikse, 
Resolutiën, II, ‘Inleiding’, X-XI en Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, 151. 
247 Ress. SG 10/07 – 16/10/1582, Resolutiën, III, 337-342. 
248 Res. SG 04/01/1584, Resolutiën, IV, 350. 
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te maken. 249 Van de regel dat genomen resoluties ook ten aanzien van de niet vertegenwoordigde 
provincies als executabel konden worden aangemerkt, maakte Oldenbarnevelt nog wel eens gebruik door 
zijn voorstellen in te dienen als de provincies waarvan hij tegenstand verwachtte niet aanwezig waren.250  
In de eerstvolgende jaren lijkt deze bepaling de presentie niet spectaculair te hebben bevorderd. In de 
eerste vier maanden van 1585 bijvoorbeeld waren meestal niet meer dan vier of vijf provincies aanwezig. 
Friesland en Overijssel bleven dat hele jaar weg en Overijssel liet zich ook in 1586 niet zien. 
 
2.3 De vergadering van de Staten-Generaal 1588-1796 
In 1588 waren in de vergadering zes provincies vertegenwoordigd: Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, 
Friesland en Overijssel. Verzoeken van Vlaamse en Brabantse ondertekenaars van de Unie om weer in het 
bondgenootschap te worden opgenomen werden sinds 1586 afgewezen 251, evenals soortgelijke verzoeken 
van het landschap Drenthe.252 Slechts één gewest werd in die periode weer tot de Unie toegelaten. Nadat 
de Staten-Generaal op 12 januari 1588 nog de admissie van de Ommelanden hadden geweigerd, werden 
Stad en Lande na de reductie (herovering) van Groningen in 1594 als laatste provincie weer in de Unie 
opgenomen. Sindsdien bestond de Unie uit zeven provincies, behalve in de periode 1672-1674, waarin 
Utrecht, Gelderland en Overijssel onder Frans bestuuur stonden en dus niet in de Staten-Generaal waren 
vertegenwoordigd. De rangorde bleef die van 1594 (Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, 
Overijssel en Stad en Lande), met dien verstande dat het dispuut over de voorrang tussen Utrecht en 
Friesland, dat in 1582 in het voordeel van Utrecht was beslecht, in 1674, bij de wederopneming van Utrecht 
in de Unie, weer oplaaide. Het werd in 1675 bij arbitrale uitspraak van de stadhouder  in het voordeel van 
Utrecht beslecht.253 
 
2.3.1 Beschrijvingen na Leicester 
In 1588 vertrok Leicester. Hij werd niet door een andere gouverneur-generaal vervangen. De Staten-
Generaal riepen wel weer een nieuwe Raad van State in het leven met een nieuwe instructie, waarin de 
bevoegdheid was opgenomen om de vergadering van de Staten-Generaal te beschrijven. De eerste keer 
dat de Raad van die bevoegdheid gebruik maakte was in 1588. Het was meteen ook de laatste keer: de 
vergadering die op 10 oktober van dat jaar bijeen kwam werd pas in 1796 ontbonden. Tussen 1588 en 
1593 gingen de gedeputeerden nog maar drie keer op reces en na 1593 nog een keer in 1609, na de sluiting 
van het Bestand.254 De Grote Vergadering van 1651 stelde overigens een nieuwe instructie voor de Raad 
van State vast waarin het beschrijvingsrecht was ingeperkt. Artikel 42 van die instructie gaf de Raad alleen 
nog maar het recht om desgewenst bij de Staten-Generaal in een gemotiveerd verzoek om de beschrijving 
van een Grote Vergadering te vragen, en de bevoegdheid om bij afwijzing van zo'n verzoek hiervan aan de 
Staten van de provincies mededeling te doen. 
 
2.3.2 Vergaderplaatsen 
De Staten-Generaal verhuisden in 1588 van het Haagse stadhuis terug naar het oude grafelijk kwartier op 
het Binnenhof. Tot 1796 zou dat hun vaste residentie blijven. Wel verplaatsten ze de vergadering vóór de 
sluiting van de vrede van Munster nog wel eens naar het front of naar de plaats waar onderhandeld werd. 
In 1599 vergaderden ze in Gorinchem, in 1600 in Oostende in verband met de slag bij Nieuwpoort, in 
1609 in Bergen op Zoom in verband met de bestandsonderhandelingen255, in 1610 in Woerden om in 

                                                
249 In Zeeland kunnen resoluties volgens uitspraak van Willem I van 14 september 1579 en volgens het gebruik voor 
executabel worden verklaard ook ten aanzien van de leden die bij herhaling hebben geweigerd aan beschrijving gevolg te 
geven of anderszins te besoigneren: Boddaert, Tegenwoordige Staat van Zeeland, 55-56. 
 250 Zo bracht hij in 1595 een voorstel om de Franse koning bij het ontzet van Kamerijk niet met 5, maar met 20 
kompagnieën te hulp te komen pas in de vergadering toen de meeste gedeputeerden juist op reces waren gegaan. Het 
voorstel werd aangenomen met de stemmen van Holland en Zeeland vóór en niet één gewest tegen. Den Tex , 
Oldenbarnevelt, II. 164. 
251 De gedeputeerde van het Vrije van Brugge wordt niet toegelaten: res. SG 12/11/1586, Resolutiën, V; 239 nrs. 33-
35. Verzoeken van Brabant en Brabantse steden: ress. SG 17/01/1586, 17/02/1586, Resolutiën, V, 212 nr. 1,  216-218 
nr.5. Id. 11/02/1588, 26/06/1589, res. Gr. Vergad. 22/03/1651. 
252 Laatstelijk: res. Gr. Verg. 28/07/1651. 
253 Secr. ress. SG 20/04/1674, 08/05/1674 en 27/12/1675. Zie ook NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 569. Over 
voorrangskwesties in de 18e eeuw zie Gabriëls, Stadhouderlijk stelsel, 317-321. 
254 Res. 17/07/1609, Resolutiën, XIV, 634 nr. 1. 
255 Res. SG 01/03/1609, Resolutiën, XIV, 653 nr. 20; Van Ham, Secretariearchief Bergen op Zoom, 231. 



82

aanwezigheid van buitenlandse ambassadeurs met Utrecht te overleggen over de politieke situatie in de 
stad256, in 1626 in Utrecht en Vught om dichter bij het front te zijn257, in 1629 in Utrecht en Zaltbommel 
in verband met de belegering van Den Bosch258 en in juli 1635 in Arnhem, waarbij de leden van het 
secreet besogne (zie par. 5.4) vooruit gingen en de andere gedeputeerden volgden.259 Na de sluiting van de 
vrede van Munster nam de vergadering haar besluiten alleen nog op het Binnenhof. Ook de Grote 
Vergadering van 1651 werd in Den Haag gehouden, ondanks de pogingen van Utrecht om die vergadering 
plaats te doen hebben in Utrecht, waar de Unie was gesloten.260 
De huisvesting van de Staten-Generaal kostte Holland een lieve duit, maar leverde de provincie ook heel 
wat op. De Hollandse gedeputeerden zaten het dichtst bij het vuur. Anders dan bijvoorbeeld hun 
Groningse collega’s, die er soms weken over deden om hun principalen te raadplegen, konden de 
Hollandse gedeputeerden ‘s ochtends vroeg in hun Statenvergadering instructies halen, de vergadering van 
de Staten-Generaal bijwonen en dezelfde middag nog aan hun eigen Statenvergadering rapport uitbrengen. 
 
2.3.3 De Staten-Generaal worden volksvertegenwoordiging en regering tegelijk 
Na Leicesters vertrek in 1588 werd de vergadering van de Staten-Generaal zelf het hoogste regeringsorgaan 
van de Unie, een rol die ze tussen 1576 en 1588 al incidenteel had moeten spelen. "Nu verdween, als het 
ware, het gezag van de landsheer; alleen de volksvertegenwoordiger bleef over. Deze eigende zich thans, bij 
haar vroegere rechten nog de macht van de vorst toe; zij werd landsheer en vertegenwoordiger in één 
persoon. Een verandering groot genoeg om een omwenteling te mogen heten.”261 
Na 1588 was de vergadering van de Staten-Generaal een vergadering die representeerde, regeerde en 
coördineerde. Ze was de vertegenwoordigende vergadering van de bondgenoten, het hoogste 
regeringsorgaan van het bondgenootschap en een orgaan van samenwerking tussen de bondgenoten. Ze 
bestond uit vertegenwoordigingen van de bondgenoten die ter generaliteit de provinciale belangen 
behartigden. Ze trad op als het hoogste orgaan van de regering van het bondgenootschap door soevereine 
bevoegdheden van de bondgenoten uit te oefenen. Ze coördineerde de samenwerking van de 
bondgenoten in zaken waarin deze zich niet tot gemeenschappelijke besluitvorming hadden verplicht, 
maar waarin ze de vergadering met gemeen consent bepaalde bevoegdheden lieten uitoefenen die zij 
zichzelf hadden voorbehouden, in het bijzonder op het gebied van openbare orde, handel, nijverheid, 
verkeer en waterstaat. 
Het dualisme tussen regeermacht en vertegenwoordigende macht drukte zijn stempel niet alleen op de 
Staten-Generaal en de staten van de provincies , maar op de inrichting van de staat in het algemeen. Het 
bepaalde niet alleen de bevoegdheden van de Staten-Generaal en hun taakuitoefening, maar ook de 
verhouding van de Staten-Generaal tot de vroegere landsheerlijke organen (de gouverneur-generaal, de 
stadhouder en de Raad van State). Als men het eens was of van mening verschilde in zaken van 
ondergeschikt belang, dan werkte het systeem, maar als zich grote tegenstellingen voordeden, dan werd 
het instabiel en kon alleen een staatsgreep uitkomst bieden. 
 
2.3.4 Ordinaris, extraordinaris en Grote vergaderingen 
De gewone vergadering van de Staten-Generaal was een vertegenwoordigende vergadering, een 
vergadering van vertegenwoordigers van de Staten van de stemhebbende provincies. Ze was samengesteld 
uit provinciale deputaties, die geacht werden de Statenvergaderingen van hun provincies te 
vertegenwoordigen, te representeren of, zoals men zelf wel zei: te verbeelden.  
Extraordinaris vergaderingen werden ook na 1588 bijeengeroepen als er besluiten moesten worden genomen 
"dewelcke strecken tot (…) een groote verandering van de republijck"262, zoals bij de instelling van de 
Admiraliteitscolleges in 1597 en bij de herziening van het muntstelsel en de convooien en licenten in 1606. 

                                                
256 14/03/1610, Resolutiën NR, I, 55. 
257 Nijenhuis, ‘Inleiding’, Resolutiën Staten-Generaal 1626-1630. 
258 Resolutiën SG 1626-1630, 14/08/1629, 1 en 11/09/1629,10 en 11. 
259 Zie o.m.: Poelhekke, Frederik Hendrik, 61 en 311, secr. res. SG 19/10/1635. 
260 Fruin-Colenbrander, Geschiedenis der staatsinstellingen, 274. 
261Fruin, Tien jaren, 29-30. 'Staet te noteren, dat de HH. Staten niet en moeten werden geconsidereert sulcx als zij waren 
gerespecteert ten tijde van de Princen ... maer als hebbende de macht die eertijt is geëxerceert soo bij de Princen als bij 
de Staten'. De Groot, ‘Advys nopende het recht de steden competeerende in cas van judicature.’ 
262 Doorgaans nemen de gedeputeerden een besluit ‘het ghevoelen van de meest over een komende goet achtende: 
die dinghen uytghesondert zijnde dewelcke strecken tot schattingen ofte tot een groote verandering van de 
republijck, in welcke een eendrachtige over een kominghe van allen vereyscht wort’: Boxhorn, Hantboecxken , 2. 
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Niet alle zaken die de verhouding raakten tussen de landsheer en zijn provincies werden in een 
extraordinaris vergadering beslist. De instelling van aan de Staten-Generaal ondergeschikte 
generaliteitsorganen en de vaststelling van algemene bestuursregels, bijvoorbeeld met betrekking tot het 
voorzitterschap en de wijze van stemmen in de besognes waren onderwerp van bespreking in de gewone 
vergadering. Ook het besluit van 1581 om Philips II als landsheer te verlaten werd in de ordinaris 
vergadering genomen. 
Na 1588 zijn er nog maar twee Grote Vergaderingen gehouden: in 1651 en 1716-1717.263 De Grote 
Vergadering van 1651 was al aangekondigd in het derde artikel van de Pacificatie van Gent, dat bepaalde 
dat de verdragsluitende partijen, zodra de Spanjaarden zouden zijn vertrokken en de rust zou zijn 
weergekeerd, gehouden waren om een Grote Vergadering bijeen te roepen op de manier zoals dat ook in 
1555 was geschied. In de vergadering van de Staten-Generaal werd het beschrijvingsvoorstel gedaan door 
Holland, op 12 november 1650, zes dagen na de dood van Willem II. Doel was het treffen van regelingen 
in zaken van unie, religie en  militie.264 Nadat plechtige bezendingen uit de Hollandse Statenvergadering de 
zaak bij de andere provincies hadden aanbevolen, stemden de Staten-Generaal met het Hollandse voorstel 
in: half december convoceerden ze de Grote Vergadering.265 De vergadering werd op 18 januari 1651, in 
Den Haag, in de Grote Zaal op het Binnenhof, geopend.266 Slechts een paar provincies verschenen 
staatsgewijs, dat wil zeggen met een deputatie waarin alle leden van hun Statenvergadering waren 
vertegenwoordigd. De meeste vonden een versterking van hun deputaties naar de ordinaris vergadering 
voldoende.267 De deputaties hadden wel volmacht gekregen van hun provincies om te beslissen268, maar 
bij de voorbereiding hadden de Staten van Holland de andere gewesten moeten beloven, op de aan de 
orde gestelde punten geen fundamentele wijzigingen na te streven. Na moeizame discussies ging de 
vergadering op 21 augustus 1651 dan ook uiteen zonder verrassende besluiten te hebben genomen.269 De 
belangrijkste besluiten betroffen de uitoefening van de gereformeerde religie, het opperbevel over het 
leger, de patenten (vergunningen aan legercommandanten om bij het verplaatsen van troepen 
provinciegrenzen te passeren), de beslechting van geschillen tussen de gewesten en de besluitvorming door 
de vergadering van de Staten-Generaal zelf. 
De Grote Vergadering van 1716-1717 had vooral moeten beslissen over de omvang van het Staatse leger 
in vredestijd.270 Op voorstel van Overijssel werd de beschrijving gedaan door de ordinaris vergadering, 
nadat een conferentie met de Raad van State hierover positief had geadviseerd.271 Niet één provincie 
verscheen staatsgewijs.272 De vergadering scheidde in 1717 zonder noemenswaardige resultaten, als gevolg 
van de disputen die ze had met de Raad van State en doordat niet alle provincies het houden van deze 
extraordinaris vergadering goedkeurden.273 Ook in 1716 werd de besluitvorming in de Grote Vergadering 
voorbereid in de ordinaris vergadering, die niet door de Grote Vergadering werd onderbroken. De 
vergaderplaats was opnieuw in Den Haag, in de gewone vergaderzaal van de Staten-Generaal.274 
De extraordinaris vergaderingen van 1651 en 1716-1717 waren geen generale conventies. Bij de Grote 
Vergadering van 1651 verschenen maar een paar provincies staatsgewijs en bij de Grote Vergadering van 
1716 niet één. Wel onderscheidden ze zich duidelijk van de ordinaris vergaderingen. Ze hadden een andere 
samenstelling, andere bevoegdheden, andere procedures en een andere agenda, maar ook werden de 

                                                
263 In 1609 kwamen de Staten van zo niet alle, dan toch van ettelijke provincies compleet bijeen ter gelegenheid van 
de sluiting van het 12-jarig bestand: Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek, 12. 
264 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 569; Poelhekke, Geen blijder maer, 182-183. 
265 Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk , III, 29; Poelhekke, Geen blijder maer, 196; NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. 
nr. 569. 
266 De Grote Vergadering van 1651 kwam in Den Haag bijeen, hoewel Utrecht voor zijn hoofdstad opkwam, als de 
plaats waar de Unie was gesloten. Men was echter reeds te veel aan Den Haag gewend. Fruin-Colenbrander, 
Staatsinstellingen,  274. 
267 Poelhekke, Geen blijder maer, 183. 
268 Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, 247; Fruin-Colenbrander, Staatsinstellingen,  270-274. 
269 Fockema Andreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek, 18. 
270 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 569. 
271 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 569. 
272 Slingelandt., ‘Vergadering HHM’, 274. 
273 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 569. 
274 Fruin – Colenbrander, Geschiedenis der Staatsinstellingen, 313. 
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besluiten en de exhibita afzonderlijk gearchiveerd. Op de dagen waarop de Grote Vergadering bijeen was, 
kwamen ook de ordinaris vergaderingen bijeen.275 
 
2.3.5 Opkomst en opkomstplicht 
Na 1588 was het met de opkomst aanvankelijk niet veel beter gesteld dan in de jaren ervoor. Soms hadden 
gedeputeerden andere prioriteiten, wilden ze zich niet committeren aan een besluit of wilden ze ostentatief 
protesteren tegen de opstelling van de meerderheid.276 In 1611 deden de Gelderse gedeputeerden, die naar 
de landdag van GelderlandError! Bookmark not defined. moesten vertrekken, het dringende verzoek 
om tijdens hun afwezigheid geen belangrijke besluiten te nemen zonder dat een behoorlijk aantal 
provincies vertegenwoordigd was en niet slechts een of twee.277 Ook later ontbraken regelmatig deputaties 
in de vergadering, bijvoorbeeld omdat de betrokken gedeputeerden de voorkeur gaven aan deelname aan 
hun eigen Statenvergadering.278 
Het aantal gedeputeerden dat de vergadering daadwerkelijk bijwoonde was erg wisselend.279 Soms 
compareerden alleen de belangrijkste leden van de provinciale deputaties, die, zoals Groenveld voor de 
zeventiende eeuw heeft aangetoond, de besluitvorming in de vergadering onder controle hadden.280 Maar 
op andere momenten was de Statenzaal afgeladen vol door de toestroom van ordinaris en extraordinaris 
gedeputeerden. De Staten van Holland maakten wel eens gebruik van de mogelijkheid die de nabijheid van 
de vergaderzaal bood om de vergadering en corps te bezoeken. Ook andere provincies probeerden hun 
onvrede wel eens uit te drukken in het aantal gedeputeerden dat de vergadering bijwoonde. Medio september 
1625 verschenen de ontevreden Zeeuwen bijvoorbeeld met een absurd talrijke vertegenwoordiging ter 
vergadering, om kort daarna te verdwijnen en hun zetels bijna twee maanden lang onbezet te laten.281 Minder 
indrukwekkend maar toch wel opvallend was de omvang van de Utrechtse deputatie in de week van 30 
maart 1648, toen de ratificatie van de vrede van Munster aan de orde was. Behalve de gebruikelijke drie leden 
gaven acht extraordinaris gedeputeerden acte de présence: vijf jonkers, een burgemeester van Utrecht, een 
oud-burgemeester van Utrecht en een oud-burgemeester van Amersfoort. 
De leden van de kerngroep waren echte beroepsvergaderaars. Ze spraken elkaar in de ordinaris 
vergadering, maar op dezelfde dag ook in de secrete vergadering, het secreet besogne of een 
commissievergadering. De Hollandse gedeputeerden kwamen elkaar bovendien tegen in de vergaderingen 
van hun Gecommitteerde Raden, die vóór en na de ordinaris vergadering plaatsvonden, en eventueel ook 
in vergaderingen van de Staten tijdens de middag.282 Ook de deputaties van de andere provincies hadden 
hun eigen vergaderingen, zowel in Den Haag als in hun eigen provincie. 
 
 
3 De macht van de Staten-Generaal 
 
3.1 De oorsprong van de macht 
De regeermacht van de Staten-Generaal was in de eerste plaats gelegen in de bevoegdheid die de 
gezamenlijke bondgenoten hen hadden verleend om een aantal van hun soevereine rechten uit te oefenen 
die zij zich na de verwijdering van de landsheer uit het staatsbestel hadden aangematigd. De uitoefening 
van die soevereine rechten in de veroverde gebieden bracht bovendien de uitoefening mee van heerlijke 

                                                
275 Van Slingelandt acht het waarschijnlijk, dat men in 1651 de vergadering van HHM heeft beschouwd als een 
besogne van commissarissen en de Grote Vergadering als een conferentie tussen de provincies ‘ter fine van accoord’. 
Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, 247. 
276 Zo deed Zeeland in 1625: Poelhekke, Frederik Hendrik, 90. 
277 Res. SG 07/04/1611, Resolutiën NR, I, 362 nr. 445. 
278 Gabriëls, Stadhouderlijk stelsel, 321-323. 
279 De Bruin, Geheimhouding en verraad, 134-135. Onder de presentes staan in de resolutieboeken van de Staten-
Generaal aan het hoofd van het proces verbaal van elke vergaderdag de namen van de ordinaris gedeputeerden 
vermeld. De extra-ordinaris gedeputeerden werden op de presentielijsten meestal niet ‘bij name genoemd. Men 
noteerde in voorkomende gevallen onder de lijst met namen van ordinaris gedeputeerden bijvoorbeeld 'en nog twee 
extra-ordinaris gedeputeerden uit Zeeland': Bakhuizen van den Brink bij Fruin, Gestie, 103. 
280 Groenveld, ‘Heren met gewichtige besognes’, 5-7. 
281 Poelhekke, Frederik Hendrik, 90. 
282 Renier, De Noord-Nederlandse Natie, 137-138. 
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rechten die eerder door de landsheer waren uitgeoefend en die hem toekwamen als ambachtsheer 
(heerlijkheid) of samenhingen met de heerlijkheid (heerlijkheids- of ambachtsgevolgen).283 
 
3.1.1 Soevereine rechten 
Onder het ancien regime beschouwde men de soevereiniteit (oppermacht, opperheerschappij) niet als 
onbeperkte macht, maar als een verzameling soevereine rechten. De verschillende beschrijvingen die in de 
loop van de tijd van die verzameling zijn gemaakt (Bodin, Leibnitz) hebben met elkaar gemeen, dat ze 
zowel de uitgestrektheid als de beperktheid van de soevereiniteit tot uitdrukking brengen: wat niet in de 
opsomming was opgenomen behoorde niet tot de bevoegdheden van de soeverein. 
De soevereine rechten (jura majestatis) werden meestal onderscheiden in hoge soevereiniteitsrechten (jura 
majora, regalia majora, hoge regalia) en lage soevereiniteitsrechten (jura minora, regalia minora, kleine regalia). 
Hoge soevereiniteitsrechten waren soevereine rechten die de soeverein zelf moest uitoefenen.284 Alleen de 
soeverein zelf mocht (1) zijn onderdanen individueel of collectief aan wetten en regelingen onderwerpen, 
(2) vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen verlenen, (3) de hoogste rechtspraak uitoefenen in 
beroepszaken en dus ook gratie, strafkwijtschelding en strafvermindering verlenen, (4) belastingen en 
contributies heffen en belastingvrijstelling verlenen, (5) een oorlog beginnen, leiden en beëindigen en 
internationale overeenkomsten als vredesverdragen en bondgenootschappen sluiten, (6) de aanstelling of 
het ontslag van de hoogste politieke en militaire functionarissen bevestigen en bekrachtigen, (7) van alle 
leenmannen en ondergeschikten de eed van trouw afnemen en (8) het oppergezag uitoefenen over de 
religie. Lage soevereiniteitsrechten waren vermogensrechten die de soeverein ook door anderen kon laten 
uitoefenen. Tot deze vermogensrechten behoorden onder meer (9) het muntrecht (het recht om de 
waarde en het gewicht van de munt te bepalen), (10) het recht om magistraten ter uitoefening van de 
regeermacht aan te stellen, (11) rechten verbonden aan grondbezit en (12) de exclusieve bevoegdheid tot 
de uitoefening van bepaalde economische activiteiten.285 
 
3.1.2 De macht van de provincies als dragers van de soevereiniteit 
De provincies aanvaardden de staatsrechtelijke fictie, dat zij ooit aan de landsheer de soevereiniteit hadden 
opgedragen en dat die soevereiniteit door de verlating van Philips II in 1581 bij hen was teruggekeerd.286 
Ze droegen in het traktaat van Plessis-lez-Tours van 1580 aan Anjou dan ook niet de soevereiniteit op, maar 
de bescherming van de vrijheden van het land en in verband hiermee de uitoefening van soevereine 
rechten, een opdracht die voorwaardelijk en dus intrekbaar was.287 In het Plakkaat van Verlatinge van 
1581 verklaarden zij, dat zij Philips niet langer erkenden als vorst, in geen van de zaken die betrekking 
hadden op zijn soevereiniteit, jurisdictie en domeinen. De soevereiniteit zou voortaan worden uitgeoefend 
door de Staten-Generaal in de zaken ‘raeckende de ghemeyne regeringe’ die de provincies kort tevoren met 
de nieuwe gouverneur-generaal Anjou hadden geregeld, en door de afzonderlijke provincies in zaken rakende 
de openbare orde, de rechtspraak en de particuliere aangelegenheden van de afzonderlijke provincies. 288 Een 
paar jaar droegen ze ook aan Hendrik III en Elizabeth niet de soevereiniteit op, maar de uitoefening van 
soevereine rechten. En datzelfde deden ze opnieuw toen ze na het vertrek van Leicester de Staten-
Generaal289 met de uitoefening van bepaalde soevereine rechten belastten. 

                                                
283 Ketelaar, Oude zakelijke rechten, 10-12. 
284 Tijdgenoten makten onderscheid tussen policie, justicie en gracie. Zie De Schepper, ‘Instellingen in Noord en Zuid’, 
316. 
285 Jean Bodin, Six Livres de la République, 85-112: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k536293/f99.chemindefer, 
bezocht 27-12-2008; Arnisaeus, De Jure Majestatis, bezocht 27-12-2008; Rijpperda Wierdsma, Politie en Justitie, 9. Tot 
de mindere hoogheidsrechten moeten volgens de constitutie van keizer Barbarossa van 1158 verder nog worden 
gerekend rechten op de openbare wegen, de bevaarbare stromen, de havens, de tollen, de geldboeten, de goederen 
zonder eigenaar (bona vacantia), het verrichten van post- en transportdiensten, de opbrengst van de visserij en van de 
zout- en zilvermijnen, de goederen van majesteitsschenners en de helft van de bij toeval in keizerlijke of gewijde 
grond gevonden schatten: bij Ketelaar, Oude zakelijke rechten, 9. 
286 Voor het eerst verwoord door François Vrancken in diens Corte Vertoninge (1587). 
287 In art. XXVI werd bepaald dat ‘en cas que Son Altèze ou ses successeurs contrevinssent à cedit traicté, en aucuns 
poinctz d'icelluy, les Estatz seront de faict absoudz et déchargez de toute l'obéyssance, serment et fidélité, et 
pourront prendre ung aultre prince ou aultrement pourveoir aux affaires, comme ilz trouveront convenir’: 
http://dutchrevolt.leidenuniv.nl/Nederlands/default.htm, bezocht 27-12-2008. 
288 Mout, Plakkaat van Verlatinge, 120, 122. 
289 Kossmann, ‘Volkssouvereiniteit’, 76. 
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3.1.3 De macht van de provincies en die van de Staten-Generaal 
De Staten-Generaal bezaten de macht die hen door de soevereine provincies uitdrukkelijk was 
gedelegeerd, niet meer en niet minder. De Staten-Generaal waren, zoals De Groot het in 1619 uitdrukte, 
“een Vergadering van Bondgenooten, exercerende alleen Souverainiteyt in de poincten dye bij de Unie en 
de practijcke van dien aen deselve Vergaderinge waren gedefereert.”290 Ze waren niet soeverein, maar 
representeerden het hoogste gezag. Ze mochten besoigneren op wat de provincies bij de Unie van 
Utrecht, bij generaal consent (besluit van algemene strekking) of particulier consent (besluit in een 
bijzonder geval) besloten hadden gemeen te maken.  
De provincies bleven weliswaar soeverein, maar hadden zich door delegatie van bevoegdheden aan de 
Staten-Generaal in hun machtsuitoefening beperkingen opgelegd. Ze waren bij de Unie van Utrecht 
overeengekomen, dat zij de doelstellingen van het bondgenootschap zouden bevorderen door op 
welomschreven beleidsterreinen samen te werken alsof ze één provincie waren. Op die beleidsterreinen 
mochten ze zich vanaf dat moment niet aan gezamenlijke besluitvorming onttrekken en ook niet 
eigenmachtig optreden. Als zij het over zaken van gemeenschappelijk belang niet eens konden worden, 
dan moesten zij zich aan arbitrage door de stadhouders onderwerpen, al bleef deze bepaling in het 
Unietraktaat een dode letter. En verder mochten zij het bondgenootschap niet verlaten, ook niet na het 
beëindigen van de oorlog. 291 
 
3.1.4 Soevereiniteit en staatsvorm 
Over de staatsvorm bestonden aanvankelijk geen uitgekristalliseerde ideeën. Na de Verlating ontbrandde 
een levendige discussie in de pamfletten over de pro’s en contra’s van de monarchie, de aristocratische 
oligarchie en de republiek, over de toepasselijkheid van de staatsvorm van het Zwitserse eedgenootschap en 
over volkssoevereiniteit en statensoevereiniteit.292 
In de staatkundige praktijk lag de verhouding tussen de Staten-Generaal en de provincies lange tijd niet 
vast. In het vuur van de strijd van de eerste decennia na de Pacificatie gedroegen de Staten-Generaal zich 
bij gelegenheid tegenover de provincies als soeverein, maar zodra er geen sprake meer was van een 
noodsituatie werden hun bevoegdheden door de provincies weer ingeperkt.293 Toen de Staten van Utrecht 
in 1587 hun gedeputeerden hadden opgedragen om in de vergadering van de Staten-Generaal alleen mee 
te discussiëren en mee te besluiten over twee zaken waarin zij door de Staten waren gelast en niet in alle 
andere zaken die ter tafel zouden komen, lieten de Staten-Generaal hen weten, dat de autoriteit van de 
vergadering hierin bestond, dat de gedeputeerden door hun provincies gemachtigd waren om te 
overleggen, voorstellen te doen en besluiten te nemen over alles wat betrekking had op het welzijn en het 
behoud van de staat, tenzij het om zo’n delicate kwestie ging, dat ruggespraak noodzakelijk was. 294 
Gedeputeerden werden, zeker in die tijd, geacht een breed mandaat te hebben. In politiek gevoelige zaken 
kregen ze van hun provincies meestal weinig bewegingsvrijheid, maar bij tijd en wijle bemoeiden ze zich 
overal mee, zo nu en dan zelfs met de binnenlandse aangelegenheden van afzonderlijke provincies. 
De macht van de Staten-Generaal was niet ondubbelzinnig van die van de provincies afgebakend en werd 
soms ruimer en soms beperkter geïnterpreteerd. Het bondgenootschap is volgens Fruin tot het vertrek 
van Leicester beschouwd als een bondsstaat (waarin de centrale regering eigen bevoegdheden heeft) en 
daarna tot 1618 als een statenbond (waarin de bevoegdheden van de centrale regering afgeleid zijn van de 
bevoegdheden van de bondgenoten); daarna waren er geregeld twee partijen. De achterliggende vraag was 
steeds: “zal Holland de leiding hebben of zal het zich onderwerpen aan de Generaliteit?”295 

                                                
290 Hugo de Groot, ‘Memorie van mijne intentiën’ in Fruin, ‘Verhooren’ 
7; bij Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, 419. 
291 De bondgenoten gaven voor de toetreding van Gelderland aan deze provincie een renversaal af waarin zij onder 
meer verklaarden, dat de buitengewone lasten zouden ophouden zodra de vijand verdreven en de rust hersteld zou 
zijn, hoewel de Unie ‘in weerden’ bleef: Muller, Nader Geünieerde Provinciën, 49. 
292 Mout, Plakkaat van Verlatinge, 66. 
293 Japikse, ‘Inleiding’, Resolutiën, III, VIII; Price, Holland and the Dutch Republic, 215. 
294 Res. SG 23/04/1587, Resolutiën, V, 496-497 nr. 9. 
295 Fruin - Colenbrander, Geschiedenis der Staatsinstellingen, 188. 
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Als federatie van republieken geregeerd door vergaderingen en colleges296 was het bondgenootschap een 
uniek staatkundig experiment. Tijdgenoten hebben de staatsinrichting wel vergeleken met die van de 
Republiek van Venetië of het Zwitserse Eedgenootschap, maar een vergelijking met de NAVO en de de 
EU in onze tijd ligt meer voor de hand. De spanning in het bondgenootschap tussen de formele gelijkheid 
van de bondgenoten en het feitelijke overwicht van Holland is vergelijkbaar met de spanning in de NAVO 
tussen de formele gelijkheid van de bondgenoten en het feitelijke overwicht van de VS. Het spanningsveld 
bij de bondgenoten tussen de behoefte aan nauwe samenwerking en het behoud van de eigen 
zelfstandigheid, is vergelijkbaar met een soortgelijk spanningsveld binnen de Europese Unie. En de 
discussie in het bondgenootschap over de soevereiniteit van de provincies, de centrale staatsrechtelijke 
discussie van die tijd297, lijkt op de discussie die momenteel wordt gevoerd over de soevereiniteit van 
Nederland binnen de Europese Unie.298 
 
3.2 De bevoegdheden van de vergadering ten opzichte van de provincies in het algemeen en Holland in 

het bijzonder 
 
3.2.1 Relatie met de provincies in het algemeen en Holland in het bijzonder 
De vergadering van gecommitteerden ter generaliteit had niet zozeer het karakter van een regeringscollege, 
maar meer van een congres van afgezanten van zeven verbonden staten, die samen beraadslaagden over 
de zaken die deze bondgenoten formeel bij de Unie van Utrecht of later bij generaal of particulier consent 
gemeen hadden gemaakt.299 De gedeputeerden die door de provincies ter generaliteit waren gecommitteerd 
hadden de algemene taak met elkaar over die zaken te overleggen. Welke standpunten ze daarbij mochten 
innemen werd voor een belangrijk deel bepaald door de instructies, lastbrieven en adviezen die ze van hun 
eigen Statenvergaderingen kregen. Zonder die instructies, lastbrieven en adviezen kon de vergadering 
vrijwel geen finaal besluit nemen van enig belang. Dat gold in het bijzonder voor zaken waarin de Staten-
Generaal vanouds het recht hadden gehad om door de landsheer gehoord te worden, namelijk bij het 
sluiten van traktaten, het heffen van contributies, bij het vaststellen van het beleid van de oorlog ter zee en 
te land en de begeving van hoge ambten. In die zaken konden alleen besluiten worden genomen door de 
eenstemmige schriftelijke bewilliging van de Staten van de provincies. 
Hoewel elke bondgenoot in de vergadering van de Staten-Generaal maar één stem had, woog de stem van 
Holland, dat op zijn Binnenhof aan de Staten-Generaal gastvrijheid bood, in de praktijk zwaarder dan die 
van de andere bondgenoten. Vooral na het vertrek van Leicester gaf de stem van Holland gewoonlijk de 
doorslag. Holland was het machtigste gewest met de grootste belangen en de grootste bijdrage in de 
Unielasten: het betaalde 58% van het totaal. Daardoor drukte het in de praktijk zijn stempel op de 
besluitvorming en op de inhoud en de vorm van de resoluties die in de vergadering van de Staten-
Generaal werden genomen. Onder de Hollandse raadpensionaris De Witt, toen er geen stadhouder meer 
was om tegenwicht te bieden, was de Hollandse macht zo groot dat consensus in het bondgenootschap 
niet meer zo hard nodig was en ook niet meer zo hard werd nagestreefd. Met het stadhouderschap en het 
koningschap van Willem III verschoof de balans naar Oranje. In de achttiende eeuw was Holland nog wel 
dominant, maar zijn macht taande toen ook zijn financiën in het slop raakten. In de tweede helft van de 
eeuw verlamde de structurele tegenstelling tussen de vertegenwoordiger van de ridderschap en de 
raadpensionaris niet alleen de Hollandse Staten, maar ook de vergadering van de Staten-Generaal. 
 
3.2.2 Het overwicht van Holland 
Holland domineerde de beleidsvorming. In de vergadering van de Hollandse Staten, in haar commissies en 
in de andere provinciale organen werden de besluiten van de Staten-Generaal uitgedacht, ingebracht, 
beoordeeld, geamendeerd en goedgekeurd. Mede daardoor was de Hollandse Statenvergadering meer dan 
tweehonderd werkdagen per jaar bijeen. Tijdens de recessen namen de colleges van Gecommitteerde 

                                                
296 Statenvergaderingen waren vertegenwoordigende vergaderingen, regeringsorganen die wel uit meer personen maar 
niet uit vertegenwoordigers bestonden werden colleges genoemd: Gabriëls, Stadhouderlijk stelsel, 301-302. Het woord 
lid werd gebruikt ter aanduiding van een vertegenwoordiging in een vertegenwordigend lichaam: ‘Bestondt het 
Lichaam van Zeeland [de Statenvergadering]uit drie Leden’: Boddaert, Tegenwoordige Staat Zeeland, 32. 
297 Hierover: Kossmann, ‘Volkssouvereiniteit’, 59-92. 
298 L.J. Brinkhorst, Europese Unie en nationale soevereiniteit. 
299 Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, 149 vv. 
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Raden de taken van de Statenvergadering waar. Deze Gecommitteerde Raden vormden ook de kern van 
de Hollandse deputatie ter Staten-Generaal. 
In veel zaken en in ieder geval in zaken van oorlog en vrede en in buitenlandse zaken had Holland het 
initiatief. In de tijd van Oldenbarnevelt werd het gewoonte, dat voorstellen die niet vooraf waren 
geagendeerd en waarop de gedeputeerden niet waren gelast, mits niet van strikt financiële aard, door 
Holland werden gedaan. Veel generaliteitsbeleid werd in de Hollandse Statenvergadering voorbereid. 
Staten en Gecommitteerde Raden vervaardigden kant en klare conceptresoluties, die door de Staten-
Generaal alleen maar in een generaliteitsresolutie hoefden te worden geconverteerd300. Ook allerhande 
generaliteitscommissies en -instructies, zoals de instructies voor vlootvoogden en ambassadeurs, werden 
door Holland geconcipieerd.301 In de vergadering van de Staten-Generaal kon geen besluit worden 
genomen als Holland zijn standpunt nog niet had bepaald.302 
Ook op de uitvoering van de generaliteitsbesluiten had Holland veel invloed. In de deputaties van de 
Staten-Generaal en vooral in de buitenlandse bezendingen was Holland sterk oververtegenwoordigd. De 
Hollandse gecommitteerden ter generaliteit die voor de Staten-Generaal een gezantschap hadden vervuld, 
moesten niet alleen aan de vergadering van de Staten-Generaal rapporteren, maar ook aan de Staten303, en 
dan niet als gecommitteerden van de Staten-Generaal, maar als leden van de Hollandse Statenvergadering 
en dus zittend en zonder hun hoed af te nemen.304 
Als de gedeputeerden van de andere provincies een voorstel van de Staten-Generaal niet meteen 
onderschreven, dan wilde de provincie de zaak wel eens voor een tweede keer in de vergadering brengen 
om alsnog haar zin te krijgen.305 
De Hollandse raadpensionaris was de spil om wie alles draaide. Artikel VIII van de instructie voor 
raadpensionaris Gaspar Fagel uit 1672 verplichtte hem tussen 9.00 en 11.00 uur en vanaf 16.00 uur de 
vergadering van de Staten van Holland bij te wonen en voorafgaande daaraan de vergaderingen van 
Gecommitteerde Raden. Tussentijds moest hij deelnemen aan de vergaderingen van de Staten-Generaal.306 
 
3.2.3 Holland in het beslisproces: overstemming 
Het was vooral van de positie van Holland afhankelijk of in zaken waarin eenparigheid was vereist ook 
daadwerkelijk met eenparigheid werd beslist. Holland kon het niet toelaten dat belangrijke beslissingen door 
een dwarsliggende provincie werden tegengehouden en evenmin dat het door een meerderheid werd 
overstemd.307 De eis van eenparigheid was geen absolute eis, want ondergeschikt aan de instandhouding van 
het bondgenootschap zelf. 
Vooral onder De Witt werden beslissingen inzake oorlog, wapenstilstand en vrede met grote regelmaat 
genomen zonder dat van formele unanimiteit sprake was. Hetzelfde gold voor de werving van troepen, een 

                                                
300 Zie par. 7.5.2. 
301 De Staten van Holland stelden op 28 april 1660 de ontwerpinstructies vast van de Staten-Generaal voor de Staatse 
ambassadeurs naar Frankrijk en Spanje en de ingrediënten van een traktaat van de Staat met Frankrijk in: Secrete 
Resolutiën De Witt, II, 1717. 
302 Den Tex, Oldenbarnevelt, I, 285, II, 37 en 49. De Bruin keurt het machtsverschil tussen Holland en de andere 
bondgenoten af. Hij noemt alles wat in de vergadering van de Staten-Generaal kwam door Holland ‘voorgekookt’, is 
ervan overtuigd dat ‘de niet aflatende greep waarin Holland het besluitvormingsproces gevangen hield (…) de apathie, 
desinteresse en absentie van veel afgevaardigden sterk in de hand [zal] hebben gewerkt’, speculeert over ‘de vatbaarheid 
van de niet-Hollandse gedeputeerden voor Hollandse inblazingen’ en stelt dat de gedeputeerden met name tijdens de 
'Hollandse week' ‘gedege op hun qui vive’ moesten zijn.’: De Bruin, Geheimhouding en verraad, 137-138. 
303 Met uitzondering van een korte periode na de val van Oldenbarnevelt, waarin hen dat juist uitdrukkelijk was 
verboden. 
304 Ress. Holl. 22/08/1653 en 23/08/1653 bij: Rowen, John de Witt,  334. 
305 In mei 1741 stelde Holland in de vergadering voor de heer Torck van Rosendaal uit te sluiten van het 
raadsheerschap in de Admiraliteit van Amsterdam, omdat hij ook al lid was van de Raad van State. Op commissoriaal 
advies wees de vergadering dit verzoek bij meerderheid af. Holland vroeg de gedeputeerden vervolgens de adviezen 
van de bondgenoten zelf in te winnen en kreeg zo toch toch zijn zin: H. van Wijn e.a., Byvoegsels bij Wagenaar ,105-
118; zie ook Willem Bentinck aan de gravin van Portland, 23 mei 1741 in: Briefwisseling Bentinck, , 26. 
306 Strasser, Inventaris Caspar Fagel, 15. 
307 ‘Holland steeds gereed om anderen te overstemmen; overstemd te worden, zou het niet hebben geduld. (...) Holland 
met het minste gewest gelijk te stellen, was onbillijk en schier ongerijmd; Holland van de meerderheid der gewesten 
onafhankelijk te stellen, was het vestigen der oppermagt van één gewest over de Generaliteit’: Groen, Geschiedenis van het 
Vaderland, par. 222. 
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schadeloosstelling voor de Prins, ondersteuning van de West-Indische Compagnie en de troepenreductie.308 
Een weigering van een bondgenoot om te consenteren en dus te contribueren stond de uitvoering van het 
besluit zelf overigens niet in de weg. De betrokken bondgenoot had daar ook niet altijd bezwaar tegen: als hij 
maar niet hoefde mee te betalen. 
Protesteren leverde de overstemde provincies niet veel op. Naar aanleiding van het protest van Friesland 
tegen de oorlogsverklaring aan Portugal in verband met het "ongelijk door de overstemming haar 
aangedaan", hadden haar Hoog Mogenden in 1657 "bij een solemnele acte op naam van de Staaten Generaal 
der Vereenigde Nederlanden, verklaart, dat in deezen bij haar niet anders is geprocedeert, als, waar toe sij 
volgens het reght der volkeren sijn bevoegt, en door de Unie van Utrecht verbonden: terwijl geen provincie 
alleen sig den last van de gemeene bescherming mag onttrekken, sonder notoire infractie van de Unie, veel 
min met haar stem tegenhouden 't geen, waar toe sij volgens het 1, 2 en 3 Artl. van de Unie gehouden is, met 
alle mogelijke middelen, jae selfs met lijff en goed, nevens haar Bondgenoten te coöpereren.309 
Een meerderheid kon alleen haar wil aan een minderheid opleggen als Holland van die meerderheid deel 
uitmaakte. Daardoor werd in de praktijk niet altijd hetzelfde antwoord gegeven op vragen als: moet een 
provincie de hoogste rechtsmacht van de Staten-Generaal erkennen in gevallen van hoogverraad door eigen 
burgers, mag een provincie zelfstandig diplomatieke betrekkingen onderhouden, hebben de Staten-Generaal 
de bevoegdheid om bij geschillen binnen een provincie een bezending te sturen, moet de aanstelling van een 
veldmaarschalk met algemene stemmen worden genomen enz. 
 
3.2.4 De dominante rol van Holland in de beleidsprocessen 
Het Hollandse overwicht was andere provincies bij tijd en wijle een doorn in het oog. Men klaagde kort na 
de vrede van Munster bijvoorbeeld over de Hollandse gewoonte om in belangrijke zaken ruim de tijd te 
nemen voor intern beraad en als de zaak dan intern beklonken was, het provinciaal advies mondeling door 
een groot aantal extraordinaris Gedeputeerden en bij geschrifte door de gewone gedeputeerden, ter 
generaliteit te laten inbrengen en er dan bij de andere deputaties op aan te dringen Holland te volgen en zich 
aan het Hollandse advies te conformeren. “En, zoo d'andere Provinciën van Holland verschilden, bleven 
vele zaken staan onafgedaan, hoewel dikwijls de Gedeputeerden, om gevoeglijkheid, aan die van Holland 
hebben toegegeven. Hoedanige manier van doen imperieus is, en achterdenken geeft dat eenige magtige 
leden in Holland autoriteit zoeken te usurperen over hun Bondgenooten en over de andere Steden van hun 
eigen Provincie, meenende dat zij, met het gewigt van hun contributiën en magt, vermogen aan d'andere de 
wet te geven en alle gezag aan zich te brengen.'" 310 
Uit dit citaat blijkt trouwens dat Holland niet zo maar zijn zin kreeg. Holland kon om te beginnen andere 
provincies niet dwingen mee te betalen aan ondernemingen waarmee ze niet uitdrukkelijk hadden 
ingestemd. En om die instemming te krijgen moest het overreden en overtuigen, gunsten beloven of met 
maatregelen dreigen, gebruik maken van de tegenstellingen binnen een provincie of tussen de provincie en 
andere provincies. Van hun kant deden de andere provincies hetzelfde tegenover Holland. Ze probeerden 
de meestal doorslaggevende stem van Holland te winnen door Holland hun stem te geven in andere 
zaken, door Holland samen met andere provincies onder druk te zetten, door van tegenstellingen binnen 
Holland gebruik te maken. Want hoewel de Republiek bestond uit Holland en zes bondgenoten, zoals 
Wansink het heeft geformuleerd, waren er ook andere tegenstellingen die in de besluitvorming een rol 
speelden: tussen de zeeprovincies en de landprovincies, tussen provincies zonder en met een stadhouder, 
tussen provincies met een Oranjestadhouder en provincies onder een Nassau en binnen Holland tussen 
Amsterdam en de rest, tussen de ridderschap en de verschillende steden en – in de achttiende eeuw – 
tussen de voorzitter van de ridderschap en de raadpensionaris.  
Juist doordat Holland het toch niet alleen voor het zeggen had waren de besliscentra in de Republiek het 
toneel van voortdurende diplomatieke activiteiten, niet alleen van de vertegenwoordigers van de andere 
provincies, maar ook van gezanten van buitenlandse vorsten, die Holland voor hun standpunten wilden 
winnen of juist bij die andere provincies steun zochten tegen Holland. 
Bondgenoten die door Holland werden overruled dreven de zaak meestal niet op de spits. Ze waren 
uiteindelijk op goede relaties met Holland aangewezen. Men vermeed conflicten door vaste regels te 
stellen ten aanzien van de begeving van ambten (door invoering van een toerbeurtregeling) of bij de 
toedeling van ambassadeursposten (bijvoorbeeld door de Staatse ambassadeur in Londen door Zeeland te 

                                                
308 Groen, Geschiedenis van het Vaderland, par. 309, 313, 286, 291. 
309 Secrete res. SG 10/11/1657. 
310 A. van der Capellen bij: Groen, Geschiedenis van het vaderland, par. 309. 
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laten nomineren). De andere provincies hebben vrijwel alleen de keus zich bij Holland aan te sluiten of niet 
te contribueren in ondernemingen die Holland tegen hun zin had doorgedrukt. 
Hollanders van hun kant hadden natuurlijk ook goede redenen om niet door de andere bondgenoten 
overstemd te willen worden. “Want”, zo schreef  Pieter de la Court “Holland in 't gemeen meer, als alle de 
andere Geünieerde Provintiën contribuerende en min als eenige Provintiën uit de Generaliteit trekkende, zoo 
blijkt klaar, dat een Capitain Generaal altijds ligtelik eenige Provintien, ofte ten minsten eenige pluimstrijkende 
Gedeputeerden van andere Provintien, aan zijn zijde soude [zal] hebben, om, t'zijnen believen, breede riemen, uit 
den huid der Hollandse Onderdaanen, te snijden.”311 
 
3.3 De bevoegdheden van de vergadering ten opzichte van de andere generaliteitsorganen 
 
3.3.1 Het systeem van Karel V 
Maatgevend voor de verhouding tussen de Staten-Generaal en de andere organen van de regering van het 
bondgenootschap was het systeem van keizer Karel, het regeringsstelsel dat Karel V in 1531 voor de 
Nederlanden had ingevoerd. Onder dit stelsel werden de Nederlanden namens de landsheer geregeerd 
door een landvoogd of gouverneur-generaal, die ter zijde werd gestaan door collaterale raden, waaronder een 
Raad van State. De gouverneur-generaal op zijn beurt delegeerde de uitoefening van bepaalde soevereine 
bevoegdheden in een of meer provincies aan plaatsvervangers of stadhouders, die voordien rechtstreeks 
aan de landsheer hadden gerapporteerd en die nu van zijn Raad van State deel uitmaakten. De concrete 
taakverdeling tussen deze regeringsorganen was en bleef voor een belangrijk deel bepaald door de aard 
van de soevereine bevoegdheden die zij moesten uitoefenen. 
Zo delegeerde Karel V aan zijn gouverneurs-generaal, die tevens opperbevelhebbers (kapiteins- en 
admiraals-generaal)waren van leger en vloot, het oppergezag in zaken van politie en justitie en het 
oppergezag in de oorlog te land en ter zee. Zij oefenden dit opperbestuur uit in overleg met zijn Raad van 
State en andere collaterale raden. Onder hun bevelen oefenden stadhouders in overleg met de provinciale 
hoven deze landsheerlijke bevoegdheden in de afzonderlijke landsheerlijkheden uit. 312 
Na hun machtsgreep in 1576 lieten de Staten-Generaal de vorm van de centrale regering intact: de Raad 
van State bleef met de gouverneur-generaal aan het hoofd van de regering en de andere regeringscolleges 
en de ambtenaren van de centrale regering bleven hun gewone taken vervullen. Maar de Staten-Generaal 
gingen meeregeren en moesten met de andere generaliteitsorganen opnieuw hun rol bepalen en hun 
onderlinge verhoudingen opnieuw definiëren.  

 
3.3.2 Relatie tot de gouverneur-generaal 
Na 1576 delegeerden de Staten-Generaal aan de gouverneur-generaal, nu door henzelf aangesteld, zoals 
gebruikelijk de leiding over de oorlog te land en ter zee en het opperbestuur van de politie en de justitie. 
De gouverneur-generaal werd dus kapitein- (en admiraal-) generaal (opperbevelhebber over leger en 
vloot), mocht krijgsvolk lichten te land en te water en dat krijgsvolk ook weer afdanken en vergunningen 
(patenten) afgeven aan legercommandanten om hun troepen over meer dan één provincie te verplaatsen. Op 
het gebied van de politie en de justitie kreeg hij niet alleen de verantwoordelijkheid voor het herstel van 
het publieke gezag en de handhaving van de krijgstucht, maar ook voor het berechten van militaire delicten, 
het verlenen van pardon en gratie, het opleggen van contributies en het begeven van belangrijke politieke en 
militaire ambten. Tenslotte had hij de bevoegdheid tot de uitvaardiging van octrooien, plakkaten, 
commissies, vrijgeleides en andere akten. 313 Maar in de praktijk namen de bondgenoten in de periode 
1576-1588 in de Staten-Generaal zelf de leiding. 
Na het vertrek van de laatste gouverneur-generaal in 1588 werd de vergadering van de Staten-Generaal het 
belangrijkste regeringsorgaan. De Raad van State en de stadhouders regeerden mee; aan hen werd een 
aantal van de bevoegdheden die de gouverneur-generaal had uitgeoefend gedelegeerd. De vergadering 
nam haar besluiten veelal samen met de Raad van State of in een secreet besogne met de stadhouder. 
De bondgenoten legden het opperbevel over het Staatse leger en de Staatse vloot in handen van een 
kapitein- en admiraal-generaal, die tevens stadhouder was van enkele provincies. Anders handelden ze met 

                                                
311De la Court, ‘De regeering in Holland.’ 
312 Bijlsma, Regeeringsarchieven, 178-179. 
313 De positie en de bevoegdheden van de gouverneur-generaal en de Raad van State nevens hem werden in die zin 
geregeld in het traktaat van Nonsuch dat de Staten-Generaal in 1585 sloten met Elizabeth van Engeland: Bijlsma, 
Regeeringsarchieven, 92-93; Regeringsarchieven, inv. nrs. 254-256. 
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de uitoefening van de bevoegdheden die voortvloeiden uit het oppergezag in zaken van politie en justitie 
van de generaliteit: de uitvaardiging van wetten en de handhaving van de krijgstucht, de berechting van 
militaire delicten, de civiele rechtspraak in hoogste instantie en het verlenen van pardon en gratie, 
aanstelling en ontslag van de hoogste politieke en militaire functionarissen en de afgifte van 
overheidsbeschikkingen. Die bevoegdheden verdeelden ze over de verschillende organen van de regering: 
zichzelf, de stadhouder, de kapitein- en admiraal-generaal van de Unie en de Raad van State. De 
taakverdeling legden ze vast in de instructies die ze voor deze organen opstelden. Daarbij deden ze geen 
afstand van het recht die bevoegdheden bij gelegenheid zelf uit te oefenen.  
Anders dan de regeringsorganen waren de uitvoeringsorganen van de generaliteit (zoals de 
Admiraliteitscolleges, de Generaliteitsrekenkamer en de Generaliteitsmuntkamer) aan de vergadering 
ondergeschikt. De aard en omvang van hun werk en de taakverdeling met de andere generaliteitsorganen 
was in hun instructies vastgelegd.  

 
3.3.3 Relatie tot de stadhouder, kapitein- en admiraal-generaal 
De prins van Oranje vervulde functies op drie verschillende niveaus: het niveau van leenheer en leenman, 
het provinciale niveau en het niveau van de generaliteit. Op elk van die niveaus was zijn relatie met de 
Staten-Generaal een andere. 
In de eerste plaats was de Prins soeverein vorst als prins van Oranje, vrijheer als heer van een aantal met 
het bondgenootschap geassocieerde vrije heerlijkheden, leenman van de Staten-Generaal als heer van een 
groot aantal Generaliteitslanden en leenman van de Staten van die provincies waar hij heerlijkheden bezat. 
Binnen die verhoudingen hadden de Staten-Generaal tegenover hem de rol van soeverein tegenover 
soeverein of van leenheer tegenover leenman en in ieder geval die van de drager van het oppergezag in de 
staat tegenover de machtigste grootgrondbezitter op zijn grondgebied.314 
In de tweede plaats was de Prins stadhouder in een of meer of zelfs in alle provincies en in de 
verschillende Generaliteitslanden. Stadhouders waren in het systeem van Keizer Karel de plaatsvervangers 
van de gouverneur-generaal en dus vertegenwoordigers van het landsheerlijk gezag.315 Ook na 1576 werd 
de functie als een generaliteitsfunctie opgevat: de stadhouders werden door de gezamenlijke bondgenoten 
aangesteld. In 1622 trokken de provincies de begeving van het stadhouderschap aan zich, maar daarmee 
had het ambt zijn bovengewestelijke karakter niet verloren. Zo maakten de stadhouders van oudsher deel  
uit van de Raad van State en dus van de regering. De Staten-Generaal bestendigden die situatie na het 
vertrek van de laatste gouverneur-generaal. Bovendien gaven ze de Prins sessie in hun eigen 
vergadering.316 
De Prins had dus als belangrijkste en later als enige stadhouder alle mogelijkheden om de Staten-Generaal 
gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. In 1747 benadrukten de Staten-Generaal de 
bovengewestelijke rol van de belangrijkste stadhouder door hem het erfelijk stadhouderschap van alle 
gewesten en de Generaliteitslanden gezamenlijk op te dragen, wat zijn positie in de regering en dus ook 
ten opzichte van de Staten-Generaal nog versterkte. 
Het kapitein- en admiraal-generaalschap van de Unie waren de belangrijkste functies die de Prins op 
generaliteitsniveau bekleedde. Net als alle vorsten van hun tijd waren de achtereenvolgende prinsen van 
Oranje na het vertrek van de laatste gouverneur-generaal in de eerste plaats opperbevelhebbers van het 
Staatse leger en de Staatse vloot. In die hoedanigheden oefenden de prinsen van Oranje niet alleen een 
meestal doorslaggevende invloed uit op de krijgsoperaties te land en ter zee, maar ook op het militaire, 
maritieme en buitenlandse beleid van de Staten-Generaal. Gedeputeerden te velde van de Staten-Generaal 
en de Raad van State stelden de kapitein-generaal in staat om de militaire op de politieke besluitvorming af te 
stemmen en om zijn beslissingen politiek draagvlak te verschaffen. Soms machtigden de Staten-Generaal de 

                                                
314 In 1622 bedroeg het jaarlijks inkomen van Maurits 450.000,- gulden, waarvan 150.000,- afkomstig waren uit 
pachtopbrengsten van zijn domeinen en de rest uit zijn verschillende ambten en zijn aandeel in de buitgelden: 
Zandvliet, De 250 rijksten van de Gouden Eeuw, 3. 
315 In de provincies waar zij stadhouder zijn zijn ze ook kapitein- en admiraal-generaal. 
316 In 1600 besloten zij dat Frederik Hendrik niet alleen sessie moest hebben in de Raad van State, maar ook ‘dat men 
tot meerder luster van de vergaderinge (…) ende om den HH grave Hendrick te meer oeffenen in den saken van 
State, denselven heere grave voortane sal versuecken in de vergaderinge van de heeren Staten Generael mede te 
compareren ende present te sijn, soo wanneer dat men eenige uytheemsche gesanten audientie sal geven.’, res. SG 
21/08/1600, Resolutiën, XI, 287 nr. 270. 
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Prins als kapitein-generaal om in hun plaats te disponeren (een beslissing te nemen), bijvoorbeeld in zaken 
van verbond en traktaat. 317 
Ten onrechte veronachtzaamd wordt doorgaans de rol van de Prins als stadhouder en kapitein-generaal 
van Staats-Brabant, Staats-Vlaanderen en Staats-Opper-Gelder. 318 Hoewel de Staten-Generaal formeel het 
oppergezag over deze Generaliteitslanden uitoefenden en de generaliteitswetgeving er van kracht was, was 
het de prins van Oranje die er in de praktijk de meeste invloed had. Die invloed was des te groter doordat 
hij ook als lid van de Raad van State bij het beheer was betrokken en doordat hij heer was over meer dan 
de helft van het grondgebied. Het stadhouderschap gaf de Oranjes in de Generaliteitslanden dezelfde 
bevoegdheden die zij als stadhouders ook in de provincies bezaten: het recht op de magistraatsbestelling, 
de zorg voor de openbare orde en de rechtspraak, het verlenen van gratie en het handhaven van de ware 
religie. Los van hun bevoegdheden als kapitein- en admiraal-generaal van de Unie voerden zij als kapitein- 
en admiraal—generaal van de verschillende Generaliteitslanden en van de provincies waar zij stadhouder 
waren het oppergezag over de gewestelijke land- en zeestrijdkrachten. 
Ook niet onbelangrijk was tenslotte de rol die de Prins in Oost- en West-Indische zaken speelde. Als 
kapitein- en admiraal-generaal van de Unie, als hoofdparticipant en vanaf 1747 ook als 
opperbewindhebber van de VOC en de WIC oefende hij een invloed uit op het beleid van de Staten-
Generaal die moeilijk te meten maar in ieder geval zeer aanzienlijk was. 
Het stadhouderschap uit de jaren voor het Bestand lijkt nog sterk op een generaliteitsfunctie. De 
stadhouders oefenden in die periode bevoegdheden uit die voor 1588 aan de gouverneur-generaal waren 
opgedragen, waaronder het recht van arbitrage en het recht van pardon en gratie, maar alleen als de 
Staten-Generaal er niet voor kozen om die bevoegdheden zelf uit te oefenen. Zelfs de bevoegdheid om de 
stedelijke magistraten te bestellen in de provincies waar ze het stadhouderschap bekleedden lijken ze in die 
periode aan de Staten-Generaal te ontlenen. Een merkwaardig voorbeeld is de magistraatsbestelling in 
Utrecht in 1610. Een nieuwe opstandige magistraat heeft de oude aan de kant geschoven en vraagt 
Maurits als stadhouder om hen in hun ambt te bevestigen, iets waar Maurits volgens zijn eed en instructie 
toe verplicht is. Maurits heeft grote bezwaren tegen de coup en wendt zich tot de Staten-Generaal, omdat 
hij zonder bevel van de Staten-Generaal niet van zijn instructie kan afwijken. De Staten-Generaal delen 
zijn bezwaren, maar geven er de voorkeur aan dat Maurits voor deze maal de verkiezing bevestigt. Maurits 
kan in zijn brief aan de nieuwe magistraat vermelden dat hij handelt met goedvinden van de Staten-
Generaal.319 Na 1747, toen de Staten-Generaal de Prins als stadhouder van de verschillende 
Generaliteitslanden de bevoegdheid delegeerden om de magistraat te bestellen in alle steden in die landen 
waar zij dat tot dan toe zelf hadden gedaan, bestelde de Prins als stadhouder de magistraat in alle steden in 
de zeven provincies en de Generaliteitslanden waar dat recht niet door lagere heren werd uitgeoefend en 
in alle steden waar hij zelf zo’n lagere heer was. 
In de loop van de tijd droegen de bondgenoten steeds meer bevoegdheden aan de Prins over. In 1747 
droegen de Staten-Generaal het kapitein-generaalschap en het admiraal-generaalschap van de Unie, het 
stadhouderschap van de Unie, van alle provincies en van de Generaliteitslanden en het 
opperbewindhebberschap van de Oost- en West-Indische Compagnieën als erfelijke functies aan Willem 
IV en zijn opvolgers op. Bij de Acte van garantie van 27 juni 1788 verhieven zij het erfelijk stadhouderschap 
formeel tot een fundamentele wet van de staat.320 
In tijden waarin de Staten-Generaal geen generaliteitsfuncties aan de prins van Oranje toebedeelden (1651-
1672 en 1702-1747) oefenden ze die functies zelf uit. 
 
3.3.4 Relatie tot de Raad van State 
De Raad van State adviseerde de gouverneur-generaal en verving hem bij afwezigheid. Zo nam hij in 1576 na 
de dood van Requesens, in 1584 na het vertrek van Anjou en in 1588 na het vertrek van Leicester de 
regering waar. De stadhouders hadden q.q. zitting in de Raad. De Raad kon ook een deel van hun taken 
vervullen en met name de taken ten aanzien van leger en vloot. 
Volgens zijn instructie van 1588 moest de Raad zich vooral bezig houden met de instandhouding van het 
bondgenootschap, het bestier van leger, militie en vloot, de inning van de generaliteitsbelastingen in de 
                                                
317 Zo werd op 18 juli 1748 de directie van de vredesonderhandelingen  over een definitief traktaat in Aken aan Willem 
IV opgedragen. Na zijn rapportage in de vergadering van 21 oktober 1748 werd hem verzocht verder te reguleren, 
hetgeen tot executie van het voors. traktaat nog gereguleerd zal moeten worden: secr. ress. SG 18/07 en 21/10/1748. 
318 Met name door Gabriëls. 
319 Secr. res. SG 03/02/1610, Resolutiën NR, I, 30 nr 157. 
320 Gabriëls, Stadhouderlijk stelsel, 61. 
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provincies, de geassocieerde gebieden en de Generaliteitslanden en de buitenlandse zaken. Later werd dit 
pakket nog uitgebreid met het beheer van de Generaliteitslanden en verminderd met de zeezaken, die aan 
de speciaal daarvoor ingestelde Admiraliteitscolleges werden toevertrouwd, en de buitenlandse 
betrekkingen, die de Staten-Generaal geheel naar zich toetrokken. Op nagenoeg alle terreinen waar de 
Staten-Generaal actief waren was de Raad ook actief en in veel zaken was de Raad tot samenwerking met 
de Staten-Generaal verplicht. De Staten-Generaal deed zeer vaak een beroep op de Raad, maar hadden 
ook de vrijheid om alles wat zij de Raad bij instructie hadden opgedragen zelf te doen. 
Tussen de vergadering van de Staten-Generaal en de Raad van State bestond geen hiërarchische relatie. De 
bondgenoten zelf stelden de instructie van de Raad vast en benoemden zijn leden. De Raad had tot 1651 
formeel nog de bevoegdheid om de vergadering van de Staten-Generaal te beschrijven, maar de 
vergadering was als vertegenwoordiger van de provincies hoger in rang dan de Raad van State als orgaan 
van de regering. Na 1588 verschoof het zwaartepunt van de Raad naar de vergadering van de Staten-
Generaal. In zijn instructie van 1588 werd de Raad nog voorgesteld als het centrale bestuursorgaan van de 
generaliteit, maar de traditionele rol van de Raad als het centrale bestuursorgaan bij ontstentenis van de 
landsheer verdroeg zich niet goed met de veranderde positie van de vergadering van de Staten-Generaal. 
Die realiteit, de praktische ondergeschiktheid van de Raad aan de vergadering van de Staten-Generaal, werd 
vastgelegd in de instructie van 1651. 
De Raad had als hoog college het recht om in de vergadering van de Staten-Generaal te compareren en er 
zijn voorstellen te doen. In de periode 1576-1588 waren de leden bij tijd en wijle zelfs dagelijks in de 
vergadering te vinden. Het omgekeerde kwam toen ook nog voor: in 1590 nog compareerden de Staten-
Generaal in de vergadering van de Raad. 321 Bij de indiening van de generale petitie en als belangrijke militaire 
aangelegenheden op de agenda stonden, compareerde de Raad en corps (voltallig) en met de stadhouders.322 In 
de periode 1702-1747, toen Holland geen stadhouder had, lieten de Staten-Generaal ook de Friese 
stadhouders niet in hun vergadering toe.323  
In de tweede helft van de zeventiende eeuw verminderde de frequentie waarmee de Raad de ordinaris 
vergaderingen van de Staten-Generaal bezocht. De Raad compareerde alleen nog in de ordinaris vergadering 
van de Staten-Generaal bij de indiening van de generale petitie en als over belangrijke adviezen of proposities 
van gedachten moest worden gewisseld. Dikwijls waren het maar enkele leden, die vergezeld van de 
secretaris en de thesaurier-generaal, acte de présence gaven. Daar stond tegenover dat de secretaris en de 
thesaurier-generaal vaste deelnemers werden aan de vergaderingen van het Secreet Besogne. 
Toch werd ook nu in de vergadering van de Staten-Generaal bijna geen zaak afgedaan zonder voorafgaand 
advies van of overleg met de Raad. 324 De meeste adviezen werden nu echter schriftelijk gegeven; 
conferenties van gecommitteerden van beide colleges vóór de vergadering gingen in de plaats treden van 
overleg in de vergadering van de Staten-Generaal zelf. 325 Daarnaast was de Raad ook direct bij de 
besluitvorming betrokken. Leden en ambtenaren van de Raad van State beslisten mee in secrete besognes en 
in het Secreet Besogne (zie …) van de achttiende eeuw en hadden een aandeel in de meeste binnenlandse 
deputaties en in de deputaties naar het leger. Veel resoluties van de Staten-Generaal werden samen met de 
Raad genomen; veel generaliteitsakten (en vooral militaire conventies ) werden op naam van zowel de Staten-
Generaal als de Raad van State uitgegeven. 
Hoe de samenwerking met de Raad van State verliep was afhankelijk van de aard van de zaak en de 
herkomst van de bevoegdheden. De Staten-Generaal hadden drie opties: ze namen haar beslissingen 
geheel zelfstandig, samen met de stadhouders of samen met de Raad van State in een secreet besogne. Op 
eigen gezag beslisten de Staten-Generaal in zaken die van oudsher aan het onderling goedvinden van de 
Staten waren overgelaten; als zij daarbij de Raad van State al inschakelden, dan bestond de rol van de Raad 

                                                
321 Zie bijv. ress. SG 10/10/1578, 27/02/1579, 19/06/1579, 02/02/1582 en 21/04/1582. Op 27 februari 1579 
vroegen zij de Raad om dagelijks in de vergadering te komen, maar het omgekeerde kwam toen ook wel voor: nog in 
1590 compareerden de Staten-Generaal in de vergadering van de Raad: ress. SG 27/02/1579, 20/01/1590 en 
13/06/1590. Er zat maar één trap tussen de vertrekken van de Staten-Generaal en die van de Raad van State. De 
Staten-Generaal compareerden aanvankelijk ook wel in de Staten van Holland: res. SG 07/08/1585, RGP 181, nr 
345 en deden daar proposities: res. SG 24-10-1585, Resolutiën, V, 185 nr 355. 
322 Zoals hierboven al bleek gaven de SG Frederik Hendrik al in 1600 sessie in de Raad van State: res. SG 21/08/1600, 
Resolutiën, XI, 286-287 nr. 270. 
323 Van Deursen, ‘De Raad van State onder de Republiek’, 55-56; Fruin – Colenbrander, Geschiedenis der Staatsinstellingen, 
306. 
324 Van Deursen, ‘De Raad van State onder de Republiek’, 72. 
325 Van Deursen, ‘De Raad van State onder de Republiek’, 68-73. 
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op zijn best uit het uitbrengen van het door de Staten-Generaal gevraagde advies. Als moest worden beslist 
over zaken waarin vóór de Opstand de landsheer had beslist, dan was overleg van de Staten-Generaal met de 
Raad van State of de stadhouder onderdeel van de voorbereiding. Dat overleg was doorgaans commissoriaal. 
Ging het om zaken waarin de staten in de landsheerlijke tijd het recht hadden verworven om gehoord te 
worden maar die secreet moesten blijven, dan werd dat overleg gevoerd in of met een secreet besogne, van 
oorsprong een commissie die namens de provincies met de landsheer en diens vertegenwoordigers zaken 
deed als overleg met de Statenvergadering(en) zelf niet in de rede lag. 
De omslag van directe, schriftelijke advisering naar advisering in conferenties en het Secreet Besogne lijkt 
zichtbaar te worden in de omvang van de registers van brieven en adviezen van de Raad van State aan de 
Staten-Generaal over de periode 1668-1786, die zich in het archief van de Raad van State bevinden.326 De 
eerste vier delen omvatten de brieven en adviezen van respectievelijk 1668-1669, 1670, 1671, 1672 en 
1673, dus een of twee jaar per deel. Daarna is het aantal brieven en adviezen blijkbaar afgenomen: de 
volgende delen omvatten achtereenvolgens de jaren 1674-1688, 1679-1689, 1690-1695, 1696-1700 en zo 
verder vijf jaren en vanaf 1764 zelfs tien jaar per deel. 
De adviesaanvragen van de Staten-Generaal aan de Raad van State zijn samen met de resoluties die de 
Staten-Generaal speciaal ter kennis van de Raad wilden brengen bijeengebracht in een serie die zich 
oorspronkelijk in het archief van de Raad van State heeft bevonden, maar die zich nu grotendeels bevindt 
in de Collectie ’Tweede Kamer.’  
 
3.3.5 Relatie tot de andere generaliteitsorganen 
De uitvoeringsorganen van de generaliteit stonden vanaf hun instelling onder de bevelen van de 
vergadering of kwamen daar na 1588 onder te staan. De Generaliteitsrekenkamer, de 
Generaliteitsmuntkamer en de gerechtshoven van de generaliteit hadden met de vergadering van de 
Staten-Generaal een hiërarchische relatie: binnen het kader van de aan hen gegeven instructies kon de 
vergadering hen op bestuurlijk gebied opdrachten geven en op het gebied van de rechtspraak fungeerde ze 
als hof van appel of verleende ze revisie van vonnissen die door deze generaliteitsorganen waren gewezen. 
De Admiraliteitscolleges waren voor 1588 direct ondergeschikt aan de soeverein: zij stonden via het 
College van Superintendentie onder toezicht van de Raad van State, die op zijn beurt rapporteerde aan de 
gouverneur-generaal. Na 1588 werden de Admiraliteiten direct aan de Staten-Generaal ondergeschikt. Dat 
waren ze in ieder geval op 13 augustus 1597 toen dat in hun instructie werd vastgelegd. 
De Staten-Generaal verhielden zich tot de VOC en de WIC als leenheer tot leenman. Bij de octrooien van 
1602 en 1621 hadden ze aan deze handelscompagnieën alle soevereine rechten gedelegeerd die ze konden 
delegeren, zodat de soevereiniteit die ze over hen uitoefenden voornamelijk ceremoniële betekenis had. 
 
3.4 Bevoegdheden van de Staten-Generaal in de Generaliteitslanden 
Niet alleen waren de Staten-Generaal in zaken die door de bondgenoten gemeen waren gemaakt met de 
tekenen van de soevereiniteit gekroond, ze oefenden namens het bondgenootschap ook de ongedeelde 
soevereiniteit uit over de Generaliteitslanden en over de gebieden die onder het gezag stonden van de 
VOC en de WIC. Ook daar was de uitoefening van de soevereiniteit niet absoluut, maar gebonden aan 
dezelfde beperkingen waaraan de uitoefening van de soevereiniteit door de Staten van de provincies 
gebonden was. Behalve in het beperkte aantal bestaande soevereine rechten, was die beperking gelegen in 
privileges en costumen, die de soeverein aan personen en corporaties had verleend en die zij als gevolg 
van de missie van het bondgenootschap moesten handhaven en verdedigen.327 Zij moesten zich schikken 
in de leenverhoudingen zoals die voor 1576 al bestonden. 
 
 
4 De gedeputeerden 
 
4.1 De samenstelling en omvang van de deputaties 
Elke provincie had maar één stem, maar de omvang van de delegaties varieerde. Voor Gelderland en 
Holland stonden er zes zetels in de vergaderzaal, voor Zeeland en Friesland drie en voor Utrecht, Overijssel 
en Stad en Lande twee. Die aantallen weerspiegelden niet zozeer de machtsverhoudingen tussen, maar ook 

                                                
326 Arch. RvS inv. nrs. 547-571. 
327 Fruin, Tien jaren, 29; Rijpperda Wierdsma, Politie en Justitie, 7-8. 
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en vooral die staatkundige verhoudingen binnen de provincies.328 Het aantal gedeputeerden was groter dan 
het aantal zetels. Niet alle gedeputeerden waren op hetzelfde moment in de vergaderzaal te vinden; 
sommigen waren minder vaak aanwezig dan anderen en soms wisselde men elkaar af. Groenveld heeft 
vastgesteld, dat het aantal gedeputeerden dat jaarlijks de vergaderingen bezocht rond 1600 tussen de 35 en 
de 50 lag, rond 1625 tussen de 55 en de 70 en omstreeks 1650 tussen de 70 en de 95. Vanaf het tweede 
kwart van de zeventiende eeuw woonde een kerngroep van 15 leden jaarlijks ten minste 40% van de circa 
320 vergaderingen bij. Zij bepaalden in feite het beleid.329 
Binnen een provinciale deputatie bestond een vaste hiërarchie. Deze werd bepaald door de volgorde van de 
landschappen, ridderschappen en steden die waren vertegenwoordigd.330 De gecommitteerde die binnen een 
provinciale deputatie het hoogst in rang was, de premier,  fungeerde als voorzitter van de deputatie en voerde 
in die hoedanigheid namens de deputatie het woord in de vergadering van de Staten-Generaal. Hij was ook 
de voorzitter van de vergadering als zijn gewest aan de beurt was om de voorzitter te leveren. 
De Hollandse premier was de vertegenwoordiger van de ridderschap, een permanent lid van de deputatie. 
Het andere permanente lid was de raadpensionaris. Zij maakten beiden deel uit van de Gecommitteerde 
Raden van Holland die de kern van de deputatie uitmaakten. Het lid van de ridderschap was formeel de 
leider van de delegatie, maar de raadpensionaris was het de facto. Hij drukte zijn stempel op de vergadering en 
fungeerde als de minister van buitenlandse zaken van de Republiek. 
De samenstelling van de delegaties is afgebeeld in tabel 3. 
 
4.2 Ordinaris en extraordinaris gedeputeerden 
Gecommitteerden ter generaliteit waren gedeputeerden of afgezanten van de Staten van hun provincies. 
Tegenover deze Staten hadden zij de eed afgelegd; bij hen lag hun eerste loyaliteit. Alleen vanwege en uit 
naam van de Staten beraadslaagden zij met de gedeputeerden van de andere provincies. 
Alleen diegenen konden door zijn Statenvergadering ter generaliteit worden afgevaardigd die de publieke of 
radicale kwaliteit bezaten, dat wil zeggen die als lid, gedeputeerde, pensionaris of secretaris deel uitmaakten van 
de vergaderingen van de Provinciale Staten, de Gedeputeerde Staten of de Gecommitteerde Raden van hun 
provincie.331 Om te bepalen wie van hen aan de beurt was pasten de Staten vanaf ca 1650 in de meeste 
gevallen een speciale toerbeurtregeling toe. 
Tot de vergadering werden geen gedeputeerden toegelaten die in de eed, dienst of betaling van het 
buitenland waren. Ook militairen waren niet welkom.332 
De zittingsduur van de ordinaris gedeputeerden varieerde van provincie tot provincie. De meeste gewesten 
gaven hen een commissie voor drie jaar, maar er waren er ook die hun gecommitteerden zes jaar of zelfs 
levenslang lieten zitten. Ook binnen dezelfde deputatie kon de zittingsduur variëren. Gedeputeerden van 
steden en hun pensionarissen wisselden elkaar dikwijls sneller af dan leden van de ridderschappen, die q.q. lid 
waren van de Statenvergadering van hun provincie en die men dus langer, zelfs levenslang kon laten zitten. 
Zo waren de premiers van de Hollandse en de Zeeuwse deputatie, beiden vertegenwoordigers van de 
ridderschap, permanent ter vergadering gecommitteerd. Gedeputeerden die voor een vaste termijn waren 
gecommitteerd dienden die termijn niet altijd uit. Zij konden de radicale kwaliteit verliezen en daardoor 
gedwongen worden uit de eed te gaan. Ook kon de zittingsduur worden bekort door de splitsing van de 
commissies naar tijdsduur, die in de achttiende eeuw in gebruik kwam.333 
Behalve ordinaris (eigenlijke) gecommitteerden konden de Staten van de provincies ook extraordinaris 
(toegevoegde) gecommitteerden aanstellen.334 Terwijl ordinaris gecommitteerden deel uitmaakten van de 
vaste deputaties en voor hun provincie de dagelijkse besognes waarnamen, bezochten extraordinaris 
gecommitteerden de vergadering incidenteel en alleen ad audiendum et videndum, om te horen en te zien. De 
aanstelling tot extraordinaris gedeputeerde was, zoals Bakhuizen van den Brink het uitdrukte, “dikwijls niet 
meer dan eene vrijkaart, door aanzienlijke persoonen bij een uitstapje naar 's Gravenhage medegenomen, ten 

                                                
328 Gabriëls, Stadhouderlijk stelsel, 46-53, 312, 448, 460 (18e eeuw); De Bruin, Geheimhouding en verraad, 134-135. 
329 Groenveld, ‘De institutionele en politieke context’, 61. 
330 De rang in de vergadering van de Staten-Generaal gereguleerd van de gedeputeerden en de Gecommitteerde Raden 
van Holland: res. Holl. 29/09/1660; de Zeeuwse extraordinaris gedeputeerden hebben preseance vóór de ordinaris 
gedeputeerden en wel ieder onder het lid waaruit hij is gecommitteerd: res. Zeel. 30/04/1641. 

331 Ress. 16/01/1624, 12/04/1624 en 29/06/1624, Resolutiën NR VI, nrs. 2551, 3052 en 3541. De eis van de radicale 
kwaliteit is in de achttiende eeuw in onbruik geraakt. 
332 Res. SG 12/04/1624, Resolutiën NR VI, nr 3052.  
333 Fockema Andreae,  De Nederlandse staat onder de Republiek, 14. 
334 Gabriëls, Stadhouderlijk stelsel, 311-323. 
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einde in collegiën en inrichtingen te worden toegelaten en onthaald, welke voor lieden van minderen rang 
gesloten bleven."335 Er waren ook wel meer serieuze redenen om aan personen de status van extraordinaris 
gedeputeerde te geven. Gezanten van de Staten-Generaal kregen de status van extraordinaris gedeputeerde 
om hen de faciliteiten te geven die een commissie ter generaliteit hen zowel in de staat als aan het uitheemse 
hof meebracht. 

Tabel 3. Samenstelling van de deputaties 336 
provincie kwartier stand leden(18e eeuw)  zetels 337

ridderschap  
1 � 2 � 3 

3 edelen (Nijmegen, Zutphen, de Veluwe) kwartier v 
Nijmegen  
2 � 4 � 6 steden  

1 � 2 � 3 
Nijmegen, Tiel, Zaltbommel 

ridderschap  
1 � 2 

2 edelen 

2 Zutphen 

graafschap 
Zutphen  
2 � 4 � 6 steden  

1 � 2 � 4 2 vanaf 1702 de kleine steden Doesburg, 
Doetinchem, Lochem, Groenlo bij toerbeurt338  

ridderschap  
1 � 2 � 3 

3 edelen 

1 Arnhem 

Gelderland 
van 6 naar 12 
naar 18 
 

kwartier vd 
Veluwe  
2 � 4 � 6 steden  

1 � 2 � 3 2 (v.a. 1734 3) Arnhem, Harderwijk, 
Wageningen, Hattem en Elburg bij toerbeurt 

6 

1 voorz. van de ridderschap (voor het leven) ridderschap 2 
1 raadpensionaris (zolang hij het ambt bekleedt) 
1 Amsterdam (steeds voor drie jaar) 
2 Dordrecht en Delft, Haarlem en Leiden, 
Gouda en Rotterdam (elk voor drie jaar bij 
toerbeurt) 

6 Holland 
6 

steden 4 (5) 

1 Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen (elk voor drie 
jaar bij toerbeurt) 

 

ridderschap 1 1 de eerste edele (voor het leven) 
1 Middelburg (voor het leven) 

Zeeland  
2 � 5 (in stadhouderloze 
tijden 4) 

steden 1 �4 
 3 voor 5 steden bij toerbeurt (voor het leven) 

3 

geestelijkheid 1 1 geëligeerde (voor het leven) 
ridderschap 1 1 edele (voor het leven) 

Utrecht 
3 

steden 1 1 stad Utrecht 

2 

1 � 2 (1663) Oostergo 
1 � 2 (1663) Westergo 
1 � 2 (1663)  Zevenwouden 
1 � 2 (1663) de 11 steden 

Friesland 339 
2 (tot 1634) 
� 4 (v.a. 1634)  
� 5 (v.a. 1637)  
� 9 (v.a. 1663) 

 

1 extra (v.a. 1637) voor steden en kwartieren bij 
toerbeurt om de drie jaar  

3 

1 � 2 (1748) Salland 
1 � 2 (1748) Twente 

ridderschap 
3 � 6 

1 � 2 (1748) Vollenhove 
1 � 2 (1748) Deventer 
1 � 2 (1748) Kampen 

Overijssel 
6 (tot 1748) 
� 12 (v.a. 1748) 

steden 
3 � 6 

1 � 2 (1748) Zwolle 

2 

                                                
335 Fruin, Gestie, 103. 
336 De Wicquefort, L'histoire des Provinces-unies, 33; Gabriëls, Stadhouderlijk stelsel, 46-53, 312, 448, 460. 
337 Het aantal stoelen dat - althans in de tweede helft van de achttiende eeuw - voor de deputaties aan de tafel van HHM 
was gereserveerd, bedroeg 26: 24 voor de gecommitteerden van de provincies en 2 extra voor de provincie die de week 
had, nl. voor de president en voor een assistent-gedeputeerde. Gabriëls, Stadhouderlijk stelsel, 46. 
338 Wagenaar, Tegenwoordige Staat, I, 251.  
339 Naamlijst afgevaardigden Friesland 1637-1795. 
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stad 1 � 2 (1652) � 3 (1660) stad Groningen Stad en Lande 
2 -> 4  (v.a. 1652) platteland 1 � 2 (1652) � 3 (1660) Ommelanden 

2 

27 � 59   24 
 
 
De Staten voorzagen hun ordinaris gedeputeerden van een commissiebrief, waarin zij verklaarden dat deze 
gerechtigd waren om uit hun naam en vanwege hen in de vergadering van de Staten-Generaal te compareren 
en te besoigneren met de gedeputeerden van de andere provincies.340 Aan een extraordinaris gecommitteerde 
gaven ze geen commissiebrief, maar een credentiaal of geloofsbrief, waarin ze de Staten-Generaal 
meedeelden, dat ze betrokkene ter vergadering hadden gecommitteerd (Holland) of dat ze hem nomineerden 
om vanwege de provincie sessie te nemen (Friesland341).342 Tussen afgifte van de commissie en comparitie 
ter vergadering kon geruime tijd verlopen en het is zelfs voorgekomen dat op commissie in het geheel geen 
comparitie is gevolgd.343  
Ordinaris gedeputeerden kregen een traktement van de provincie die hen afvaardigde. De hoogste 
gedeputeerde in rang van Holland ter generaliteit, de vertegenwoordiger van de ridderschap, kreeg in de 
achttiende eeuw als gedeputeerde f 1700,- per jaar.344 Extraordinaris gedeputeerden kregen geen vergoeding 
of hoogstens een daggeld. 
 
4.3 Admissie van gedeputeerden 
In de ruim tweehonderd jaar waarin de Staten-Generaal hebben vergaderd hebben de provincies vele 
honderden gecommitteerden naar Den Haag gestuurd.345 Ze werden pas tot de vergadering toegelaten als 
hun commissies of geloofsbrieven in orde waren bevonden.346 Aanvankelijk moesten gecommitteerden hun 
originele commissie overleggen bij de gouverneur-generaal en de Raad van State en een kopie aan de Staten-
Generaal.347 Maar al gauw waren het de Staten-Generaal zelf die het onderzoek naar de geloofsbrieven deden 
en zo nodig aan de provincies om redres vroegen.348 Commissies die waren afgegeven door Gedeputeerde 
Staten en niet door de Staten zelf werden niet geaccepteerd. 
Sinds 1 mei 1653 was de admissieprocedure als volgt.349 Eerst werd de commissie of geloofsbrief van de 
provincie die de ordinaris of extraordinaris gedeputeerde had gecommitteerd geëxhibeerd en gelezen. 
Vervolgens bracht de voorzitter het voorstel om betrokkene te admitteren in omvraag. Als betrokkene 
admissibel, bevoegd of toelaatbaar werd verklaard en zijn sessie ter vergadering aangenaam, werd hij 
geïntroduceerd door de premier van zijn deputatie 350 en verwelkomd door de voorzitter, die hem beëdigde. 
In de jaren tachtig van de zestiende eeuw legden de gedeputeerden nog de eed van trouw aan het 
bondgenootschap af351, maar daarna kon daar geen sprake meer van zijn: gecommitteerden stonden 

                                                
340 Akten van commissie van provincies voor hun gedeputeerden ter SG 1581-1584 in Regeringsarchieven, I, inv. nrs. 
77 en 84. 
341 En niet bijv. door Gedeputeerde Staten: Resolutiën SG 1626-1630, 06/08/1626, 10. 
342 Zie bijv. res. SG 21/03/1681. 
343 Bakhuizen bij Fruin, Gestie, 103. 
344 Bentinck acht dit ‘a very little sum for a post of such trust’: Willem Bentinck aan de gravin van Portland 4 januari 
1737 in Bentinck, Briefwisseling, 2. 
345 Over de periode 1576-1629 zijn de namen van de gedeputeerden geregistreerd in een Naamregister, dat zich 
bevindt in arch. SG inv. nr. 12524. Bakhuizen van den Brink heeft voor de Tweede Kamer een ‘betrekkelijk 
volledige’ lijst laten maken van alle ordinaris en extraordinaris gedeputeerden over de periode 1576-1796. Deze lijst 
hangt nog steeds in het gebouw van de Tweede Kamer. Zie hierover het verslag van Bakhuizen van den Brink in: 
Fruin, Gestie, 103. 
346 Vanaf oktober 1576  werden de volmachten en de commissies van de gedeputeerden onderzocht. Op 20 oktober 
1586 werd het onderzoek van de procuraties of commissies vaste routine en een van de voorwaarden voor admissie tot 
de vergadering. De geloofsbrieven werden voor 1588 in afzonderlijke bundels in het archief bewaard; later werden ze 
evenals de andere ingekomen stukken van de provincies opgenomen in de lias lopende. 
347 Resolutiën, II, 524. 
348 Aan de president van de vergadering werden vanaf 6 juli 1577 alle namen van de gedeputeerden voorgelegd. Zie res. 
SG 06/07/1577, Resolutiën, I, 157, 13/04/1579, Resolutiën, II, 15/12/1580, 25/05/1581, en 27/02/1582, Resolutiën, III, 
32 nr. 48, 197-198 nr. 9, 319 nr.5. 
349 De procedure bij NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 569. Een voorbeeld is res. SG 21/03/1681 in NA, Fagel, 
familie, 1.10.29, inv. nr. 643. Daar ook ress. SG 17/05/1673; 25/01/1672, 21/04/1677, 01/05/1676, 06/02/1681. 
350 Res. SG 01/05/1771. 
351 Res. SG 14/05/1580, Resolutiën, III, 19-20. 
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voortaan uitsluitend in de eed van hun provincie. 352 Wel moesten zij voordat zij sessie konden nemen en 
aan de beraadslagingen konden deelnemen, de eed afleggen op de secretesse (sinds 29 oktober 1576 353), de 
eed op het stuk van de patenten (in de periode 1651-1672 354) en de zuiveringseed ofwel de eed tegen de 
corruptiën (vanaf 10 december 1715, maar die eed werd in de tweede helft van de achttiende eeuw al niet 
meer ‘exactelijk gevorderd’ 355). 
De admissieprocedure werd niet in alle gevallen even streng toegepast. Gecommitteerde Raden van Holland 
waren gewoon de vergadering zonder commissie of volmacht bij te wonen. Ze maakten zich in die gevallen 
voordat de vergadering begon als Gecommitteerde Raden bekend bij de agent, die ervoor zorg droeg dat 
alleen diegenen de vergaderzaal betraden die ook daadwerkelijk admissibel waren. Maar legitimatie bij de 
agent vonden ze blijkbaar niet in overeenstemming met hun hoge positie. In 1730 nam de vergadering er op 
verzoek van Holland genoegen mee, dat de premier van de Hollandse delegatie ze in de vergadering op 
uitnodiging van de voorzitter als Gecommitteerde Raden voorstelde.356 
 
4.4 Mandaten, volmachten en instructies 
Van Slingelandt heeft de vergadering van gecommitteerden van de Staten ter generaliteit gekarakteriseerd 
als een permanent congres van afgezanten van zeven verbonden staten, die samen beraadslaagden over de 
belangen die deze bondgenoten formeel gemeen hadden gemaakt.357 Deputaties fungeerden in Den Haag 
inderdaad als de gezantschappen van hun provincies. Zoals gezanten de belangen van hun vorst bij 
vreemde vorsten behartigden, zo behartigden gecommitteerden de belangen van de provinciale 
Statenvergaderingen in de vergadering van de Staten-Generaal. Net als diplomaten traden zij als 
boodschappers of als lasthebbers op. Ze kregen van hun lastgevers (principalen of committenten) een 
onderhandelingsvolmacht, geloofsbrieven en instructies, werden door de vergadering geaccrediteerd, 
overlegden en onderhandelden met elkaar binnen de grenzen van dat mandaat en moesten over hun 
optreden aan hun lastgevers via mondeling of schriftelijk rapport verantwoording afleggen.358 De 
verschillen tussen de vergadering van de Staten-Generaal en een permanente gezantenconferentie zijn 
overigens niet onbelangrijk. Het traktaat van de Unie van Utrecht voorzag in art. 19 in een permanente 
beschrijvingsautoriteit, verplichtte de bondgenoten in art. I “ ten ewygen daeghen by den anderen te 
blijven” en ontzegde hen dus het recht om de Unie te verlaten en schreef gemeenschappelijke 
besluitvorming voor in zaken die voor het bondgenootschap en zijn leden van essentieel belang waren. 
De gecommitteerden van de provincies ter generaliteit waren niet gebonden aan een generaliteitsinstructie en 
stonden in de zeventiende en achttiende eeuw ook niet in de eed van de generaliteit. Hun eerste loyaliteit lag 
bij hun eigen provincie. Hun commissies of geloofsbrieven lieten er geen twijfel over bestaan dat zij alleen 
vanwege en uit naam van hun Statenvergadering met de gedeputeerden van de andere provincies 
beraadslaagden. Ze waren zelfs gebonden aan de opdrachten van hun provincies als die met de Unie in 
strijd waren.359 
In de eerste decennia van de Opstand, toen de Staten-Generaal nog vergaderden volgens een tevoren bekend 
gemaakte agenda (op punten van beschrijving of punten van reces), gaven de Statenvergaderingen hun 
gecommitteerden een lastbrief of procuratie mee, die hun een bindend mandaat gaf in de zaken die waren 
geagendeerd. Als er in de vergadering andere zaken aan de orde kwamen, moesten de gedeputeerden terug 
naar de Staten om instructies te halen en konden de beraadslagingen pas weer worden hervat, als de Staten 
gereed waren, zich in de betrokken zaak hadden verklaard. Toen de vergadering permanent was geworden en 
er geen agenda’s meer werden verspreid, kregen de gecommitteerden van hun committenten geen 
lastbrieven meer mee, maar werden ze gevraagd of ongevraagd voorzien van bijzondere instructies in de 
vorm van missiven maar in toenemende mate ook van extracten uit de resoluties van de 

                                                
352 Een voorbeeld van de provinciale praktijk is te vinden in: Van Lier en Tonkens, Hedendaagsche Historie van het 
Landschap Drenthe, 26. 
353 Res. 29/10/1576. Akten van eedsaflegging door de gedeputeerden ter SG 14/05/1580 en 22/10/1586 in 
Regeringsarchieven, I, inv. nrs. 71 en.85. 
354 Res. Gr. Verg. 16/06/1651, ress. SG 11/01/1659 en 25/01/1672. 
355 Res. SG  10/12/1715; NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 569. 
356 Res. SG 05/05/1730. 
357Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, 149 vv. 
358 Dat was gebruikelijk voor elke vertegenwoordiger die tot een vergadering wilde worden toegelaten: de 
gedelegeerden van de classes naar de synode die in 1574 in Dordrecht werd gehouden kregen van hun classes 
geloofsbrieven en instructies mee: Fris, Inventaris ‘Oud Synodaal Archief’, X. 
359 Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, 149-150. 
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Statenvergadering, waarin de Staten hun gecommitteerden opdroegen  ter generaliteit een bepaald 
standpunt in te nemen, het ergens heen te dirigeren, iets uit te werken en ergens instanties of devoiren voor te doen. 
In 1636 en de jaren die daarop volgden begonnen zich binnen het bondgenootschap twee partijen af te 
tekenen: een oorlogspartij, waar Zeeland en de Prins deel van uitmaakten, en een vredespartij, die door 
Holland werd aangevoerd. In die situatie kwam het steeds vaker voor dat gedeputeerden in de volle 
vergadering of in een geheime commissie in delicate zaken moesten adviseren zonder met hun committenten 
te kunnen overleggen. Om de controle niet te verliezen stelden verschillende provincies voor hun 
gecommitteerden ter generaliteit algemene instructies op. Daarin droegen ze hun gedeputeerden op de 
belangen van de provincie te behartigen, zich in principe niet bezig te houden met zaken die niet aan de 
generaliteit waren opgedragen, de opdrachten van hun principalen uit te voeren, hun principalen op de 
hoogte te houden van wat dagelijks in de vergadering van de Staten-Generaal voorviel, hen regelmatig 
kopieën van resoluties en relevante exhibita (ter tafel gebrachte stukken) toe te sturen en op gezette tijden 
rapport uit te brengen in de Statenvergadering van hun provincie. En tenslotte schreven ze de gedeputeerden 
voor in welke gevallen ze met speciale last, zonder speciale last en onder voorbehoud van goedkeuring 
achteraf van hun Statenvergadering hun instemming mochten geven. Zo mochten de Hollandse 
gedeputeerden niet handelen zonder speciale last als het ging om zaken van vrede, wapenstilstand en oorlog, 
onderhandelingen met het buitenland, bondgenootschappen, het werven van hulptroepen (secoursen), het 
verlenen of continueren van algemene of belangrijke octrooien waardoor de provincie schade zou kunnen 
lijden, het aannemen, in dienst houden of afdanken van krijgsvolk, het zenden van gezanten, muntzaken, 
convooien en licenten, het verlenen van alle mogelijke vormen van gratie en zaken die de provincie 
raakten.360 Wie was uitgekozen om de belangen van de provincie in de vergadering van de Staten-Generaal 
te behartigen, moest eerst deze instructie bezweren voordat hij van de Staten zijn commissie kreeg.361 
De vergadering van de Staten-Generaal was een vertegenwoordigende vergadering en kon dus niet aan een 
instructie worden gebonden. Als men alle gedeputeerden volgens een gemeenschappelijke instructie had 
willen laten werken, dan had men de provincies zover moeten krijgen om hun deputaties identieke 
instructies te geven. Voorstellen in die richting waren kansloos. 
 
4.5 De rangorde onder de gedeputeerden 
De rangorde van de deputaties was de rangorde van de provincies zelf. Binnen de deputaties had de 
ridderschap voorrang boven de steden.Ook binnen de kring van de ridderschap en onder de steden bestond 
een vaste hiërarchie. De rangorde had niet alleen protocollaire betekenis, maar speelde een rol in elke 
activiteit waar gedeputeerden bij betrokken waren. Hij bepaalde niet alleen wie in het sociale verkeer 
voorrang gaf en voorrang kreeg, maar ook wie in vergaderingen het eerst zijn stem uitbracht, in welke 
volgorde het voorzitterschap van de vergadering rouleerde, wie de commissievergaderingen voorzat en wie 
in een bezending de premier  was. Voorrangskwesties waren dus substantiële politieke kwesties.  
 
 
5 Commissies, conferenties, deputaties 
 
5.1 De commissoriale behandeling van zaken 
Vergeleken met de ambtelijke organisaties die vanaf het midden van de negentiende eeuw opkomen, 
ontbrak het de vergadering van de Staten-Generaal aan formele structuur en hiërarchische geleding en aan 
ambtelijke ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van administratieve, organisatorische en 
ceremoniële taken. Veel van de voorbereiding en uitvoering lieten ze over aan besognes, commissies uit haar 
midden, al dan niet aangevuld met gecommitteerden van andere generaliteitsorganen.362 Deze 
commissoriale behandeling van zaken, door de Staten van Holland al in de eerste helft van de zestiende 
eeuw ingevoerd363,  was kenmerkend voor de organisatie van het openbaar bestuur onder het ancien 
regime. 
                                                
360 Hollandse instructie art. 4. 
361 Johan van Mathenesse weigert de Hollandse instructie te bezweren en moet zich bijgevolg excuseren van het 
waarnemen van de Munsterse besognes: Nicolaes van Reigersberch aan Hugo de Groot, 26 okt. 1643 in: Nicolaes van 
Reigersberch aan Hugo De Groot, 736. 
362 Besogne verwijst strikt genomen naar de zaak die moest worden besproken (veel besognes hebben), maar de term 
werd ook gebruikt voor de beraadslagingen over die zaak (besognes ter hand nemen, in besogne treden, besogneren) 
en voor de gecommitteerden die die zaak bespraken. 
363 Groenveld, ‘De institutionele en politieke context’, 64. 



100

De eerste commissies waren de commissies die in de eerste jaren na de Pacificatie in de middag als de 
volle vergadering was afgelopen de beantwoording van brieven en de afhandeling van rekesten 
voorbereidden.364 Al gauw werden ook andere zaken commissoriaal gemaakt (in handen gesteld van of 
gedefereerd aan gecommitteerden), vooral na 1596, toen het werk van de volle vergadering snel in omvang 
toenam. Vanaf 1651 werd alles wat in de vergadering kwam door commissies zodanig voorbereid, dat de 
vergadering zelf een formaliteit werd.365 De voorbereiding van de besluiten in de commissies maakte 
sindsdien het leeuwendeel uit van de totale hoeveelheid werk die door de Staten-Generaal werd verricht. 
In de loop van meer dan twee eeuwen stelden de Staten-Generaal talloze commissies in die een zaak, een 
onderwerp of een taakgebied voor hun rekening kregen, en die veranderden van functie, van samenstelling 
en van mandaat. Verreweg de meeste commissies werden door de vergadering ingesteld om besluiten van de 
vergadering voor te bereiden, om te adviseren in een zaak die in de vergadering ter tafel was gebracht. 366 
Andere commissies werden ingesteld om besluiten van de vergadering uit te voeren, om de uitvoering van 
die besluiten te bevorderen of om namens de vergadering rechtshandelingen te verrichten. Sommige 
commissies die geen gelegenheid hadden om met de vergadering te overleggen werden zelfs gemachtigd om 
namens de vergadering besluiten te nemen of kregen van HHM stukken ter afhandeling toegezonden om 
daarover te disponeren bij approbatie. 
Commissies waren er in drie soorten: commissies die uitsluitend bestonden uit gedeputeerden ter 
vergadering, conferenties, dat wil zeggen: commissies die vergaderden met de Prins, gecommitteerden van 
andere regeringsorganen of regeringen, en deputaties, commissies van uiteenlopende samenstelling die de 
Staten-Generaal naar buiten toe moesten vertegenwoordigen. Een scherpe scheiding tussen die drie typen 
commissies was er niet. Door een besluit van de Staten-Generaal kon een gewone commissie veranderen 
in een conferentie of in een deputatie. Zo liepen de commissies voor de zeezaken, de militaire zaken en de 
buitenlandse zaken gemakkelijk over in deputaties naar de vloot, deputaties naar het leger in garnizoen of te 
velde en deputaties voor overleg met uitheemse gezanten. 
Naar de vorm is er een duidelijk onderscheid tussen de interne commissies en conferenties enerzijds en de 
deputaties anderzijds. Dat onderscheid is het gevolg van het feit dat de meeste deputaties anders dan de 
andere commissies namens de Staten-Generaal rechtshandelingen moesten verrichten of althans hun status 
en bevoegdheden tegenover andere soevereinen moesten kunnen aantonen. 
 
5.2 Commissies 
In principe hadden commissies een wisselende samenstelling: een provincie kon steeds andere 
gedeputeerden in een commissie laten benoemen. De leden behoorden doorgaans wel tot de kerngroep 
van de Staten-Generaal, dat wil zeggen: tot de gedeputeerden die het meest frequent aan de vergaderingen 
van de Staten-Generaal deelnamen. Ook ontwikkelden zich in de praktijk bepaalde specialismen. Maar 
alleen de secrete commissies hadden een vaste samenstelling.367 
Er waren kleine en grote commissies. De kleine commissies bestonden uit één à drie leden, grote 
commissies uit gecommitteerden van alle gewesten met veelal een tweede lid uit Holland. Het aandeel van 
de grote commissies nam in de loop van de zeventiende eeuw toe. Een aantal van hen werd permanent, 
hoewel de bezetting bleef wisselen.368 
Commissies werden voorgezeten door de gecommitteerde die het hoogst was in rang. In voltallige 
commissies was dat dus altijd de Geldersman. Gelderland liet daarom wel eens verstek gaan als een typisch 
Hollands belang aan de orde was: dan kon de eerste Hollandse gecommitteerde het voorzitterschap 
bekleden. De voorzitter werd formeel door de vergadering aangewezen; hij was de enige die met name 
werd genoemd in de resolutie van de vergadering tot instelling van de commissie (de zogenaamde resolutie 

                                                
364 Art. 8 van het Reglement van 1577 bepaalde, dat alle verzoekschriften die ingediend werden, antwoorden op brieven 
en andere voorvallen door de president verspreid zouden worden onder diegenen die hij zou kiezen om erop te 
besogneren met alle ijver die door de zaak werd gevorderd en er zo spoedig mogelijk rapport op uit te brengen, om erop 
te besluiten en te appointeren zoals bevonden zou worden te behoren: Gachard, Actes, 440. 
365 Schöffer, ‘Consolidatie en behoud’, 88; Gabriëls, Stadhouderlijk stelsel, 307; De Bruin, Geheimhouding en verraad, 141. 
366 De vergadering gebruikte het commissoriaal maken vanouds ook als het zachtste middel om een lastig verzoek 
naast zich neer te leggen zonder het nadrukkelijk af te hoeven slaan of om een lastige zaak in de doofpot te stoppen: 
Van Wijn e.a., Byvoegsels bij Wagenaar, 54; A. Trembley aan de gravin van Portland 19 december 1745 in: Bentinck, 
Briefwisseling, 160. 
367 Zo in Holland in 1654 volgens Aitzema in 1654: Aitzema, Saken van Staet en Oorlogh, dl. 8, 218. Bij Gelderland 
rouleerde het lidmaatschap van de commissies elk jaar: Bentinck, Briefwisseling, 124; Gabriëls, Stadhouderlijk stelsel, 308. 
368 Groenveld, ‘De institutionele en politieke context’, 64-65. 
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commissoriaal): “de Heer Ham, ende andere haare Ho.Mo. gedeputeerden tot de saaken van de Meijerije van s' 
Hertogenbosch.” 
De werkwijze van de commissies ontwikkelde zich uit de gewoonte, waarbij de commissies van de 
provinciale Statenvergaderingen als eerste voorbeeld dienden. Regels ten aanzien van de bekleding van het 
voorzitterschap en de manier van stemmen werden krachtens de gewoonte door alle bondgenoten 
gezamenlijk bepaald.369 
Commissievergaderingen werden gehouden 's morgens voor het begin van de volle vergadering of 's 
middags erna. Omdat de beschikbaarheid van vergaderruimte beperkt was, de meeste provinciale 
deputaties minder leden telden dan er besognes waren en steeds vaker de aanwezigheid van de griffier bij 
de vergaderingen vereist was, probeerde men de commissievergaderingen zoveel mogelijk te houden 
volgens een vast weekrooster. 
Vele commissies hadden een ad hoc karakter. De meeste van deze ad hoc - commissies hadden een korte 
levensduur, maar ze konden het ook wel eens langer uithouden: de commissie voor de nalatenschap van 
Willem III bleef dertig jaar actief.370 Andere commissies kregen een vastere vorm doordat bepaalde zaken 
lang duurden of vaak terugkwamen. 
Vanaf de jaren zestig van de zeventiende eeuw begonnen er permanente commissies van wisselende 
samenstelling te ontstaan, eerst voor de buitenlandse zaken, de legerzaken en de zeezaken en later (in ieder 
geval al in 1682) ook voor alle andere taakgebieden van de Unie. Na 1672 waren er vaste commissies voor 
buitenlandse zaken, de legerzaken en de zeezaken, muntzaken, financiën, de VOC en de WIC, Drenthe, 
Oost-Friesland en de onderscheiden generaliteitslanden: de Meierij, Overmaze (die ook de zaken van 
Maastricht behandelde), Vlaanderen en later ook het Overkwartier. Verder kwamen er vaste 
vakcommissies voor octrooien en voor plakkaten en reglementen, die in de achttiende eeuw tot een vaste 
wet- en regelgevingscommissie werden samengevoegd, en voor het kleinzegel (die zich wellicht vooral met 
paspoortverstrekking bezig hield). De vaste commissie voor de griffie was in feite een commissie voor de 
huishoudelijke zaken van de vergadering. 
Het commissiewezen ontwikkelde zich van een weinig gestructureerd overlegcircuit tot een regulier 
systeem met vaste patronen. In de achttiende eeuw hadden de belangrijkste besognes vaste vergadertijden: 
’s morgens van negen tot elf uur, elk op hun eigen dag.  
Zoals er secrete vergaderingen waren zo waren er ook secrete commissies, commissies waarvan de 
beraadslagingen geheim waren, waar werd beraadslaagd zonder ruggespraak.  
 
5.3 Conferenties 
Conferenties waren voor de Staten-Generaal het gebruikelijke middel om te overleggen met de gouverneur-
generaal en de Prins en, vooral na 1588,  toen de gouverneur-generaal voor de generaliteitsorganen als 
overlegpartner wegviel, met andere generaliteitsorganen, hoge generaliteitsambtenaren en de 
handelscompagnieën. Ook was de conferentie de meest geëigende vorm van diplomatiek overleg: al in 1576 
werden vertegenwoordigers van buitenlandse vorsten in conferentie ontvangen. 
Ze confereerden met de gouverneur-generaal over het beleid dat hij als hoofd van de regering voerde, met de 
Prins (in diens hoedanigheid van kapitein- en admiraal-generaal) over de oorlog te land en ter zee, in veel 
gevallen in aanwezigheid van gecommitteerden van de Raad van State, en over onderhandelingen over vrede, 
bestand en traktaat. Ze confereerden met gecommitteerden van de Raad van State over het beleid ten 
aanzien van het leger, over de generaliteitsfinanciën, veelal in aanwezigheid van gecommitteerden van de 
Generaliteitsrekenkamer, en over het beheer van de Generaliteitslanden. Ze confereerden met enige 
regelmaat met gecommitteerden van de Admiraliteitscolleges, de VOC en de WIC in conferenties die 
“Haagse Besognes” werden genoemd. 371 In feite konden ze ook met ieder ander in conferentie treden: 
gecommitteerden van andere generaliteitsorganen, belangrijke particulieren enzovoorts.  
Het eerst en het meest frequent confereerden de Staten-Generaal met de Raad van State. In de beginjaren 
verscheen de Raad bij belangrijke zaken nog wel eens en corps in de vergadering en onder Maurits en 
Frederik Hendrik was het nog gebruikelijk dat de Raad de vergadering schriftelijk adviseerde, maar 
geleidelijk aan werd het vast gebruik, dat de Staten-Generaal, als ze over een bepaalde zaak met de Raad 

                                                
369 Van Slingelandt rekent de wijze van stemmen in de besognes evenals het voorzitterschap tot de algemene 
bestuursregels waarin door traditie geen overstemming plaatsvindt. 
370 Van Deursen, ‘De Raad van State onder de Republiek’, 69, De Bruin, Geheimhouding en verraad, 141-142; NA, Fagel, 
familie, 1.10.29, Supplement inv. nr. 45. 
371 NA, Fagel, familie, 1.10.29, Supplement inv. nr. 46. 
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van gedachten wilden wisselen, de Raad vroegen gecommitteerden uit hun midden aan te wijzen om met 
gecommitteerden van de Staten-Generaal in conferentie te treden. Voor het eerst zien we zo’n conferentie 
optreden in 1588, als de Staat van Oorlog moet worden voorbereid. Deze conferentie is tevens het eerste 
voorbeeld van een conferentie van de Staten-Generaal met een ander generaliteitscollege. Conferenties van 
gecommitteerden van de Staten-Generaal met gecommitteerden van de Raad, op het gebied van de 
financiën, de militaire zaken en de zaken van de verschillende Generaliteitslanden namen sindsdien gestaag in 
aantal toe. In 1631-1632, maar ook en vooral ten tijde van De Witt confereerden de gedeputeerden tot de 
militaire en financiële zaken met leden van de Raad van State, de secretaris en de tresorier-generaal. Na 1650 
werd de conferentie voor de Raad het geëigende middel om zijn adviezen aan de Staten-Generaal uit te 
brengen. Dergelijke conferenties bestonden gewoonlijk uit acht gedeputeerden, twee leden van de Raad, de 
tresorier-generaal, de griffier van de Staten-Generaal en de secretaris van de Raad van State. Vanaf 1672 
vonden de conferenties met de Raad van State bijna dagelijks plaats. De delegatie van de Raad bestond 
geleidelijk aan steeds uit vier man. In de achttiende eeuw waren daar altijd de thesaurier-generaal en de 
secretaris bij, die ook deel uitmaakten van het in 1672 ingestelde Secreet Besogne. 372 
Ook het overleg met andere generaliteitsorganen vond in toenemende mate in conferenties plaats. 
Conferenties met gecommitteerden van organen die niet op het Binnenhof waren gevestigd hadden de vorm 
van een dagvaart.373 Als de Staten-Generaal wilden confereren met de Admiraliteiten, de VOC en de WIC, 
dan stuurden ze een beschrijvingsbrief aan de Admiraliteitscolleges of aan hun fiscaals en commiezen-
generaal, aan de bewindhebbers van de presidiale kamer van de VOC of aan de bewindhebbers van de 
presidiale kamer van de WIC. Daarin nodigden zij deze colleges uit om enige gecommitteerden uit hun 
midden die goed geïnformeerd waren of van goede instructies voorzien op een bepaalde datum naar Den 
Haag te sturen om met de gedeputeerden tot de zaken van de zee, de VOC of de WIC te besogneren of hen 
te dienen van haar consideratiën (en advis) over het punt of de punten van beschrijving die waren opgenomen in 
de bijgevoegde extractresolutie. Aangekomen in Den Haag meldden de gecommitteerden zich bij de 
voorzitter van de vergadering, die HHM van hun aankomst op de hoogte bracht. HHM verzochten en 
committeerden vervolgens de gecommitteerden tot de zaken van de zee, tot de VOC of tot de WIC om met 
de gecommitteerden van de betrokken colleges in conferentie te gaan. Die conferenties (die allemaal Haagse 
Besognes werden genoemd) moesten in overeenstemming met de resoluties die daarover eerder waren 
genomen iets voor de vergadering uitwerken of de vergadering dienen van hun consideraties of advies. 
Gemengde conferenties (bijvoorbeeld met de Admiraliteiten en de Raad van State) behoorden ook tot de 
mogelijkheden. 
De colleges zelf konden ook het initiatief nemen en de vergadering verzoeken enige heren af te vaardigen 
aan wie ze punten konden voordragen die het landsbelang raakten. De vergadering verzocht dan de 
gedeputeerden tot de zaken in kwestie om van de gecommitteerden van het betrokken college opening te 
ontvangen, die te examineren en te overwegen, daarover met hen te confereren en van alles in de 
vergadering rapport te doen. De vergadering kon op het ingekomen advies een eindbeslissing nemen, maar 
won meestal eerst de adviezen in van de provincies. 
Adviezen van conferenties werden dikwijls mondeling aan de vergadering uitgebracht, maar in veel gevallen 
rapporteerde de commissie door het overleveren van een schriftelijk advies, waarvan de oorspronkelijke 
versie veelal door de betrokken colleges was opgesteld. Het advies kon vergezeld gaan van de lijst, het 
plakkaat of de akte waar de Staten-Generaal de commissie om had gevraagd. De betrokken stukken werden 
in de desbetreffende resolutie geïnsereerd.  
In conferenties werd in principe dezelfde werkwijze gevolgd als in de commissies. Conferenties 
rapporteerden op dezelfde manier aan de vergadering als interne commissies. 
De gouverneur-generaal en de Prins ontvingen de gecommitteerden voor een conferentie in hun eigen 
vertrekken aan het Binnenhof. Conferenties met buitenlandse gezanten vonden plaats in de ambtswoningen 
van de gezanten. In het begin van de 18e eeuw worden er op maandagmorgen informele conferenties 
gehouden van gezanten en gedeputeerden in de Trêveszaal. Andere conferenties werden gehouden in de 
conferentiekamer van HHM met de Raad van State en de Generaliteitsrekenkamer (waar misschien ook het 
Secreet Besogne vergaderde) en in de besogne- of Admiraliteitskamer. Het zal hier, in de kamers en zalen 
rond de vergaderzaal, een drukte van belang zijn geweest, omdat ook de interne commissievergaderingen 
hier werden gehouden. 

                                                
372 Groenveld, ‘De institutionele en politieke context’, 71; Van Deursen, ‘De Raad van State onder de Republiek’, 68-
69. 
373 Zie par. 2.1.2 en in het bijzonder noot 12. 
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5.4 Deputaties  
Deputaties waren commissies die erop uit werden gestuurd om de vergadering buiten Den Haag te 
vertegenwoordigen en namens haar handelingen te verrichten. 
Naar de aard van de handelingen die ze moesten verrichten kunnen generaliteitsdeputaties worden 
onderscheiden in buitenlandse deputaties, binnenlandse deputaties en deputaties naar leger en vloot. 
Buitenlandse deputaties waren ambassades of andersoortige bezendingen naar buitenlandse vorsten en 
andere soevereinen. Binnenlandse deputaties waren bezendingen naar provincies, geassocieerde en 
veroverde gebieden en Oost-Friesland.374 Deputaties naar leger en vloot kunnen worden onderscheiden in 
deputaties naar de bevelhebbers over de vestingen en verdedigingslinies onder het gezag van de generaliteit 
en in oorlogstijd deputaties naar het leger te velde (de kapitein-generaal) en de vloot (de admiraal-generaal). 
Deputaties konden ook een ceremoniële functie hebben. Een voorbeeld vormen de deputaties die 
fungeerden als commissies van in- en uitgeleide voor buitenlandse vorsten en gezanten en de prins van 
Oranje en die deze hoogwaardigheidsbekleders moesten vergezellen van en naar de grens, de Hoornbrug in 
Rijswijk, hun logement in Den Haag of de poort van het Binnenhof. Deze commissies, die meestal uit twee 
gedeputeerden bestonden, werden elke keer opnieuw samengesteld als hoog bezoek in aantocht was. 
De buitenlandse bezending had de meest ingewikkelde vorm. De gang van zaken was als volgt. De Staten-
Generaal besloten eerst een bezending te doen, lieten vervolgens een commissie een instructie opstellen, 
stelden na consultatie van de bondgenoten de instructie vast, stelden op nominatie van de provincies die 
het recht hadden om de voordracht te doen de gezant of de gezanten aan en voorzagen die van 
geloofsbrieven en volmachten. Het gezantschap reisde vervolgens af, werd door de betrokken vorst in 
audiëntie ontvangen, bood hem zijn geloofsbrieven aan, onderhandelde met diens vertegenwoordigers en 
verrichtte de handeling(en) waartoe het door de Staten-Generaal gemachtigd was. Daarna werd het door 
middel van een brief van rappel van de Staten-Generaal aan de vorst teruggeroepen naar Den Haag, nam 
het afscheid van de vorst, die aan de deputatie een ceremonieel geschenk gaf en aan de Staten-Generaal als 
antwoord op de brief van rappel een brief van recredentie of recredentiaal stuurde, waarin hij de accreditatie 
van de gezant voor beëindigd verklaarde en liet weten dat diens optreden hem aangenaam was geweest. 
Na terugkomst in Den Haag bracht het gezantschap aan de Staten-Generaal mondeling en schriftelijk 
rapport uit. De Staten-Generaal lieten een commissie over het schriftelijk rapport (het verbaal) verslag 
uitbrengen, bespraken de conclusies en aanbevelingen en dechargeerden en ontbonden het gezantschap. 
Een binnenlandse bezending verliep in principe op dezelfde manier, maar ze had een eenvoudiger vorm 
doordat degene aan wie de bezending gericht was geen vorst was. De gedeputeerden werden net als in 
buitenlandse bezendingen op nominatie van de in aanmerking komende provincies aangesteld.375 Maar 
geloofsbrieven, volmachten, rappels en recredentialen waren niet nodig: in de communicatie met 
provincies en onderdanen van de staat over de opdracht die de betrokken gedeputeerden te vervullen 
hadden, had men genoeg aan een aanstellingsbrief of commissie, gewone brieven en extractresoluties. Wel 
leverden ze net als de buitenlandse deputaties na terugkeer in Den Haag bij de Staten-Generaal een 
verbaal in. 
Deputaties bestonden niet altijd exclusief uit gecommitteerden ter generaliteit. Soms werd een van de 
stadhouders, een lid van de Raad van State of een lid van de Generaliteitsrekenkamer aan een deputatie 
van de Staten-Generaal toegevoegd. Het nauwst werd samengewerkt met de Raad van State. Als er buiten 
Den Haag namens de generaliteit handelingen moesten worden verricht die beter pasten bij het taakgebied 
van de Raad, dan liet de vergadering de Raad een bezending sturen en waar overlap in de taakgebieden 
bestond werden deputaties op pad gestuurd die deels uit gedeputeerden ter Staten-Generaal, deels uit 
gecommitteerden van de Raad van State bestonden. In de periode waarin van een vaste taakverdeling 
tussen Staten-Generaal en Raad van State nog geen sprake was lijkt de vraag wie van een 
generaliteitsdeputatie deel moest uitmaken voor een belangrijk deel een kwestie van pragmatiek. Toen in 
1607 in Sluis de magistraat moest worden besteld, vroeg de vergadering de gecommitteerden van de Raad 
van State die toch al in Zeeland waren die taak waar te nemen. In de loop van de tijd kregen leden van de 
                                                
374 ‘De deputatie naar Brussel …; item naar Oost-Vrieslandt, sullen gereekent werden onder de binnenlandsche 
Commisssien’, Reglement op de binnenlandsche deputaties 1700, Groot Placaet-boeck, dl. 5, 383b.  
375 De provincies hebben voor dergelijke nominaties weer hun eigen procedures. In de Gelderse landdag 
bijvoorbeeld werd op 15 april 1711 de propositie gedaan om naar aanleiding van een verzoek van de Staten-Generaal 
een gedeputeerde te velde te benoemen en de nominatie te laten doen door het Graafschap Zutphen. Op 22 april 
maakte het Graafschap Zutphen in de Landdag de benoeming bekend van Alexander van der Capellen tot de 
Boedelhoff tot gedeputeerde te velde. Gelderse landdagrecessen 1711-1720, 1711 nrs. 002 en 039. 
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Raad van State in deputaties met die van de Staten-Generaal een meer ondergeschikte rol. Maar tot het 
einde van de Republiek bleven leden van de Raad van State deel uitmaken van deputaties naar de 
provincies (vooral als er financiële problemen moesten worden opgelost), naar de geassocieerde gebieden 
en naar de frontieren van de staat evenals van de meeste deputaties te velde en andere deputaties naar de 
Prins. In deze deputaties moesten ze aan de heren gedeputeerden van de Staten-Generaal de voorrang 
laten. Ook bleef de Raad tot het einde van de Republiek eigen commissies uitsturen naar Staats-
Vlaanderen, de Maas, Maastricht en Wedde en Westwoldingerland om daar de vestingen te inspecteren, 
nieuwe werken aan te besteden, belastingen te verpachten en de magazijnen te controleren. 
Deputaties van de Staten-Generaal zelf konden zijn samengesteld uit gedeputeerden van alle provincies, 
maar meestal waren alleen de provincies vertegenwoordigd die een bijzonder belang hadden. De provincie 
die het hoogst in rang was leverde de premier, het hoofd van de deputatie. De provincie die de premier 
wilde leveren moest er voor zorgen, dat provincies die hoger in rang waren niet waren vertegenwoordigd. 
Voor de verdeling van de plaatsen in de aantrekkelijke vaste deputaties naar de Generaliteitslanden werd 
een toerbeurtregeling getroffen. In meerhoofdige buitenlandse gezantschappen leverde Holland in ieder 
geval een lid. Als Holland de premier moest leveren, liet Gelderland zich niet vertegenwoordigen. 
Deputaties moesten verslag doen van hun verrichtingen door na terugkeer aan de vergadering van de Staten-
Generaal mondeling te rapporteren en binnen ten hoogste twee maanden een getekend rapport of verbaal en 
een declaratie van ordinaris en extraordinaris onkosten te presenteren.376  
 
5.5 Secrete commissies, conferenties en deputaties 
Voor de commissoriale behandeling van geheime zaken werden secrete commissies, secrete conferenties en 
secrete deputaties in het leven geroepen. Zij werden ingesteld door een resolutie commissoriaal van de 
vergadering waarin hun opdracht en hun bevoegdheden werden omschreven. Net als bij de ordinaris 
besognes bepaalden de behoeften van het moment wanneer ze werden ingesteld, welke opdracht en 
bevoegdheden ze kregen en wat hun levensduur was. Het waren in principe ad hoc - commissies die, als ze 
hun opdracht hadden uitgevoerd, rapport uitbrachten aan de (secrete) vergadering en dan werden 
gedechargeerd.  
Voor de behandeling van een secreet ingekomen stuk door een secrete commissie was niet elke keer een 
nieuw commissoriaal nodig. Als de opdracht op één zaak betrekking had, mocht het besogne alle stukken 
die bij de Staten-Generaal in die zaak nog binnenkwamen zonder tussenkomst van de vergadering in 
behandeling nemen; de griffier en de voorzitter van de volle vergadering zorgden dan voor doorgeleiding. 
Er waren secrete commissies van verschillende typen. De belangrijkste waren: secrete commissies en 
conferenties die beleid voorbereidden en dus geen besluiten namen, secrete deputaties die een opdracht 
moesten uitvoeren en waarvan de besluiten later door de Staten-Generaal moesten worden geratificeerd en 
secrete commissies, conferenties en deputaties die op naam van de Staten-Generaal resoluties namen. Secrete 
beleidsvoorbereidende commissies waren doorgaans gewone commissies die niet een ordinaris, maar een 
secrete resolutie moesten concipiëren. Secrete deputaties waren dikwijls ordinaris deputaties die van de 
Staten-Generaal een secrete opdracht hadden gekregen, maar er waren ook deputaties naar leger en vloot, die 
naar hun aard secreet waren: de secrete besognes op het emplooi van het leger, de gedeputeerden te velde, de 
secrete besognes op het emplooi van de vloot, de secrete besognes tot het opstellen van de instructie voor de 
hoofdofficieren en het rendez-vous van de vloot en andere secrete deputaties naar de vloot. 
Commissies (meestal deputaties die buitenshuis een opdracht moesten uitvoeren op het gebied van het 
buitenlands beleid of het beleid inzake de oorlog te land en ter zee) die in naam van de Staten-Generaal 
besluiten namen, hadden door hun bijzondere bevoegdheden een bijzonder karakter en een bijzondere 
samenstelling. Er waren secrete besognes die besluiten mochten nemen in een bepaalde zaak, secrete 
besognes die besluiten mochten nemen op een bepaald beleidsterrein en - in de achttiende eeuw- daarnaast 
nog een Secreet Besogne dat fungeerde als een soort secreet uitvoerend comité van de Staten-Generaal. 
Een secreet besogne kon handelen op grond van een bijzondere opdracht of op grond van een meer 
algemene machtiging. Een bijzondere opdracht was altijd vervat in een resolutie commissoriaal van de 
secrete vergadering. Zij kon leiden tot een resolutie van het besogne (als dit de bevoegdheid heeft gekregen 
om zelf te disponeren) of tot een rapport aan de (secrete) vergadering, waarin het commissoriaal is 
verwerkt.377 

                                                
376 Res.SG 22/04/1624, Resolutiën NR VI, nr.. 3116. 
377 Een rapport van het besogne tot de Triple Alliantie aan de SG 03/09/1672 in arch. SG inv. nr. 3923. 
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Secrete besognes hadden dikwijls de vorm van secrete conferenties. In oorlogstijd en vooral tot 1651 
vergaderden gecommitteerden van de Staten-Generaal over secrete militaire en de nauw daarmee verwante 
secrete buitenlandse zaken regelmatig met de Prins. De Staten-Generaal waren gewoon om Frederik Hendrik 
als kapitein-generaal zelf te laten bepalen met wie hij dergelijke zaken wilde besogneren door hem de leden 
van deze secrete besognes te laten assumeren. In bepaalde secrete zeezaken besogneerden ze in oorlogstijd ook 
met de Prins in diens hoedanigheid van admiraal-generaal. Over secrete buitenlandse zaken, militaire zaken 
en zeezaken confereerden ze bij afwezigheid van een kapitein-generaal met gecommitteerden van de Raad 
van State. In de achttiende eeuw overlegde het Secreet Besogne een paar keer in de week met de secretaris 
van de Raad van State en de thesaurier-generaal over secrete zaken. 
Vanaf 1665 is er wel een duidelijke tendens naar concentratie tot één secreet besogne waarneembaar van 
de secrete besognes met een algemeen mandaat. Concentratie zien we in de eerste plaats bij de besognes tot 
de buitenlandse zaken. Groenveld heeft vastgesteld, dat er in 1665 een commissie bestond ‘tot de secrete 
Engelsche saecken’ die in 1667 – met eenzelfde bemanning uit de kerngroep der gedeputeerden – ‘tot de 
secrete Fransche saecken’ ging heten, in 1668 opduikt als ‘tot de secrete Fransche en Engelsche saecken’, 
in 1669 ‘tot de saecken van de Triple Alliantie’- en die in de wandelgangen allang bekend stond als het 
‘besogne tot de secrete saecken’.”378 
 
5.6 Commissies, conferenties en deputaties met volledig mandaat 
Als bewilliging van de bondgenoten zelf geen vereiste was konden de Staten-Generaal een secreet besogne 
de opdracht en de bevoegdheid geven om een secrete zaak zonder ruggespraak af te doen. Het ging daarbij 
met name om de uitvoering van internationale overeenkomsten, militaire zaken, zeezaken en – in 
uitzonderingsgevallen – financiële zaken. Ruggespraak kon nooit helemaal worden uitgesloten: ook in die 
secrete zaken behielden de provincies via een beperkte vorm van ruggespraak in veel gevallen – en in de 
achttiende eeuw bijna altijd – enige controle op de besluitvorming. 379 
De standaardomvang van secrete besognes met beslissingsbevoegdheid was acht: één lid voor iedere 
provincie en voor Holland nog een tweede lid (de raadpensionaris). In uitzonderlijke gevallen werd een 
commissie van zestien leden ingesteld, om voor elk lid vervanging te hebben. Tussentijdse vervanging of 
surrogatie van gecommitteerden in secrete besognes was onder normale omstandigheden niet mogelijk. 380 De 
formele president was het lid uit de presiderende provincie, gewoonlijk de president van de week zelf. Hij 
ondertekende de resoluties die door het secreet besogne waren genomen. Feitelijk werd het besogne echter 
voorgezeten door de gecommitteerde met de hoogste rang dus de gedeputeerde van Gelderland als 
Gelderland zich in de commissie liet vertegenwoordigen. Hij werd, om verwarring met de formele president 
te vermijden, het hoofd van het besogne genoemd.381 Om de resoluties op te tekenen en de depêches op 
naam van de Staten-Generaal uit te laten gaan woonde de griffier de vergaderingen bij, sinds 1608 op 
incidentele en sinds 1634 op vaste basis. In 1670 werd hij verplicht alle secrete besognes bij te wonen en in de 
achttiende eeuw werd hij in alle secrete besognes zelfs aangemerkt als volwaardig, stemhebbend lid. 382 
Commissies die met volledig mandaat een specifieke opdracht moesten uitvoeren traden al op in de 
zestiende eeuw, mogelijk naar het voorbeeld van Holland. 383 De oudst bekende zijn de secrete besognes tot 
de buitenlandse zaken uit de jaren tachtig. 384 Het eerste secrete besogne tot de militaire zaken trad op in 
1599, toen enkele gedeputeerden, op uitdrukkelijk verzoek van graaf Johan van Nassau, met Maurits 
beraadslaagden over een zeer geheim voorstel van de Keurvorst van de Palts over troepenwervingen. 385 De 
dood van Frederik Hendrik, die secrete besognes gebruikte om invloed uit te oefenen  op de besluitvorming 
van de Staten-Generaal, leek het einde mee te brengen van het secrete besogne met beslissingsbevoegdheid. 
Om de controle op de secrete zaken terug te brengen bij de Staten-Generaal stelde de Grote Vergadering 

                                                
378 Groenveld, ‘De institutionele en politieke context’, 65. 
379 Incidenteel bijv. bij de secr. res. SG 27/03/1652; meer structureel in 1643 en 1672: De Bruin, Geheimhouding en 
verraad, 56. 
380 Zo besloten de Staten-Generaal in 1673 de zieke Van Hogendorp in alle besognes tot de militaire zaken te 
vervangen door Van der Graef (res. SG 04/02/1673). Hetzelfde ook bij gedeputeerden te velde. 
381 Van Riemsdijk, Griffie, 27. 
382 In 1739 werd dit in ieder geval als gebruikelijk beschouwd: Wagenaar, Tegenwoordige Staat, I, 262. 
383 Het eerste 'secrete besogne' van de Staten van Holland valt volgens Groenveld te signaleren op 15 maart 1576, 
Groenveld, ‘Heren met gewichtige besognes’, 10. 
384 Memorie Fagel, NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 571 (1599); Den Tex, Oldenbarnevelt, II, 326, 328; Greve, 
‘Raadpensionaris’, 387. 
385 Op 4, 6 en 7 december. Memorie Fagel, NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 571. 
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van 1651 een commissie tot de secrete correspondentien in die geheime ingekomen stukken kon inbrengen 
in het nu ontstane vaste secrete gedeelte van de vergadering van de Staten-Generaal. Toen De Witt aantrad 
als raadpensionaris werd deze commissie opgeheven: hij bracht secrete zaken bij voorkeur ter tafel in het 
secrete deel van de volle vergadering. In 1665 wekte hij het instituut van het secrete besogne met 
beslissingsbevoegdheid weer tot leven. Na zijn dood werd het een permanent instituut. 
Het belangrijkste product van secrete besognes die de bevoegdheid hadden gekregen om te disponeren was 
een - meestal op basis van het commissoriaal uitgewerkte - secrete resolutie op naam van de Staten-
Generaal.386 Zo’n resolutie werden niet in de gewone registers opgetekend, maar in de secrete kas 
gesecreteerd en uiteindelijk afgeschreven in particuliere resolutieregisters of in de reguliere serie registers van 
secrete resoluties. Ten behoeve van optekening en registratie voegden de Staten-Generaal de griffier aan zo’n 
secreet besogne toe, een gewoonte die in 1634 in een voorschrift werd omgezet. 387 
 
5.7 Ontwikkeling van incidentele secrete besognes naar het secrete besogne 
Groenveld heeft aangetoond dat er in de zeventiende eeuw – anders dan Geyl heeft gesuggereerd - niet 
sprake is geweest van één secreet besogne, één commissie die alle secrete zaken behandelde; en onderzoek 
van De Bruin heeft dat beeld bevestigd. 388 Secrete besognes hadden een specifieke opdracht en hielden na 
gedane zaken op te bestaan. Secrete besognes met beslissingsbevoegdheid mochten alleen op het hen 
toegemeten terrein en voor de duur van hun commissie zonder ruggespraak in naam van de volle 
vergadering besluiten nemen. Vanaf 1665 is in de secrete besognes tot de zeezaken en tot de militaire 
zaken steeds meer continuïteit zichtbaar. Op 3 april 1665 delegeerde de vergadering aan de gedeputeerden 
tot de zaken van de zee de bevoegdheid om te bepalen welke instructies de bevelhebbers van de 
oorlogsvloot moesten krijgen en hoe die oorlogsvloot bijeen moest worden gebracht. Van die volmacht 
maakte de commissie echter geen gebruik. De vergadering stuurde haar op 16 april naar Texel om de vloot 
op de krijgsoperaties ter zee tegen de Engelsen voor te bereiden. Ze veranderde daardoor van een secreet 
besogne in een binnenlandse bezending, die haar resoluties en depêches niet op naam stelde van de Staten-
Generaal, maar van ‘Gedeputeerden en gevolmachtigden.’ Op 13 maart 1666 kreeg de commissie tot de 
zaken van de zee van de vergadering opnieuw bij delegatie de bevoegdheid om de instructie voor de hoofdofficieren 
en het rendezvous van ’s Lands vloot vast te stellen en bovendien om te bepalen hoe de vloot moest worden 
ingezet. Bijgevolg stelde ze haar resoluties en depêches op naam van de Staten-Generaal. Ook nu weer werd 
ze door de Staten-Generaal na korte tijd van secreet besogne omgevormd tot bezending naar de vloot, 
waardoor ze haar resoluties en depêches op naam van Gedeputeerden en gemachtigden moest gaan stellen. 
Ook in 1667 trad de commissie afwisselend als secreet besogne en bezending naar de vloot op. Ze legde 
verantwoording af  in twee verbalen: het ene inzake de secrete besognes van zeezaken van 13 maart 1666 tot 
en met 3 oktober 1667 en het andere over hun verrichtingen als gedeputeerden tot het employ van ’s Lants vloote 
van 13 maart 1666 tot en met 1 juni 1667. In 1668 gaf de vergadering aan gedeputeerden tot de militaire 
zaken nevens gecommitteerden uit de Raad van State een algemene machtiging om alles vast te stellen wat 
kon bijdragen tot het doel van de veldtocht van HHM en om te beslissen over de aanwending van het leger, 
dit ter ondersteuning van gedeputeerden te velde. Ook van deze algemene machtiging is blijkbaar geen 
gebruik gemaakt. Een deel resoluties en verbaal van de gedeputeerden te velde is wel bewaard gebleven. Hun 
resoluties zijn op naam gesteld van Gedeputeerden en gemachtigden. In 1671 machtigde de vergadering de 
gedeputeerden tot de zaken van de Triple Alliantie om met gecommitteerden uit de Raad van State alles in 
het werk te stellen om aan de stad Keulen hulp en bescherming te verlenen. De resoluties van deze 
commissie zijn wel op naam van de Staten-Generaal gesteld, door de president van de volle vergadering 
geparafeerd en door de griffier ondertekend. Ze zijn geregistreerd in het secreet register.389 
Het ‘rampjaar’ heeft tot de vorming van vaste secrete besognes en uiteindelijk van één algemeen secreet 
besogne de laatste stoot gegeven. In 1672 gaven de Staten-Generaal drie secrete besognes carte blanche:  Op 
28 februari machtigde de vergadering de gedeputeerden tot de zaken van de Triple Alliantie om alle 
                                                
386 Een rapport van het besogne tot de Triple Alliantie aan de SG d.d. 03/09/1672 in arch. SG inv. nr. 3923. 
387 Res. SG 14 /06/1634. 
388 Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse Stam, 521; Poelhekke, Frederik Hendrik, 259, 536; Groenveld, Verlopend getij, 74-87, 
De Bruin, Geheimhouding en verraad, 139-146. 
389 Secr. ress. SG 03/04/1665, 16/04/1665, 13/03/1666, 24/11/1671 bij Van Riemsdijk, Griffie 23-24. De verbalen 
en de andere stukken van de commissie tot de zaken van de zee van 1665 (die werd geleid door raadpensionaris De 
Witt) in arch. SG inv. nrs.9230-9239. De resoluties en verbalen van de commissie tot de zaken van de zee van 1668 
(ook geleid door de raadpensionaris) in arch. SG inv. nrs. 9248-9249. De resoluties en het verbaal van gedeputeerden 
te velde van 1668 in arch. SG inv. nr. 9180. 
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maatregelen te nemen die zouden leiden tot een verbond met de keurvorst van Brandenburg en de hertogen 
van Brunswijk en Luneburg over de werving van troepen en (vanaf 4 maart) tot overeenstemming met de 
koning van Engeland. Op 29 februari machtigde zij de gedeputeerden tot de zaken van de zee om alle 
maatregelen te nemen die zouden leiden tot het spoedig in zee brengen van de vloot. Op 28 maart kwam 
daar nog de machtiging bij om de instructie voor de hoofdofficieren en het rendez-vous van ’s Lands vloot 
vast te stellen en over de aanwending van die vloot te beschikken. Op 7 april 1672 gaven zij de 
gedeputeerden tot de militaire zaken nevens gecommitteerden uit de Raad van State een algemene 
machtiging om alles vast te stellen wat kon bijdragen tot het doel van de veldtocht van HHM en om te 
beslissen over de aanwending van het leger (inclusief de uitvaardiging van patenten), dit ter ondersteuning 
van gedeputeerden te velde. Op 11 april kreeg deze commissie bovendien de bevoegdheid om over alle 
oorlogszaken te beschikken. Al deze commissies stelden hun resoluties en depêches op naam van de Staten-
Generaal en registreerden ze in afzonderlijke registers.390 
In de jaren 1672-1673 lieten de Staten-Generaal deze drie besognes samensmelten tot één besogne tot de 
secrete zaken. Dit secrete besogne dat eigenlijk de gedeputeerden tot de secrete (en buitenlandse) zaken 
heette391, maar  in de secrete resoluties als het besoigne werd aangeduid,  handelde tot het einde van de 
Republiek de meest secrete zaken af. De vertegenwoordigers van de provincies in dit besogne werden nu net 
als de vertegenwoordigers in de andere vaste besognes jaarlijks in januari aangewezen392 en ook de secretaris 
van de Raad van State en de tresorier-generaal namen aan het overleg deel. Er werden nog wel secrete 
besognes tot de militaire en buitenlandse zaken ingesteld, maar alleen in bijzondere omstandigheden en met 
name in oorlogstijd. 393 Onder Willem III werden er alleen nog secrete besognes ingesteld tot de 
vredesonderhandelingen van Nijmegen en Rijswijk; voor het overige werden de secrete buitenlandse, 
militaire en zeezaken die niet in de secrete vergadering werden behandeld afgedaan in het secreet 
besogne394, dat daardoor, zolang de oorlog voortduurde, in feite fungeerde als het hoogste bestuursorgaan 
van de Republiek.395 
Na de vrede van 1713 bleef “het besogne” bestaan als een permanente secrete vergadering met bijzondere 
bevoegdheden, een vaste kerngroep van gecommitteerden die in naam van de Staten-Generaal de secrete 
zaken afdeed. Onder Willem IV was het een reguliere vergadering geworden die alle resoluties resumeerde 
en ook voor het overige de reguliere procedures volgde. 
‘Het Besogne’ was weliswaar secreet, maar de leden waren binnen zekere grenzen verplicht om 
ruggespraak te houden. Gewoonlijk kwam het iedere ochtend om 9 of 10 uur bijeen. Ook hierna kwam 
men echter vaak samen; de deliberaties konden dan wel tot twee uur duren. 396 Regelmatig vergaderde het 
met de secretaris van de Raad van State en de thesaurier-generaal, die daardoor in de besluitvorming van 
de Staten-Generaal een vast aandeel kregen. De leden waren doorgaans de premiers van de provinciale 
deputaties ter Staten-Generaal. 397 Gelderland bekleedde formeel het voorzitterschap, maar de feitelijke 
leiding van de vergadering was in handen van de provincie die in de volle vergadering de week had. De 
voorzitter van de volle vergadering was normaal gesproken dus ook voorzitter van het Besogne. 398 
 
5.8 Personele commissies: commissies van onderzoek 
                                                
390 Secr. ress. SG 28/02/1672, 29/02/1672, 04/03/1672, 07/04/1672, 11/04/1672 bij Van Riemsdijk, Griffie, 25. 
391 Knuttel 1107 is een pamflet getiteld: ‘Missive van Sijne Hoogheydt den heere Prince van Orange, geschreven in’t 
hooftquartier tot Quaringnan den 18. Augusti 1674. Geaddresseert aen de heeren haer Hoog: Mog: gedeputeerden 
tot de secrete saecken. Na de copye, in s’Gravenhage, by Jacobus Scheltus, 1674.’ 
392 Groenveld, ‘De institutionele en politieke context’, 65. 
393 S. Groenveld, ‘Heren met gewichtige besognes’, 28-32; notulen en resolutiën van het secreet besogne der Staten-
Generaal over de oorlogszaken 1794-1795, in: NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 641. 
394 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nrs. 571-576. 
395 Eind januari 1744 schrijft Bentinck aan Lord Carteret over de regering van de Republiek in de periode 1702-1713: 
‘Pendant la dernière guerre -- c'est le seul temps où l'on peut dire que la République sans Stadhouder ait fait quelque 
figure -- une espèce de conseil secret composé des principaux ministres et autres magistrats accrédités et unis entre 
eux a gouverné la République avec beaucoup d'Autorité. C'est ce qu'on ne reverra plus. Tous nos Magistrats se 
croient trop habilles et ont trop gouté le plaisir de l'indépendance pour déférer à qui que se soit, et l'un ou l'autre aura 
toujours des Intérêts opposés à tout ce qu'on voudroit faire’: Bentinck, Briefwisseling, 79. 
396 Gabriëls, Stadhouderlijk stelsel, 308; verwijst naar Aalbers, De Republiek en de vrede van Europa, 161. 
397 Namens Holland hebben de eerste in de deputatie (de vertegenwoordiger in de Ridderschap) en de 
raadpensionaris zitting in het secreet besogne. Vervanging is mogelijk: Buys treedt in de plaats van de 
raadpensionaris: Willem Bentinck aan de gravin van Portland 8 juli 1746, Bentinck, Briefwisseling, 179. 
398 Zie de presentielijsten in de resolutieregisters. Gabriëls, Stadhouderlijk stelsel, 360. 
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In de achttiende eeuw hebben de Staten-Generaal bij verschillende gelegenheden onderzoekscommissies 
ingesteld die een oordeel moesten vellen over hoe iets was misgegaan of plannen moesten beramen hoe 
het verder moest. Een voorbeeld van een onderzoekscommissie van het eerste type is de commissie die in 
1785 een onderzoek instelde naar de directie en het bestier van Willem IV als admiraal-generaal tijdens de 
vierde Engelse oorlog. Voorbeelden van onderzoekscommissies van het tweede type zijn de Personele 
commissies van het defensiewezen en van het financiewezen van de staat die de Staten-Generaal in 1785 
instelden om zich over staatkundige hervormingen te laten adviseren. 
De leden van deze personele commissies waren benoemd op persoonlijke titel en niet in hun politieke of 
ambtelijke functie. De Personele commissie tot het defensiewezen moest de mogelijkheden onderzoeken 
tot de reorganisatie van de defensie te land en ter zee. Zij bracht in 1789 eerst haar conceptrapport uit 
over het bestier en de verbeteringen van de zaken van de zee en in hetzelfde jaar (op 28 oktober) haar generaal 
rapport. De Personele commissie tot het financiewezen moest onderzoeken in hoeverre de generaliteitskas 
kon bijdragen aan de kosten van de defensie en hoe de provinciale quoten konden worden gereguleerd. Ze 
werd in de wandeling de Commissie tot de herziening van de quoten genoemd. Ze bracht in 1787 een 
interim-rapport uit en in 1790 haar generaal rapport. Op 21 mei 1790 werd ze bij resolutie van de Staten-
Generaal gedechargeerd. 399 
 
 
6 Beleids- en besluitvorming  
 
6.1 De complexiteit van de beleidsvorming 
De republiek was geen eenheidsstaat. De politieke macht was niet aan de top geconcentreerd, maar over 
verschillende bestuurslagen verdeeld. Besluiten die op het topniveau worden genomen, moeten tot op het 
laagste niveau worden verantwoord. Een sterke uitvoerende macht ontbrak. Consensus binnen de 
collegiale besturen en ruggespraak van vertegenwoordigers met degenen die zij vertegenwoordigden waren 
vereist om in belangrijke zaken besluiten te kunnen nemen. 
De Unie was een republiek van republieken. De besluitvorming was getrapt. De vergadering van de 
Staten-Generaal was de laatste schakel in een keten van beleidsbepalende organen op stedelijk, provinciaal 
en centraal niveau. Holland was machtiger dan Utrecht en Delft was zwakker dan Amsterdam, maar de 
stem van de machtigste woog formeel even zwaar als de stem van de zwakste. Op alle niveaus moest 
machtsongelijkheid met formele gelijkwaardigheid worden verzoend. 
Er was geen constitutie; rechtseenheid ontbrak. Wat in Sluis recht was kon in Westerwolde onrecht zijn en 
het kon een burgemeester van Venlo verboden zijn wat de burgemeester van Den Bosch was toegestaan. 
Het recht was geen wettenrecht, maar precedentenrecht. Elk besluit was gebaseerd op besluiten die eerder 
in vergelijkbare gevallen waren genomen en vormde op zijn beurt de basis voor soortgelijke besluiten die 
nog genomen gingen worden. 
De legitimeringsdwang was groot. Privileges en costumen moesten kostte wat het kost worden 
gehandhaafd: dat was de bestaansreden van het bondgenootschap.  
In een voortdurende inspanning om macht en recht op hetzelfde spoor te houden, ontwikkelde zich een 
overlegtraditie, die besluiten opleverde waar iedereen thuis mee voor de dag kon komen, ook als ze vooral 
in het belang van de machtigste waren genomen. De sterke legitimeringsdwang ging gepaard met een 
pragmatische uitvoeringspraktijk. Als de praktijk om iets anders vroeg dan de resolutie voorschreef, dan 
werden de resoluties ruim geïnterpreteerd. In een systeem dat het onverzoenlijke verzoent moet veel 
worden gedoogd. 
Het systeem was in wankel evenwicht. Steeds moest het gezag van de Staten-Generaal worden verzoend 
met de soevereiniteit van de provincies en de formele gelijkheid van de bondgenoten met het feitelijke 
overwicht van Holland. Maar het werkte zolang de deelnemers ervan overtuigd waren, dat de zwakke niet 
alleen de machtige nodig heeft, maar de machtige ook de zwakke en zolang er niet een deelnemer was die 
machtig genoeg was om zijn eigen koers te bepalen. 
Het evenwicht in het systeem werd bevorderd door een gedeelde ideologie, die machtigen en machtelozen 
in alle uithoeken van het bondgenootschap verbond met de heldhaftige strijd voor vrijheid en geloof en de 
overbrugging van tegenstellingen legitimeerde door een krachtig beroep te doen op de res publica, het 
algemeen belang. 
 

                                                
399 Zie de rapporten van deze commissies in arch. SG inv. nrs. 9258-9263 en 9442-9449. 
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6.2 De actoren in het beleidsproces 
Bij de totstandkoming van het beleid van de generaliteit waren veel actoren betrokken. De beleidsvorming 
speelde zich grotendeels buiten de vergadering af, in commissies, conferenties en deputaties in binnen- en 
buitenland, aan het Stadhouderlijk hof, in de vergaderzalen en comptoiren van de Raad van State en 
andere generaliteitsorganen, in de griffie van de Staten-Generaal, in het kantoor van de raadpensionaris 
van Holland, in de vergaderingen van de provinciale deputaties, de Statenvergaderingen, de stadsbesturen 
en de ridderschappen en natuurlijk in het informele circuit. Daar agendeerden regenten en ambtenaren de 
problemen, wonnen zij informatie en adviezen in, formuleerden zij voorstellen om de problemen op te 
lossen, beoordeelden ze de haalbaarheid en de effectiviteit van de verschillende alternatieven, peilden ze 
de meningen en bevorderden ze de adequate uitvoering van het vastgestelde beleid. De vergadering van de 
Staten-Generaal was het hoogste beleidsorgaan. Als niet een besogne of de Prins daartoe mandaat hadden 
gekregen voerde zij in het beleidsproces de regie. Op basis van de keuzes die de bondgenoten gezamenlijk 
hadden gemaakt, stelde ze beleid vast, bekrachtigde ze beleid, interpreteerde en wijzigde ze beleid, paste ze 
beleid toe en controleerde ze de uitvoering ervan. 
 
6.3 De eigenaardigheden van het beleidsproces 
Besluiten van de Staten-Generaal waren gebaseerd op eerdere besluiten en vormden de basis voor 
besluiten die nog moesten worden genomen. Dat is niet alleen inherent aan een rechtssysteem dat 
gebouwd is op precedenten, maar ook aan het beleidsproces zelf. Beleid bestaat meestal uit een lange serie 
van meer of minder verbonden keuzen, besluiten om iets te doen of om iets te laten. Beleidsprocessen zijn 
open en dynamische processen: de doelstellingen staan meestal niet bij voorbaat vast, ze hebben geen 
duidelijk begin en geen duidelijk einde en de stappen die moeten worden genomen hebben geen vaste 
volgorde en zijn ook elke keer weer anders. Ze hebben een cyclisch, iteratief en vaak ook incrementeel 
karakter. Een beleidsbeslissing is meestal niet alleen de uitkomst van een eerder beleidsproces, maar ook 
het begin van een nieuw beleidsproces, dat ook weer een beleidsbeslissing oplevert. Beleidsprocessen zijn 
vaak ook nauw met elkaar verbonden. Soms kan een beleidsprobleem niet worden opgelost voordat eerst 
een ander beleidsprobleem uit de wereld is geholpen. 400 Bovendien kunnen partijen de oplossing van het 
ene probleem als voorwaarde stellen voor de oplossing van het andere: dan wordt het ene 
beleidsprobleem, zoals men dat destijds noemde, aan het andere geaccrocheerd.401 
 
 
7 Beraadslagingen 
 
7.1 Beraadslagen met en zonder landsheer 
De vergaderprocedures uit de landsheerlijke tijd regelden de overlegrelatie tussen de landsheer en de 
standen. Die procedures moesten verzekeren dat in het overleg recht werd gedaan aan zowel de 
soevereine macht van de landsheer als aan de vrijheid van de standen om al dan niet in diens beden te 
bewilligen. Maar bij de veranderende machtsverhoudingen was dat bijna onbegonnen werk. De 
procedures werkten zolang beide partijen elkaar op hun gemeenschappelijke belang konden vinden en dat 
was in de laatste decennia voor het uitbreken van de Opstand niet meer het geval. 
De vergadering begon met het gebed. Daarna las de kanselier, de president van de Geheime Raad of een 
andere hoge ambtenaar de generale propositie voor, een stijlvolle redevoering, waarin het algemene 
voorstel van de landsheer werd omschreven en toegelicht. De generale propositie werd in beleefde termen 
beantwoord door de eerste gedeputeerde van de provincie die gastheer was, veelal dus de pensionaris van 
Brabant. Daarna konden de onderhandelingen beginnen. 
Het onderhandelingsproces was nogal ingewikkeld. In zijn beschrijvingsbrief voor een bedevergadering had 
de landsheer de opgeroepen Staten gevraagd hun gedeputeerden goed geautoriseerd en geïnstrueerd naar de 
vergadering te sturen.402 Gedeputeerden konden immers alleen in de door hem gevraagde bede consenteren 
als zij van hun principalen een bijzondere last of pouvoir hadden meegekregen die hen een bindend of 
imperatief mandaat gaf in die zaken die in de beschrijvingsbrief "geopend en betekend", dat wil zeggen: 

                                                
400 Dunn, Public policy analysis, 61. 
401 In zijn memorie aan de Commissie tot herziening van de quotes noemde griffier Hendrik Fagel de toegenomen 
neiging om zaken aan elkaar te accrocheren een belangrijke reden waarom het schrijfwerk in de griffie de afgelopen 
decennia zo was toegenomen. Arch. SG inv. nrs. 9445-9447. 
402 Zij kregen geen geloofsbrieven; daar werd door de landsheer ook niet om gevraagd. 
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duidelijk omschreven waren. Maar de oproep van de landsheer had niet altijd het door hem gewenste effect. 
Als de Staten de beschrijvingsbrief over de punten van deliberatie onacceptabel of niet duidelijk genoeg 
vonden, dan gaven ze hun gedeputeerden alleen de opdracht mee om de proposities van de landsheer aan te 
horen en daarvan bij hun principalen rapport uit te brengen. In die gevallen kon de landsheer geen zaken 
doen voordat de gedeputeerden ruggespraak hadden gehad met hun lastgevers en waren teruggekeerd met 
volmachten die ruim genoeg waren om te kunnen adviseren en concluderen. De landsheer kon de vaart er 
een beetje in proberen te houden door de gedeputeerden zelf naar huis te sturen om ruimere volmachten te 
vragen of door het aantal onderbrekingen voor ruggespraak te beperken.403 
De landsheer onderhandelde in principe niet met de Staten-Generaal, maar met de afzonderlijke 
provincies. De vergadering had geen formele bevoegdheden en kon ook niet concluderen bij meerderheid 
van stemmen, omdat de provincies vrij waren om te consenteren en een provincie in geen geval door de 
andere provincies kon worden gedwongen om mee te betalen aan uitgaven waarin ze niet zelf had 
bewilligd. 
Omdat de landsheer wilde voorkomen dat de provincies hun onderhandelingspositie versterkten door 
gezamenlijk te beraadslagen en te adviseren, liet hij zijn commissarissen besprekingen voeren met alle 
deputaties afzonderlijk. Toen de Staten-Generaal in 1473 in reactie op het bedevoorstel van Karel de 
Stoute een gemeenschappelijke verklaring wilden afleggen, eiste de hertog dat iedere deputatie haar 
standpunt afzonderlijk mee zou delen. Maar sinds 1493 werd het gewoonte, dat de bede niet meer aan de 
Staten afzonderlijk, maar aan de Staten-Generaal werd gevraagd404 en uiteindelijk kon de landsheer niet 
verhinderen dat de provincies gemeenschappelijk hun standpunt bepaalden en in de plenaire vergadering 
naar voren brachten. 
Uiteindelijk verliep het besluitvormingsproces als volgt. Nadat in de plenaire vergadering de generale 
propositie was gedaan, werd aan elk van de afzonderlijke deputaties een particuliere propositie gedaan, 
waarin het aandeel van de desbetreffende provincies was omschreven. De deputaties beraadslaagden 
hierover afzonderlijk, overlegden met de commissarissen van de landsheer over de hoogte van het bedrag 
dat hen was gevraagd en over de voorwaarden die ze aan hun consent in de gevraagde contributie 
verbonden en overlegden daarnaast met elkaar over een gemeenschappelijk in te nemen standpunt. Na alle 
onderhandelingen legden zij hun gemeenschappelijke consent over de voorstellen van de landsheer neer in 
een acte van acceptatie, die in de plenaire vergadering met de landsheer door de pensionaris van Brabant 
werd voorgelezen. 405 
In de praktijk was het besluitvormingsproces meestal ingewikkelder. Soms waren de provinciale deputaties 
alleen gemachtigd om te luisteren en te rapporteren (ouïr et rapporter406) over wat ze hadden gehoord en 
moesten ze meteen na het aanhoren van de generale propositie weer naar huis om ruggespraak te houden 
met hun lastgevers en nieuwe instructies te halen. Maar in de zestiende eeuw, en zeker in de periode 
waarin minstens één keer per jaar werd vergaderd, waren de deputaties doorgaans voldoende gemachtigd 
om binnen de grenzen van hun mandaat onder intern overleg en overleg met de andere deputaties in 
onderhandeling te gaan met de vertegenwoordiger van de landsheer. 
Ook na 1576 begon het overleg tussen landsheer en Staten met een propositie van de regering aan de 
vergadering. Vervolgens gingen de deputaties met elkaar in beraad en zo nodig in ruggespraak met hun 
lastgevers. Uiteindelijk brachten ze op de propositie van de landsheer de consenten van hun committenten 
in of consenteerden ze – als de gelegenheid voor ruggespraak had ontbroken – op het behagen van hun 
committenten. Als alle consenten waren ingebracht concludeerde de voorzitter en legde hij de conclusie 
schriftelijk aan de de gouverneur-generaal of diens vertegenwoordiger voor. Deze stelde vervolgens bij 
apostille vast wat was overeengekomen en legde dat vast in een openbare verklaring, die op zijn naam 
door de audiencier werd uitgevaardigd. 
 In de periode 1576-1588 proponeerden de vertegenwoordigers van het landsheerlijk gezag (Matthias, 
Oranje, Anjou en Leicester met hun Raden van State) bij de opening van de vergadering, maar 
compareerden ze zo nodig ook tussentijds om een voorstel te doen: vergaderingen duurden soms enkele 
jaren.  

                                                
403 Van de Kieft, ‘Staten-Generaal 1464-1555’, 15, 32; Kokken, Steden en Staten, 192-195; Wellens, Etats Généraux, 315-
321; Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand, 66. 
404 Van de Kieft, ‘Staten-Generaal 1464-1555’, 10, 18. 
405 Smitskamp, ‘‘Lotswissel 1555-1593, 32. 
406 Van de Kieft, ‘Staten-Generaal 1464-1555’, 15. 
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Zowel de akten waarin de afspraken met de landsheer waren vastgelegd als de resoluties die de afspraken 
van de provincies onderling bevatten werden vanaf 1584 opgemaakt door één persoon, de griffier, die in 
dat jaar tevens de functie van audiencier had gekregen. 

 
7.2 Vergaderregels 
Het overleg van de gecommitteerden ter generaliteit moest goed worden voorbereid en geregeld. In de 
besluiten van de vergadering moesten de soms zeer uiteenlopende belangen van een groot aantal actoren 
met verschillende status en invloed naar evenredigheid en naar tevredenheid worden verdisconteerd; ze 
moesten dus goed worden geredigeerd en op het juiste tijdstip worden genomen. 
De vergadering volgde de vergadergewoonten van de provinciale staten en de Staten-Generaal uit de 
landsheerlijke tijd en nieuwe regels die kort voor en tijdens de Opstand werden ontwikkeld. Ze waren 
exemplarisch voor de vergadergewoonten van alle vertegenwoordigende vergaderingen en collegiale 
besturen in de periode 1576-1796.407 
Geregeld werd wie de vergadering mocht bijwonen, wie het voorzitterschap bekleedde en wanneer het 
wisselde, wanneer de gedeputeerden aanwezig moesten zijn en hoeveel ze moesten betalen als ze te laat 
waren, wanneer ze hun mond mocht open doen en wanneer niet en hoe het werk werd verdeeld. Al op 5 
oktober 1576 spraken de gedeputeerden van Brabant, Vlaanderen en Henegouwen met elkaar af, dat het 
voorzitterschap wekelijks onder hen zou rouleren, dat de voorzitter, geassisteerd door een of twee 
pensionarissen, alle proposities zou doen die hem goeddacht, de brieven van en aan de Staten-Generaal 
zou schrijven en ontvangen en een orde zou handhaven zoals die in soortgelijke colleges werd 
gehandhaafd en dat de pensionarissen ’s middags bij elkaar zouden komen om de resoluties uit te voeren, 
de brieven te schrijven en de vergadering van de volgende dag voor te bereiden. Deze afspraken werden 
uitgewerkt in het vergaderreglement dat in 1577 werd ingevoerd. 408 Het werd tot 1590 een paar keer 
aangepast, maar bleef nadien ongewijzigd van kracht.409 Niettemin veranderde er nog wel het een en ander 
in de organisatie van de beraadslagingen. Belangrijke veranderingen zijn de verdere verschriftelijking en 
formalisering van het vergaderproces, de uitbouw en verdere structurering van het vooroverleg in 
commissies en conferenties, de inrichting van een secrete vergadering en een algemeen secreet besogne 
naast de ordinaris vergadering en de stroomlijning van alle administratieve procedures. Deze 
veranderingen hebben het 18e-eeuwse overlegproces beter gestructureerd en beter zichtbaar gemaakt. 
 
7.3 Presentes 
Zonder meer toegang tot de vergadering had iedere ordinaris of extraordinaris gedeputeerde die een 
commissie- of een credentiebrief kon overleggen van zijn provincie. 410 Anderen konden alleen ter 
vergadering compareren op eigen verzoek of op uitnodiging. Verzoeken om een propositie te doen gingen 
veelal uit van de Raad van State, de Prins van Oranje, buitenlandse ambassadeurs, de Admiraliteiten, de VOC 
en de WIC. 
In par. 3.3.4, heb ik al uiteengezet dat leden van de Raad van State, al dan niet vergezeld van de stadhouders, 
in de vergadering aanwezig waren als de generale petitie of belangrijke militaire zaken op de agenda stonden. 
Later compareerde de Raad alleen nog in de vergadering van de Staten-Generaal als over belangrijke 
adviezen of proposities van gedachten moest worden gewisseld. Meestal waren het dan alleen de thesaurier-
generaal, de ontvanger-generaal en de secretaris die acte de présence gaven. Conferenties van 
vertegenwoordigers van beide colleges en in de achttiende eeuw de vergaderingen van het Secreet Besogne 
traden in de plaats van overleg in de vergadering van de Staten-Generaal zelf.411 
De stadhouders compareerden ook zonder de Raad van State, niet alleen bij de ontvangst van buitenlandse 
diplomaten en andere hoge gasten 412, maar ook voor de bespreking van belangrijke vraagstukken. Frederik 
                                                
407 ‘De vorming van een vergaderstand’, Van Vree, Nederland als vergaderland, 119-176. 
408  Réglement des états généraux sur l'ordre à observer dans leurs assemblées’, 27 mrt. 1577, Gachard, Actes, app. 
XVII, 440-441. 
409 Van Vree, Nederland als vergaderland, 123. 
410 In 1578 verklaarden de Staten-Generaal uitdrukkelijk, dat niemand geadmitteerd mocht worden ter vergadering 
die niet expres daartoe was gedeputeerd: res. SG 23/04/1578. Zie ook Res. SG 12/04/1624 Resolutiën NR VI, nr. 
3052. 
411 Van Deursen, ‘De Raad van State onder de Republiek’, 68-73. 
412 Poelhekke, Frederik Hendrik, 49. 
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Hendrik was vrijwel steeds present als er besluiten moesten worden genomen naar aanleiding van de 
conferenties over de vredehandel in Munster. 413 Meestal echter brachten de stadhouders hun voorstellen en 
adviezen schriftelijk uit. In de Statenzaal maakte de stadhouderlijke zetel in stadhouderlijke tijden een vast 
onderdeel uit van het meubilair. 
Een uitheems gezant die door de Staten-Generaal in eerste audiëntie wilde worden ontvangen, moest in 
principe dezelfde procedure doorlopen als een Staatse gezant die zich bij een buitenlandse vorst aandiende. 
De plechtigste audiëntie was de eerste audiëntie van een ambassadeur. Heringa heeft haar uitvoerig 
beschreven.414 De ambassadeur diende eerst een verzoek om audiëntie in bij de voorzitter van de 
vergadering. Die audiëntie werd hem verleend als hij de inhoud van zijn geloofsbrieven had bekend 
gemaakt.415 Op de aangewezen dag werd hij door twee gedeputeerden van huis afgehaald en ter audiëntie 
geleid. Hij overhandigde zijn credentiaal aan de voorzitter van de vergadering, sprak zijn propositie of 
harangue uit, die een verzoek bevatte aan de vergadering om commissarissen aan te wijzen met wie hij in 
conferentie kon treden en overhandigde die propositie vervolgens ook in geschreven vorm. Dan antwoordde 
de voorzitter van de vergadering door de gezant te bedanken, welkom te heten en naar het welzijn van zijn 
vorst te informeren. Wanneer een gezant afscheid wilde nemen, werd hij door de Staten-Generaal opnieuw 
in audiëntie ontvangen volgens hetzelfde ceremonieel als bij zijn ontvangst. Hem werd door de voorzitter 
een geschenk overhandigd dat in overeenstemming was met de hoogachting die men voor hem had en de 
status van zijn vorst. 416 
Ook de Admiraliteitscolleges en de VOC kregen gemakkelijk en veelvuldig toegang tot de Statenzaal, die 
maar luttele meters van hun eigen besognekamers op het Binnenhof verwijderd was. 
De Staten-Generaal konden ook audiëntie verlenen aan ieder ander die daarom verzocht. In de eerste 
decennia is het nog een bonte verzameling van regenten, ambtenaren, predikanten en zelfs particulieren die 
in de vergaderzaal verschijnen. Vanaf het einde van de zestiende eeuw werd audiëntie echter een voorrecht 
dat alleen werd verleend aan de hoogstgeplaatsten. 
Toegelaten tot de vergadering werden uiteraard ook de ambtenaren die de vergadering moesten bedienen. 
Dat was aanvankelijk de griffier en later ook de commies en de agent. Kamerbewaarders kwamen 
uiteraard alleen binnen als ze werden gebeld. 
 
7.4 Duur en regeling van de besognes 
De gedeputeerden ter vergadering besoigneerden op alle weekdagen en bij dringende zaken ook op de 
zondag, het hele jaar door, sinds 1593 ook zonder reces. De duur van de ordinaris besognes was in de 
zestiende eeuw nog regelmatig vier tot zes uur, maar liep daarna terug naar twee en een half uur in de 
eerste helft van de zeventiende eeuw, naar twee uur in de decennia daarna en uiteindelijk naar slechts één 
uur in de achttiende eeuw. 417 Die verkorting van de vergaderduur was een gevolg van standaardisatie van 
de besluitvormingsprocedures en een sterke uitbreiding van het commissiewerk. In de achttiende eeuw 
werd het eigenlijke werk niet meer in de vergadering gedaan, maar in de commissies; belangrijke besluiten 
werden niet meer in de plenaire vergadering genomen, maar in het secreet besogne. De ordinaris 
vergadering deed vooral het routinewerk en nam vooral standaardbeslissingen in standaardkwesties.418 
 
7.5 Leiding, opening en voorbereiding van de vergadering 
 
7.5.1 De voorzitter van de vergadering en zijn taken   
Het presidium wisselde elke week in de nacht van zondag op maandag om middernacht. In de ochtend nam 
de gedeputeerde van de nu presiderende provincie die binnen de provinciale deputatie het hoogst in rang 

                                                
413 Secr. res. SG 11/12/1643. 
414 Heringa, De eer en hoogheid van de staat, hfdst. XII. 
415 Bekendmaking van de inhoud van hun geloofsbrieven is een voorwaarde om audiëntie te krijgen: res. SG 
19/08/1658. 
416 Heringa, De eer en hoogheid van de staat, hfdst. V: Het diplomatieke ceremonieel. 
417 Waddington,’Sommaire’, 153 en 159; Schöffer, ‘Naar consolidatie en behoud’, 85; Bentinck Briefwisseling, 4 ; Wagenaar, 
Tegenwoordige Staat, I, 256. 

418 Natuurlijk liepen de vergaderingen ook wel eens uit. De voorlezing door De Witt van zijn lijvige Deductie ter 
rechtvaardiging van de Akte van Seclusie, eerst in de Staten van Holland, daarna in de Staten-Generaal (5 aug. 1654) 
duurde uren: Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, III, 67. 
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was plaats in de presidiale armstoel in het midden van de lange zijde van de vergaderzaal.419 Als Holland de 
week had werd het voorzitterschap dus in principe bekleed door de vertegenwoordiger van de ridderschap, 
als Zeeland aan de beurt was de vertegenwoordiger van de Eerste edele (de prins van Oranje). Als in de loop 
van de week een gedeputeerde van de provincie die het presidium bekleedde compareerde die hoger in rang 
was dan de collega die op dat moment de hamer zwaaide, kon ook het voorzitterschap wisselen. “Als de 
graaf van Culemborg een dagje kwam aanwaaien, verdrong hij een burgemeester van Arnhem en kon zijn 
taak later worden overgenomen door een toevallig gearriveerd lid van de Zutphense ridderschap.”420 Als 
van de provincie die de week had geen vertegenwoordiger aanwezig was, nam de provincie die de 
voorafgaande week had het presidium waar, maar dan bleef dat zo de hele week, ook al kwam een 
gedeputeerde van de provincie die de week had tussentijds alsnog opdagen.421 Vanaf 6 juni 1578 werden de 
namen van de gewesten die het voorzitterschap bekleedden en vanaf 1582 de namen van de voorzitters zelf 
week na week in de resolutieregisters vermeld. 
De voorzitter van de week bereidde samen met de griffier de vergadering voor. Hij stelde veelal in overleg 
met de raadpensionaris en de Prins de agenda vast. 422 Onder Frederik Hendrik kwam bovendien het 
gebruik in zwang dat hij, als de Prins in Den Haag was, 's ochtends vóór de vergadering ook eerst even bij 
hem aanliep.423 Hij opende, schorste en sloot de vergadering, leidde de beraadslagingen, vroeg de adviezen, 
nam de stemmen op, concludeerde en dicteerde de conclusies aan de griffier.Hij gaf gevolg aan de 
besluiten van de vergadering door de uitgaande stukken te ondertekenen. 424  
De voorzitter vertegenwoordigde in veel gevallen de vergadering naar buiten. Hij rapporteerde aan de 
vergadering over activiteiten die hij in haar opdracht had uitgevoerd en besprekingen die hij namens haar 
met buitenlandse gezanten en anderen had gevoerd. 
De voorzitter moest er ook op letten dat de vergaderregels in acht werden genomen. Dat is in bepaalde 
perioden geen sinecure geweest. Verscheidene auteurs maken melding - zowel vóór 1576 als daarna - van het 
rommelige karakter van de vergaderingen en zelfs van lawaai dat bewust werd geproduceerd om de 
besluitvorming te manipuleren, maar het bewijsmateriaal daarvoor beperkt zich tot de periode voor het 
rampjaar en is ook voor die periode bepaald niet overvloedig. 425 
Het voorzitterschap was een belangrijke rol. Door de manier waarop de voorzitter de agenda samenstelde, 
informatie verstrekte en de conclusies formuleerde kon hij de besluitvorming sterk beïnvloeden. Maar een 
meerderheid kon hij moeilijk tegenhouden: de vergadering kon hem dwingen te concluderen in de zin van de 
meerderheid en hem eventueel een buitengewone vergadering laten convoceren. 426 
Alle provincies behalve Friesland gingen in hun Statenvergadering over op een vast voorzitterschap. De 
Staten-Generaal hebben die stap nooit gezet. De delicate machtsverhoudingen tussen de bondgenoten lieten 
een vast voorzitterschap niet toe. 427 
 
7.5.2 De vaststelling van de agenda en verdere voorbereidingen van de vergadering 

                                                
419 Het moment van wisseling blijkt uit de lijst van presentes aan het hoofd van de resoluties van iedere 
vergaderdag.Res. SG 05/10/1576, Resolutiën, I, 10 nr. 4, res. SG 20/03/1577, Resolutiën, I, 155 nr, 4 en art. 1 van het 
reglement van orde van 27/03/1577: Gachard, Actes, I, 440. Over de stoel: De Wicquefort, Histoire des Provinces Unies, 
I, I 34. 
420 Roelevink, ‘Lobby’, 160. 
421 Deze regel wordt bevestigd door res. SG 08/11/1771. Aanleiding was, dat gedeputeerde Quarles van Zeeland die 
dag om even na elven de vergaderzaal binnenkwam en de presidiale stoel door een Hollandse collega bezet vond. 
422 Aanvankelijk deed hij aan het einde van de vergadering een agendavoorstel voor de volgende dag: res. SG 
12/12/1582, Resolutiën, III, 344, nr. 55. Die gewoonte is blijkbaar door voortsschrijdende standaardisatie van de 
procedures spoedig in onbruik geraakt. 
423Poelhekke, Frederik Hendrik, 133. 
424 De Wicquefort, Histoire des Provinces Unies, dl. I 34; Van Vree, Nederland als vergaderland, 124. 
425 Rowen, John de Witt, 460-462; Groenveld, ‘Heren met gewichtige besognes’, 9 en 24; De Bruin, Geheimhouding en 
verraad, 138. Centraal staat steeds de manier waarop De Witt op 11 augustus 1664 in de vergadering van de Staten-
Generaal een Hollandse resolutie in een generaliteitsresolutie wist te converteren door de tegenstanders af te laten 
leiden. Zo gaven de Staten-Generaal zonder dat de meeste gedeputeerden zich dat realiseerden De Ruyter 
toestemming om bij Guinee de Engelsen te bestrijden. Dit lijkt echter een vrij uniek incident. Uniek is in ieder geval 
dat bij de resumptie een bijlage werd toegevoegd aan een resolutie die op de voorafgaande dag was genomen. Zie 
ook de laatste secrete resolutie van 1646 (en retroacta). 
426 Bentinck, Briefwisseling, 100 en 107. 
427 Van Vree, Nederland als vergaderland, 141.  
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De voorzitter bereidde de vergadering voor samen met de griffier, die de secretariële functies uitoefende 
en die bovendien gewoon was elke dag de raadpensionaris van Holland en elke week de Prins te consulteren. 
428 De voorbereiding bestond uit het verzamelen en selecteren van de ingekomen proposities, adviezen, 
rekesten en brieven, het vaststellen van de wijze waarop ze zouden moeten worden behandeld, het 
opstellen van de agenda en het voor zover mogelijk concipiëren van de conclusies en de teksten van de 
depêches. 
Het centrale punt in de voorbereiding van de vergadering was de vaststelling van de agenda. 
Een zaak die in de vergadering van de Staten-Generaal werd geagendeerd, had meestal al elders op de 
agenda gestaan. In veel gevallen kwam het initiatief van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten of 
Gecommitteerde Raden van een van de provincies. Zij waren gewoon hun gedeputeerden de opdracht te 
geven om de zaken in de door hen gewenste richting te dirigeren. Meestal kwam het initiatief van de Staten 
van Holland. Wat zij in de vergadering van de Staten-Generaal wilden bereiken legden ze vast in hun 
provinciale resoluties, die door hun gedeputeerden in de vergadering van de Staten-Generaal werden 
ingebracht en waarvan de griffier alleen de beginregels hoefde te veranderen om ze in 
generaliteitsresoluties te converteren. 
Bij ordinaris vergaderingen die in de zestiende eeuw werden beschreven bestond de agenda in de eerste 
plaats uit de punten die in de beschrijvingsbrief stonden (de punten van beschrijving) of de punten die door de 
vorige vergadering waren doorgeschoven (de punten van reces): op die punten hadden de gedeputeerden een 
volmacht om te beslissen. Daarna konden in volgorde van hun urgentie de lopende zaken worden 
geagendeerd, zaken waarin de gedeputeerden van hun principalen vrij of binnen bepaalde grenzen vrij 
mochten beslissen. Naarmate beschrijvingen en recessen minder vaak voorkwamen en de vergadering een 
permanent karakter kreeg, ging de vaststelling van de agenda bestaan uit het besluit tot behandeling van 
ingekomen stukken en de volgorde waarin die behandeling moest plaatsvinden. De agenda bestond uit de 
opening, de vaststelling van de besluiten van de vorige dag (sinds 1637), de mededelingen en de 
aankondiging van de ingekomen brieven en de punten waarop de vergadering geacht werd een besluit te 
nemen in volgorde van urgentie. 429  
De voorzitter bepaalde in overleg met de griffier welke ingekomen stukken niet in behandeling werden 
genomen, van welke stukken de behandeling voor onbepaalde tijd werd uitgesteld, welke stukken voor 
kennisgeving moesten worden aangenomen en over welke stukken moest worden beraadslaagd. Stukken 
die niet in de vereiste vorm waren opgemaakt werden niet in de vergadering gebracht.  
Brieven die geen proposities bevatten (meestal nieuwsbrieven of nouvellesen  in het bijzonder die van de 
Staatse gezanten in het buitenland) werden als brieven van notificatie ter kennisneming aan de 
vergaderstukken toegevoegd. Sommige brieven of rekesten werden op de agenda gezet met het voorstel 
om de behandeling ervan tot nader order uit te stellen.  
Van de stukken waarover moest worden beraadslaagd werd in de eerste plaats de wijze van behandeling 
vastgesteld. Van de initiatiefstukken waarop een besluit moest worden genomen (proposities, petities, 
memories, bepaalde missiven), werd bepaald welke commissoriaal moesten worden gemaakt, welke 
moesten worden doorgezonden om advies, welke ter afdoening moesten worden doorgezonden of 
gerenvoyeerd aan anderen en welke meteen in eerste instantie konden worden afgedaan. Dat laatste was 
alleen het geval bij standaardzaken zoals paspoortaanvragen. In die zaken voegde de griffier of de 
commies een standaardbeschikking aan de vergaderstukken toe. Ook van de stukken die het gevolg waren 
van een behandeling in eerdere instantie - ingekomen adviezen van de provincies, van commissies en 
conferenties - moest de verdere behandeling worden vastgesteld. In veel gevallen bestond die behandeling 
uit de vaststelling van de conceptakte of conceptresolutie die door de adviseurs was ingediend of uit de 
conversie van een resolutie van een ander college in een generaliteitsresolutie. De griffier zorgde er 
tenslotte voor dat zoveel mogelijk adviezen en proposities aan de vergadering in de vorm van 
conceptresoluties ter tafel konden worden gebracht, bijvoorbeeld door provinciale resoluties in concept-
generaliteitsresoluties om te zetten (te converteren).  
Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding was het beantwoorden van de vraag welke stukken een 
geheime behandeling verdienden en welke niet. Hoewel de vergadering over de wijze van behandeling 
formeel het laatste woord had, was de invloed van de voorzitter en de griffier ook hier erg groot. Na 1670 

                                                
428 Groenveld, ‘Heren met gewichtige besognes’, 9. De commissie tot de secrete correspondentiën, die in 1651 werd 
ingesteld om over de wijze van behandeling van de secrete ingekomen brieven te beslissen,werd in 1653 weer 
opgeheven. 
429 Zo is ook de vergaderorde in Zeeland: Boddaert, Tegenwoordige Staat van Zeeland, 63. 
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waren zij het die in de praktijk bepaalden of een zaak als een secrete of als een publieke zaak werd behandeld 
en wie de behandeling voor zijn rekening nam: de volle vergadering, de secrete vergadering, het secreet 
besogne, een commissie of een andere actor.  
 
 
 
 
7.5.3 Opening van de vergadering; ingekomen stukken, mededelingen, huishoudelijke zaken 
Vóór de Pacificatie van Gent liet men de vergadering nog door een mis voorafgaan430, maar na november 
1576 werd de vergadering geopend met een gebed. In de allereerste jaren was het behalve de voorzitter nog 
wel eens een predikant of de griffier die dit gebed uitsprak, maar daarna was het uitsluitend de voorzitter zelf. 
431 
In de vergadering werden niet alleen voorstellen gedaan, maar ook verklaringen afgelegd die niet in 
deliberatie werden gebracht. Dergelijke verklaringen betroffen meestal de ontvangst van brieven (voor het 
merendeel de nieuwsbrieven of nouvelles van de Staatse gezanten in het buitenland) die voor kennisgeving 
werden aangenomen. Resoluties waarin werd vastgesteld dat op een bepaalde ingekomen brief geen resolutie 
was gevallen, werden resoluties van notificatie genoemd. Ook sommige proposities worden niet geacht tot een 
besluit te leiden. Zo werd geen resolutie genomen op proposities van de Staten van een provincie waarin 
deze instemden met het consent dat hun gedeputeerden eerder in de vergadering op behagen of op welbehagen 
(onder voorbehoud van instemming432) hadden gegeven. 
Niet alles wat in de vergadering te berde werd gebracht had de vorm van een propositie of een advies. Men 
kon de vergadering ook iets meedelen (ergens opening van doen) of haar een mondeling voorstel doen (iets 
voordragen). Voorstellen van procedurele aard waarin geen ruggespraak was vereist werden meestal 
mondeling door de voorzitter gedaan. Het kon hierbij gaan om voorstellen met betrekking tot de agenda 
en de wijze van behandeling van de agendapunten, maar ook om verzoeken die hoogwaardigheidsbekleders 
via de voorzitter aan de vergadering wilden doen. Als een gezant van de staat was teruggekeerd in Den Haag 
bijvoorbeeld, dan meldde hij dat aan de president, die vervolgens de vergadering van HHM in kennis stelde, 
zodat een afspraak kon worden gemaakt over het uitbrengen van rapport. Als een uitheems gezant met 
gecommitteerden in conferentie wilde treden of door HHM in audiëntie wilde worden ontvangen, 
bijvoorbeeld ter gelegenheid van zijn publieke intrede dan wel van zijn afscheid, dan was het de president die 
die verzoeken aan de vergadering overbracht. Hij was het ook die de leden van de Raad van State en de 
kapitein- en admiraal-generaal de gelegenheid gaf in de vergadering iets voor te dragen dan wel ergens 
opening (mededeling) van te doen. 
 
7.6 Voorstellen doen 
 
7.6.1 Proposities, petities, memorialen 
In de vergadering een voorstel doen of ter tafel brengen werd in propositie brengen of proponeren 
genoemd. Met de term propositie duidde men zowel het voorstel als de schriftelijke weergave ervan aan.433 
De geschreven propositie ontwikkelde zich in de praktijk tot het uitgangspunt van de behandeling van de 
zaak ter vergadering. 
Alle gedeputeerden hadden het recht om te proponeren, maar meestal lieten ze hun voorstellen in deliberatie 
brengen door de voorzitter. Deze kon ze zelf in de vergadering voordragen (dat deed hij bijvoorbeeld met 
voorstellen tot het afkondigen van een dank- en bededag) of ze laten voordragen door de griffier. Ook 
vertegenwoordigers van de organen van de centrale regering (de gouverneur-generaal, de stadhouder en de 
Raad van State) mochten in de vergadering hun proposities doen. Verder konden op uitnodiging of met 

                                                
430 In 1576 begon de mis om 7.00 uur, het ontbijt om 7.30 uur en de vergadering om acht uur: res. SG 22/10/1576 
RGP 26 13 nr. 12. in 1586 besloot men te vergaderen op elke werkdag van 08.00 tot 11.00 en van 16.00 tot 18.00 
uur: res. SG 12/04/1586, Resolutiën, V, 218. Zie ook de res. SG 07/02/1633 in het journaal in arch. SG inv. nr. 8368. 
431 Men besluit om de tijd tussen half negen en negen uur aan het gebed te wijden: res. SG 19/12/1580 Resolutiën, III, 
34 nr. 51; de vergadering begint om 9 uur en wordt geopend door een gebed gelezen door de president of de griffier 
res. SG 06/03/1584, Resolutiën, IV, 360 nr. 11; Van Vree, Nederland als vergaderland, 137. 
432 WNT,  kolom 992 sv welbehagen geeft hier ten onrechte de betekenis: op uitdrukkelijk verzoek. 
433 ‘Omme eene schets van eene Propositie op 't papier te stellen, ten einde die ... ter vergadering van Haar Hoog 
Mogenden te doen’, Gedenkschriften van Hardenbroek, 51; WNT XII 2, 4491, ‘Propositie.’ 
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toestemming van de vergadering proposities worden ingebracht door andere generaliteitsorganen, 
generaliteitsambtenaren, Staatse gezanten en vreemde vorsten en hun gezanten. 
De plechtigste propositie was van oudsher de generale propositie, de propositie die aan alle provincies werd 
gedaan en die meestal een bede betrof. Deze generale propositie werd in de vorm van een harangue (plechtige 
toespraak) uitgesproken door de vertegenwoordiger van degene die de vergadering had beschreven. Tot 
1588 waren dat de landsheer en zijn vertegenwoordigers, de gouverneur-generaal, de stadhouder of de 
Raad van State 434 en onder de Republiek was het uitsluitend de Raad van State. Aanvankelijk bracht de 
Raad van State op eigen initiatief proposities van petitie (of kortweg: petities) uit, maar feitelijk werd dat 
initiatief al gauw door de Staten-Generaal overgenomen. 
Plechtig was ook de propositie van en ambassadeur in zijn eerste audiëntie. Zoals al in par. 7.3 is 
beschreven was deze propositie bedoeld als uitgangspunt van een eerste conferentie met hiertoe 
aangewezen gecommitteerden van de vergadering. Zo’n conferentie bestond uit de ambassadeur en 
(althans in 1647) één gecommitteerde uit ieder gewest en één extra uit Holland en de raadpensionaris. 
Een buitenlandse gezant mocht ook via de president van de week een voorstel doen aan de vergadering, 
mits hij dat voorstel niet mondeling deed maar de vorm gaf van een memoriaal (diplomatieke nota). De 
president bracht dat memoriaal vervolgens, al dan niet na vooroverleg met de gezant en de 
raadpensionaris, vergezeld van een propositie over de afdoening in de vergadering. De vergadering nam 
daarop een besluit dat in de vorm van een extractresolutie aan de gezant werd overgebracht of stelde 
gecommitteerden aan die met de gezant over de zaak in kwestie in conferentie moesten gaan en die 
rapport moesten uitbrengen aan de vergadering.435 De tekst van het memoriaal werd in extenso 
opgenomen in de resoluties. 
Gedeputeerden ter vergadering hadden niet een zelfstandig recht om te proponeren: zij proponeerden alleen 
namens hun provinciale deputatie. Als de Statenvergadering of de vergadering van Gecommitteerde Raden 
of Gedeputeerde Staten van een provincie aan de vergadering van de Staten-Generaal een propositie wilde 
doen, dan nam ze een resolutie waarin die propositie was vervat en stuurde ze die resolutie in extractvorm 
naar hun gedeputeerden met de expresse last haar in de vergadering in te brengen. De premier van de 
deputatie droeg dan de propositie mondeling in de vergadering voor. Nadat de propositie door de voorzitter 
in deliberatie was gebracht, zegden de gedeputeerden van de andere provincies toe zich er zo spoedig 
mogelijk op te zullen verklaren. In zaken waarin ruggespraak vereist was, werd de propositie bovendien in 
geschrifte aan de voorzitter overhandigd, zodat ze in de resolutie die erop werd genomen kon worden 
geïnsereerd. 
Gecommitteerden van de Staten-Generaal in binnen- en buitenlandse deputaties waren tot 1620 meestal 
en sindsdien altijd ook gecommitteerden ter vergadering. Hun voorstellen aan de vergadering hadden 
dezelfde vorm als de voorstellen van ondergeschikte generaliteitscolleges en generaliteitsambtenaren: zij 
stuurden de Staten-Generaal ambtsberichten of missiven  waarin hun voorstellen waren vervat. Na 
voorbereidend werk van de griffier bracht de voorzitter hun voorstellen dan in de vorm van proposities in 
de vergadering.   
Vertegenwoordigers van de vergadering van de Staten-Generaal konden ook proponeren in vergaderingen 
met vergelijkbare status waartoe zij waren toegelaten: vergaderingen van de staten van de provincies en raden 
van vreemde vorsten.  
Proposities werden aanvankelijk zowel mondeling als schriftelijk ingebracht. De schriftelijke vorm werd 
echter regel. De meeste proposities werden vóór de vergadering schriftelijk ingediend, zodat de president de 
griffier, staande achter de presidiale stoel, de tekst kon laten voorlezen van het stuk dat op het desbetreffende 
punt van deliberatie betrekking had. De leiders van de provinciale deputaties mochten alleen mondeling 
proponeren, adviseren en consenteren als het ging om de interne besluitvorming of de huishoudelijke 
zaken of anderszins als zij handelden met bijzondere last van hun provincie. 
 
7.6.2 Rekesten 
Particuliere onderdanen van de staat die zich tot de Staten-Generaal wilden wenden met een verzoek 
moesten dat verzoek de vorm geven van een rekest. Hierbij was de tussenkomst vereist van solliciteurs, die 
                                                
434 Juste, Histoire des Etats Généraux, 44. 
435 Van Riemsdijk, Griffie 91; res. SG 01/10/1681. Onder Leicester deden de Engelse ambassadeurs proposities in de 
vergadering: zie bijv. res. SG 11/12/1587 RGP 47 561 nr. 120 (ambassadeur Herbert doet een propositie die hij ook 
schriftelijk overgeeft en die door Oldenbarnevelt wordt beantwoord) en res. 13/12/1588 (ambassadeur Norrits 
bedankt de Staten-Generaal voor hun assistentie en doet  verscheidene voorslagen). Zij treden hier echter niet op als 
vertegenwoordigers van een vreemde vorst, maar als vertegenwoordigers van de gouverneur-generaal. 



117

de rekesten opstelden en namens de supplianten bij de Staten-Generaal indienden. Solliciteurs die de 
bevoegdheid hadden om supplianten in rechtszaken te vertegenwoordigen (zonder voor hen als advocaat 
op te treden) werden procureurs genoemd. De Staten-Generaal hadden zes en vanaf 1761 acht procureurs 
tot hun vergadering geadmitteerd.436 Verschillende landschappen, steden, synoden en classen van de 
Nederduits Gereformeerde Kerk en andere instellingen lieten hun rekesten indienen en ook anderszins 
hun belangen bij de vergadering behartigen door speciaal daartoe aangewezen agenten. Zo resideerden in 
Den Haag de agenten van het Overkwartier van Gelderland, van de Meierij en de steden en plaatsen in de 
Meierij, van de stad Bergen op Zoom, van Doornik en andere veroverde plaatsen, van de synodes 
ressorterende onder de generaliteit en van de classen van de generaliteit in de Meierij.437 Van de 
tussenkomst van deze agenten maakten ook particuliere onderdanen van de staat gebruik om hun 
verzoekschrift, voorzien van een aanbevelingsbrief, bij de Staten-Generaal ingediend te krijgen.438 De rol 
van zaakwaarnemer van de Staatse gezanten in het buitenland bij de vergadering van de Staten-Generaal 
was voorbehouden aan de commissaris der uitheemse depêches en vanaf 1759 aan de klerk-directeur van 
de griffie.439 
Solliciteurs moesten verzoekschriften indienen bij de voorzitter van de vergadering. Verzoekschriften die 
door solliciteurs gemakshalve aan een van de kamerbewaarders waren afgegeven werden wel geaccepteerd, 
maar vanaf 1692 werd er ter ontmoediging een boete van zes stuivers per keer op geheven.440 
Vreemdelingen deden hun verzoeken niet via de procureurs, maar via de gezant van hun vorst bij de 
Staten-Generaal, die hun verzoekschriften, voorzien van een aanbevelingsbrief, bij de griffier indiende.  
Verzoekschriften gaven de Staten-Generaal meestal aanleiding om beschikkingen te nemen, maar konden 
ook tot regelgeving leiden. Via een verzoekschrift konden particulieren zelfs beleidszaken op de agenda 
krijgen. Zo dienden kooplieden uit Haarlem, Leiden, Amsterdam en Rotterdam in 1782 petities in “tot 
appuy ter Generaliteit ter openstelling van een vrijen handel met Noord-America”, een paar dagen 
voordat John Adams, de gezant van het Amerikaanse Congres ter Staten-Generaal een voorstel indiende 
tot het aangaan van een traktaat van vriendschap en commercie.441 
 
7.7 Informatie en advies inwinnen, doorverwijzen naar een commissie, ruggespraak houden 
In weinig zaken werd op een eerste propositie meteen gedisponeerd. Tussen de eerste propositie en de 
finale resolutie kon aardig wat tijd verstrijken. In de meeste gevallen werd de propositie eerst 
commissoriaal gemaakt of doorgezonden aan anderen om informatie of advies. En veelal moesten de 
gedeputeerden ruggespraak houden met hun provincies voordat ze een standpunt konden innemen. 
 
7.7.1 Informatie en advies inwinnen 
Een vast onderdeel van de beleidsvoorbereiding was het inwinnen van informatie. Dat hield meestal ook 
het opzoeken van de retroacta in. Hier waren de agent en later de kamerbewaarder van de griffie 
verantwoordelijk voor. Zij leverden de retroacta aan de griffier, die ze bij de voorbereiding van de 
vergadering gebruikte of ze ter vergadering beschikbaar hield. Onderzoek naar de retroacta werd ook wel 
aan een commissie opgedragen. De vergadering stelde de stukken die in de zaak dienden dan in handen 
van de heer NN en de andere heren tot de zaken van X om ze “te visiteeren, examineeren, de retroacta ter  
materie dienende naer te sien ende van alles rapport te doen” of “om met ende nevens de andere Heeren 
HHM ged. tot de saecken van de zee de stucken aende voors. requeste geannexeert te visiteeren, 
examineeren, de retroacta naer te sien, ende van alles hier ter vergad. rapport te doen.” 
Ook kregen andere generaliteitsorganen, generaliteitsambtenaren en hoge militairen herhaaldelijk opdracht 
informatie te verstrekken of inlichtingen te verzamelen: “Dat aan gem. Commandeur N. sal werden 
gerescribeert, dat hij hem sal soeken te informeeren (...), ende dat hij sijn berigt daar op, na bekoomen 
informatie aan HHM sal laaten toekomen.”442 Een verzoek om informatie had aanvankelijk de vorm van 
een brief, maar die vorm werd in de tweede helft van de zeventiende eeuw door de extractresolutie met 
geleidebrief verdrongen. 
                                                
436 Van Riemsdijk, Griffie, 81-82. 
437 Hun namen worden vermeld in de Haagsche Heerenboekjes, 1738-1796. 
438 Res. SG 15/05/1675. Correspondentie van de agent van de stad Doornik bij de Staten-Generaal, Carel Rumpf 
(1718-1719) in Leg. arch. Zweden, Pruissen, Polen en Saksen inv. nr. 321. 
439 Thomassen, ‘Diplomatenarchieven’, 31. 
440 Thomassen, ‘Kamerbewaarder’, 64. 
441 Res. SG 20/03/1782. 
442 Arch.Fagel inv. nr. 643. 
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Legeraanvoerders, vlootvoogden en deputaties van de Staten-Generaal werden geacht hun lastgevers uit 
eigen beweging van hun activiteiten en bevindingen op de hoogte te houden. Voor een gezant van de Staten-
Generaal aan het hof van een vreemde vorst was het inlichtingenwerk een hoofdtaak en een continu proces. 
Op elke postdag en dus minstens eens per week moest hij aan de Staten-Generaal rapport uitbrengen. 
Alleen als hij een probleem aan de orde stelde of om nadere instructies verzocht leidden zijn missiven - 
gewoonlijk na tussenkomst van de commissie tot de buitenlandse zaken of een secreet besogne - tot 
resoluties, waarvan de inhoud dan door middel van een extractresolutie of een brief aan hem werd 
medegedeeld. De meeste missiven van gezanten bevatten echter inlichtingen waarop geen resolutie hoefde 
te vallen: de laatse nieuwtjes rond het hof, beschrijvingen van de politieke situatie en informatie over de 
activiteiten van andere diplomaten. Zij werden door de Staten-Generaal voor kennisgeving aangenomen,  
in kopie onder de andere gezanten verspreid en desgevraaagd ook aan de provincies ter beschikking 
gesteld. Als ze een rol speelden in de beleidsontwikkeling deden ze dat indirect. Wie direct bij de 
uitvoering van het buitenlands beleid betrokken was (de Staten-Generaal, de griffier, de raadpensionaris, 
de Prins en het corps diplomatique) moest ze lezen om au fait  te blijven en de politieke situatie te kunnen 
inschatten als er wel een besluit moest worden genomen. Doordat de gezanten de gewoonte aannamen 
om ook hun eigen provincie van hun verrichtingen verslag te doen, meestal door ze een afschrift van deze 
nouvelles toe te sturen, konden zij in de uitvoering van het buitenlands beleid het specifieke provinciale 
belang van hun provincie (en dat was in de meeste gevallen Holland) ook zonder de tussenkomst van de 
Staten-Generaal laten meewegen. Minstens zo belangrijk als de officiële correspondentie van de gezanten 
met de Staten-Generaal was hun privécorrespondentie met de raadpensionaris van Holland en met de 
griffier, die daardoor hun stempel op het buitenlandse beleid konden drukken. Hun centrale rol in deze 
beleidsprocessen weerspiegelt zich niet alleen in de archieven van de Staten-Generaal, maar ook en vooral 
in hun persoonlijke archieven. 
De vergadering liet zich niet alleen informeren, maar won ook adviezen in van andere generaliteitsorganen, 
generaliteitsambtenaren en hoge militairen. Veelvuldig en op alle beleidsterreinen vroeg ze advies aan de 
Raad van State.443 Die adviseerde in de belangrijkste zaken samen met de stadhouder(s). De stadhouders 
waren als adviseurs van de vergadering ook buitengewoon belangrijk. Onder Frederik Hendrik verwezen de 
Staten-Generaal alle buitenlandse zaken waar een nieuw aspect aan te ontwaren viel voor advies naar de 
Prins; pas aan de hand van dit advies - en wel, als het om buitenlandse zaken ging doorgaans in 
overeenstemming ermee - werd een of twee dagen later gedisponeerd.444 In technische kwesties, zoals de 
verlening van octrooien op uitvindingen, won de vergadering advies in van materiedeskundigen. Zo 
beschreef zij in 1617 verscheidene ‘theoristen, practijzijnen ende stierluijden’ waaronder Simon Stevin om 
op 3 november in het bijzijn van Meerman, Magnus en Burmania de uitvinding van Jan Hendricxz. Jarichs 
te onderzoeken en verzocht en autoriseerde ze in 1635 doctor Martinus Hortensius, hoogleraar in de 
mathematische wetenschappen in Amsterdam, cartograaf Willem Jansz Blaeu en Isaac Beeckman, rector 
van de Latijnse school in Dordrecht, om een beschrijving van een uitvinding van Galileï “schriftelick te 
ontfangen ende examineren, ende van alles hare ho: Mo: rapport te doen.” 445 Beide uitvindingen hielden 
nieuwe methoden in om de lengte en breedte op zee vast te stellen. 
Als de Staten-Generaal van een persoon of een college advies wilden hebben, stuurden ze betrokkenen een 
verzoek toe om consideratie en advies. Aanvankelijk had zo’n verzoek de vorm van een brief, maar halverwege 
de zeventiende eeuw was die vorm verdrongen door de extractresolutie met geleidebrief, en in veel 
gevallen vergezeld van de ingekomen stukken die tot de adviesaanvraag aanleiding hadden gegeven. 
Aanvankelijk brachten adviseurs als dat zo uitkwam mondeling advies uit in de volle vergadering. Al in de 
jaren dertig van de zeventiende eeuw echter stelden de Staten-Generaal schriftelijke advisering verplicht. 
Adviezen konden de vorm hebben van een brief, maar ook van een memorie, een deductie (een schriftelijke 
uiteenzetting van een rechtspositie), een staat of een taxatierapport. 
Na 1650 lieten ze de advisering door generaliteitsorganen voor een deel via hun vaste commissies lopen, 
door de commissie op het betrokken beleidsterrein in conferentie te laten treden met vertegenwoordigers 
van het orgaan waarvan ze advies verlangden. Ze konden bijvoorbeeld een missive stellen in handen van de 
gedeputeerden tot de buitenlandse zaken om hem te bestuderen en te bespreken met enige gecommitteerden 
van de WIC en aan de vergadering rapport uit te brengen. De Staten-Generaal gebruikten de 
conferentievorm zeer frequent als zij zich wilden laten adviseren  door de Raad van State. 

                                                
443 Van Deursen, ‘De Raad van State onder de Republiek’, 68. 
444 Zo ook handelden de Staten van Holland. Poelhekke, Frederik Hendrik, 219. 
445 Ress. SG 01/11/1617, 15/11/1617 en 05/12/1635: Davidse, ‘Resoluties lengtebepaling.’
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In een aantal gevallen bleef de directe schriftelijke advisering aan de vergadering de normale praktijk. Dat 
gold bijvoorbeeld voor de advisering door de stadhouder, wiens advies zeker na 1748 in veel gevallen de 
doorslag gaf. De Staten-Generaal vroegen Willem IV en Willem V schriftelijk om HHM te laten toekomen 
zijn hoogwijze consideratiën en advies. In het archief van de Stadhouderlijke Secretarie vinden we nog talloze 
minuutadviezen van Willem V, extractresoluties van de Staten-Generaal met de adviezen die de Prins er in 
zijn kenmerkende handschrift op heeft gekrabbeld. 
 
 
 
7.7.2 Een zaak commissoriaal maken446 
Een besluit van de vergadering om een zaak door te verwijzen naar een commissie werd een resolutie 
commissoriaal of kortweg commissoriaal genoemd. Zo’n resolutie, waarin uiteraard werd aangegeven om welke 
zaak het ging, werd in de vorm van een extractresolutie en vergezeld van de nodige bijlagen aan de 
voorzitter van de commissie verstrekt; ze diende als uitgangspunt van haar besognes. Stukken die waren 
ingekomen in een zaak die al eerder commissoriaal was gemaakt, werden door de voorzitter van de 
vergadering en de griffier zonder nadere resolutie aan de voorzitter van het desbetreffende besogne ter hand 
gesteld. Vooral de commissies die waren ingesteld voor een vast taakgebied kregen daardoor veel stukken te 
behandelen die nog niet in de volle vergadering waren geweest. Maar zij mochten als hen geen 
geheimhouding was opgelegd ruggespraak houden met de andere leden van hun deputatie, die uiteindelijk 
ook bij het uitbrengen van het advies in de vergadering nog haar stem mocht geven. 
 
 
 
Commissorialen 
 
Commissoriaal voor de commissie tot de financiën en voor een conferentie van die commissie met 
gecommitteerden uit de Raad van State en de Generaliteitsrekenkamer. 
 
Waar op gedelibereert sijnde is goetgevonden en verstaen, dat de voors. Missive gestelt sal werden in handen van de Hh N . en 
andere HHM Gedeputeerden tot de saecke van de finantie om te visiteren, examineren, de retroacta naer te sien, daer over met 
eenige gecommitteerden uijt den Raedt van Staten, ende des Generaliteijts Reekencamer bij haer EE. selff te nomineeren, in 
conferentie en besoignes te treden, ende daer van rapport te doen.447 
 
Commisssoriaal voor de commissie tot de zaken van Oost-Friesland voor conferenties met een 
buitenlandse gezant (al dan niet in aanwezigheid van de Prins) 
Waerop gedelibereert sijnde is goetgevonden en verstaen mits desen te versoecken ende te committeren de heeren N. ende andere 
HHM gedeputeerden tot de saecken van Oostvrieslandt, om (aliquando additur op de kamer ende ter presentie van Sijne 
Hoocht. den Heere Prince van Orange) het aenbrengen van den gem. Heer N. te hooren, daer over met hem in conferentie te 
treden, ende van alles ter vergaderinge rapport te doen. 
 
 
Namens de vergadering bewaakte de griffier de voortgang van de besognes. Als het rapport van een 
commissie naar het oordeel van de vergadering te lang uitbleef, wilde de vergadering er bij de 
commissievoorzitter nog wel eens op aandringen om de besognes in de desbetreffende zaak ten spoedigste 
bij de hand te nemen en voort te zetten: “De Heeren Gedeputeerden van de Provincie van Utrecht hebben 
ter Vergaderinge geïnsteert [erop aangedrongen TT], dat het besogne gedecerneert bij haar Ho.Mo. Resolutie 
van ... eenmaal bij de hand genomen, ende ten einde gebragt moge werden. Waarop gedelibereert sijnde is 
goetgevonden ende verstaan, mitsdeesen te versoeken de Heeren Ham, ende andere haare Ho.Mo. 

                                                
446 De Bruin Geheimhouding en verraad, 139-151 en 251-281; Groenveld, ‘De institutionele en politieke context’, 64-67; 
Groenveld, ‘Heren met gewichtige besognes’, 11-34; Groenveld, Verlopend getij, 74-87, Van Deursen, Raad van State 
onder de Republiek, 68-73; Gabriëls, Stadhouderlijk stelsel, 307-308; Van Vree, Nederland als vergaderland, 150-152; Van 
Riemsdijk Griffie, 19-21. 
447 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 643. 
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gedeputeerden tot de saaken van de Meijerije van s'Bosch, die saak in handen hebbende, om de besoignes 
daar op voorttesetten, ende daar van alhier ter Vergaderinge rapport te doen.”448 
Als het werk was gedaan, brachten commissies aan de Staten-Generaal rapport of advies uit. Dat gebeurde 
zeker in de eerste helft van de zeventiende eeuw nog vaak mondeling, maar de schriftelijke vorm kreeg 
steeds meer de overhand. De adviezen kregen doorgaans de vorm van de door de vergadering vast te 
stellen documenten: concepten van resoluties, plakkaten, reglementen, instructies voor gezanten, traktaten 
of beschikkingen. Verreweg de meeste commissies en conferenties kregen de opdracht mee om een besluit 
voor te bereiden. Na 1637 en zeker sinds 1670 had hun advies veelal de vorm van de commissoriale 
resolutie die in conceptresolutie was omgewerkt. Zo’n conceptresolutie werd meestal ongewijzigd door de 
vergadering in een minuutresolutie omgezet of geconverteerd.  
 
7.7.3 Ruggespraak houden 
In zaken van oorlog en vrede, verbond en traktaat en contributie kon in de vergadering alleen worden 
geconcludeerd op basis van de ingekomen schriftelijke consenten van de provincies. In andere politieke 
zaken konden de gedeputeerden adviseren op basis van een algemeen mandaat of van een bijzondere last 
of mandaat van hun provincies. Als het ging om de uitgifte van patenten, om zaken van oorlog en het volk 
van oorlog te land en ter zee, om de executie van traktaten en bondgenootschappen (d.w.z. de diplomatie) 
en om rechtszaken mochten gedeputeerden zelfs concluderen zonder last: zij hadden daarin vrij mandaat, 
voor zover dat niet werd beperkt door de instructies die hun provincies in de jaren veertig van de 
zeventiende eeuw hadden opgesteld. Vrij mandaat hadden de gedeputeerden ook in zaken die 
voortvloeiden uit het opperbestuur van de Staten-Generaal over de Generaliteitslanden en de VOC en de 
WIC, waarin zij bovendien bij meerderheid mochten beslissen. 
Als in de vergadering voorstellen werden gedaan waarop gedeputeerden niet of onvoldoende waren gelast of 
geïnstrueerd, hielden ze ruggespraak. Ze verklaarden dan in de vergadering van de Staten-Generaal dat zij 
de betrokken resolutie en de andere stukken die op de zaak betrekking hadden, kopiëlijk overnamen, zodat ze in 
haren (dat wil zeggen in de vergadering van de Staten waar zij deel van uitmaakten of – als die niet bijeen 
waren - van de Gedeputeerde Staten of Gecommitteerde Raden die als uitvoerend comité van de 
Statenvergadering optraden) breder gecommuniceerd, dat wil zeggen op ruimere schaal besproken konden 
worden. Op die manier konden ze van hun Staten een (nadere) last verkrijgen. Als die last - in de vorm van 
een extractresolutie - was uitgebracht, dan heette de betrokken provincie gereed en konden haar gedeputeer-
den in de vergadering van de Staten-Generaal het provinciale advies uitbrengen. 449 
Stukken die ter vergadering waren ingebracht konden ook worden overgenomen vóór ze in deliberatie 
waren gebracht. In dat geval waren het soms alle deputaties die tot overneming besloten, maar dikwijls was 
het alleen de Hollandse deputatie die de stukken overnam: de andere deputaties wachtten in veel zaken met 
zich te verklaren tot Holland gereed was. 450 Ook konden stukken nog worden overgenomen als ze al in 
deliberatie waren gebracht, als bij het doen van omvraag was gebleken, dat één of meer deputaties hun 
principalen niet vooraf wilden binden aan wat door de meerderheid was geconcludeerd.  
Het overnemen van proposities werd ook wel als middel gebruikt om de besluitvorming te vertragen. 
Deze tactiek werd tegen, maar ook door Holland gebruikt. Door zich niet te verklaren op een door hun 
gedeputeerden overgenomen resolutie wisten de Staten van Holland jarenlang te verhinderen, dat het Friese 
Admiraliteitscollegehet effect kon genieten van een resolutie van HHM die dit college een jaarlijkse subsidie 
verleende. HHM namen elke gelegenheid te baat om bij de gedeputeerden op spoed aan te dringen. 
Uiteindelijk drongen zij er soms direct bij de betrokken Statenvergadering op aan haar gedeputeerden te 
instrueren en te autoriseren "om deese saak eenmaal met gemeen overleg te mogen inschikken ende 
termineeren, ten beste van het gemeen." 451 
De gewone communicatie van de gedeputeerden ter Staten-Generaal met hun lastgevers of principalen 
bestond uit regelmatige rapportage aan de provinciale staten en in ieder geval uit de onmiddellijke 
toezending van de resoluties die in de gewone vergadering waren genomen. De communicatie van de 
                                                
448 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 643 (1721). 
449 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 643. Vlaanderen vraagt nadere last; wil finalijk kunnen resolveren, om niet steeds 
te moeten schrijven aan haar principalen. 10/10/1576, 15/10/1576, en 19/10/1576, Resolutiën, I , 10-11, 11-12 nr. 6,  12 
nr. 10; Gosses en Japikse, Handboek, 74-75. 
450 Amsterdam stelde in 1728 vast, 'datter generaliteyt zelfs, als eene gewoonte was geworden, dat het consent van deze 
provincie wierde afgewagt en de deliberatien in de andere provinciën dus lange bleven opgeschort'. Res. Vroedschap 
Amsterdam 10 aug. 1728 bij: De Bruin, Geheimhouding en verrraad, 147. 
451 Res. SG 08/04/1721. 
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gedeputeerden ter Staten-Generaal met hun lastgevers had niet altijd betrekking op wat in de vergadering 
voorviel. Gedeputeerden ter generaliteit die door de vergadering met een bijzondere opdracht waren 
belast, rapporteerden veelal ook aan hun provinciale lastgevers: de provinciale staten en Gecommitteerde 
Raden of Gedeputeerde Staten van hun provincie, veelal via de raadpensionaris of secretaris, en aan de 
stad of de ridderschap die zij in de Statenvergadering vertegenwoordigden. 
 
 
 
 
7.8 Het beslisproces 
De bondgenoten beraadslaagden na 1576 op dezelfde manier als ze dat voor 1576 gewend waren 
geweest.452 Ze riepen een extraordinaris vergadering bijeen of ze lieten hun gedeputeerden hun op schrift 
gestelde standpunten in een ordinaris vergadering inbrengen of namens hen besluiten nemen op basis van 
een specifieke volmacht of van een algemene instructie. 
Het beslisproces, de kern van het besluitvormingsproces, dat moest uitmonden in het nemen van een 
finale resolutie, was aan zware procedurele eisen gebonden. Vaste regels bepaalden wanneer besluiten 
unaniem moesten worden genomen en wanneer met meerderheid van stemmen en onder welke 
omstandigheden besluiten konden worden genomen door de gezamenlijke bondgenoten, hun 
gecommitteerden ter vergadering, bijzondere commissies of andere gemachtigden. 
 
7.8.1 Beslissen met algemene stemmen of bij meerderheid van stemmen 
Finale besluiten werden in de vergadering van de Staten-Generaal in principe met gemeen advies en 
consent - dat wil zeggen: eenstemmig – genomen. In het bondgenootschap kon de ene provincie de 
andere immers niet binden: de samenwerking was van oudsher gebaseerd op vrij consent. Besluiten konden 
alleen dan bij pluraliteit (bij meerderheid van stemmen) worden genomen als ze geen finale besluiten waren 
of als ze betrekking hadden op zaken waarin volgens een besluit van de bondgenoten bij meerderheid van 
stemmen mocht worden geconcludeerd. Dat was precies het tegenovergestelde van wat in de 
vergaderingen van de provinciale staten gebeurde: daar werd met meerderheid van stemmen geconclu-
deerd, behalve in zaken die daarvan door "de oude orde van Regeeringe", een uitdrukkelijk besluit van de 
vergadering of een overeenkomst uitgezonderd waren. 
Bij het sluiten van een bestand of een vrede, het aanvaarden van een oorlog en het invoeren van 
generaliteitsbelastingen werd eenstemmigheid door het Unietraktaat uitdrukkelijk voorgeschreven. In deze 
zaken was behalve eenstemmigheid ook de schriftelijke bewilliging van de bondgenoten een voorwaarde. 
Aan besluiten om de werkwijze van de Staten-Generaal te veranderen of constitutionele veranderingen in 
het algemeen door te voeren stelde de gewoonte dezelfde eisen. In andere zaken waarin eenstemmig 
moest worden geconcludeerd was schriftelijke bewilliging van de bondgenoten niet als voorwaarde 
gesteld. 
De meeste resoluties waren overigens geen finale resoluties en werden bij meerderheid van stemmen 
genomen. 
 
7.8.2 In deliberatie of in omvraag brengen; concluderen en disponeren 
De voorzitter (of bij uitzondering een andere gedeputeerde) bracht een propositie in deliberatie of in omvraag 
door de deputaties uit te nodigen zich namens hun provincie op het voorstel te verklaren, dat wil zeggen: hun 
standpunt te geven of het advies van hun provincie in te brengen.453 Gelderland verklaarde zich als eerste, 
daarna Holland en vervolgens de andere provincies in hun vaste rangorde.454 In zaken waarin alleen met 
eenstemmigheid mocht worden beslist, moesten de gedeputeerden de schriftelijke consenten of ratificaties 
                                                
452 Volgens art. IX van de Unie van Utrecht moesten de stemmen van de provincies worden gecolligeerd zoals men 
dat tot nog toe in de generaliteit van de staten gewoon was te doen, totdat hierover door de bondgenoten anders zal 
worden beslist. 
453 Advies in strikte zin wordt hier gebruikt in de meest strikte betekenis, namelijk in de betekenis van het mondeling 
of schriftelijk geuite gevoelen of oordeel van een lid van een bestuurscollege, ambtshalve geraadpleegd, over de zaak 
die in behandeling is: WNT, I, 823, s.v. ‘advies’. Ook anderen dan gedeputeerden kunnen adviseren. Wil men 
deskundigen raadplegen dan vraagt men hen om consideratie en advies. Advies vragen (innemen, inwinnen), vragen 
om (inzenden om) consideratie en advies. 
454 Maar niet altijd: Gelderland vraagt of Holland, die de zaak het meeste raakt, zou kunnen voorstemmen, om tselve 
gehoort dairna t’adviseren: res. SG 21/05/1586, Resolutiën, V, 474 nr 481. 
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van hun provincies in de vergadering inbrengen.455 Schriftelijke consenten van de provincies hadden de 
vorm van extractresoluties van de Statenvergaderingen waarin deze verklaarden in de betrokken propositie te 
bewilligen. Zij werden door de betrokken gedeputeerde in de vergadering aan de voorzitter overhandigd, 
door hem of door de griffier voorgelezen en in extenso in de resoluties geïnsereerd.  
Als alle provincies zich hadden verklaard en hun stemmen in de laatste omvraag door de voorzitter waren 
verzameld (gecolligeerd), zodat vast was komen staan welke provincies in de propositie onder welke 
voorwaarden hun consent droegen of consenteerden of difficulteerden, dan concludeerde de voorzitter door de 
dispositie voor te lezen, die dan meestal al wel in concept gereed lag.456 Als een voorzitter het zag 
aankomen dat hij een zijn provincie onwelgevallige conclusie moest trekken of formeren, kon hij uitstel van 
behandeling voorstellen of de stoel ruimen en de voorzitter van de vorige week laten concluderen of de 
premier van de provincie die bij het nemen van het besluit het meeste belang had. Hij kon dan gewoon met 
de andere gedeputeerden van zijn provincie aan de vergadering deel blijven nemen. 457 
Eén omvraag was niet altijd voldoende om tot een conclusie te komen; dikwijls moest twee of meer keren 
omvraag worden gedaan. 
 
7.8.3 Consenteren op behagen 
In dringende zaken kon niet altijd worden gewacht tot de ongelaste gedeputeerden de consenten of 
ratificaties van hun principalen hadden ingebracht. De betrokken gedeputeerden werd dan gevraagd, of zij 
in de bewuste zaak wilden consenteren bij provisie en onder voorbehoud van de instemming achteraf van 
hun principalen. Gingen zij hiermee akkoord, dan consenteerden zij uitsluitend op het (wel)behagen van hun 
principalen, soms onder uitdrukkelijk voorbehoud van de vrije deliberatie van hun principalen of met de 
toevoeging dat als hun principalen anders mochten verstaan, zij niet zullen "werden gehouden voor 
gedesavoueert." 458 De betrokken Statenvergadering kon het welbehagen zuiveren door in een provinciale 
resolutie te verklaren dat ze zich de generaliteitsresolutie in kwestie inderdaad liet welgevallen en haar 
approbeerde. Een extract van die resolutie werd door de gedeputeerden van de betrokken provincie 
overhandigd aan de voorzitter van de vergadering van de Staten-Generaal door de premier van hun 
delegatie, die van de inhoud ervan in de vergadering melding maakte. Die propositie nam de vergadering, 
evenals de inhoud van de resolutie, voor kennisgeving aan. 
Zolang de Statenvergadering haar instemming niet had gegeven was het besluit niet definitief, maar als het 
welbehagen niet werd gezuiverd binnen de daarvoor gestelde termijn, dan werd aangenomen dat het consent 
zuiver was gedragen. 459 
Het waren niet altijd de minst belangrijke zaken waarin op behagen werd geconsenteerd. De Gelderse 
gedeputeerden die in 1579 in Utrecht onderhandelden over toetreding van Gelderland tot de Unie traden op 
6 december toe tot de Unie op het welbehagen van hun Statenvergadering. 460 
 
7.8.4 Concluderen bij vervanging 
In veel zaken kon pas worden gestemd als alle provincies gereed waren. Als een provincie ook op herhaalde 
aansporingen om te adviseren noch mondeling, noch schriftelijk reageerde, dan werden de gedeputeerden 
van de provincies die wel geconsenteerd hadden door hun principalen soms gemachtigd om een beslissing te 
nemen buiten de weigerachtige provincie om. In de vergadering van de Staten-Generaal stelden zij dan voor 
de zaak met concurrentie van de andere provincies "ten besten in te schikken en vervolgens het werk tot 

                                                
455 De mogelijkheid om schriftelijk te besluiten werd geboden door art. XIX van het Unietraktaat.  
456 De stemmen werden gecolligeerd op de manier waarop men dat al vóór 1576 gewoon was te doen. Zie hiervoor bijv. 
art. 9 van de Unie van Utrecht. 
457 Friesland formeert als president van de vorige week tweemaal de conclusie van een resolutie in het presidium van 
Stad en Lande: 14/09/1658, 27/01/1659; raadpensionaris de Witt formeert herhaaldelijk wegens Holland de conclusies 
op proposities inzake de Noordse Oorlog in het preaesidie van Utrecht en Zeeland: secr. ress.  31/08/1658, 
19/10/1658, 28/02/1659 en 18/07/1659; Van der Honert formeert in dezelfde periode wegens Holland de conclusie 
op een resolutie in het paesidie van Friesland: secr. res. 04/09/1658. Aitzema meldt een vermakelijk incident rond de 
stoel in de vergadering van 04/04/1648 en de resolutie inzake het protest van Zeeland aan de SG van 12/04/1648. Zie 
Aitzema, Vredehandel, 374; zie ook: Poelhekke, De vrede van Munster, 520 en De Wiquefort, Histoire des Provinces Unies, I, 
34. 
458 Vaste formule, voorbehoud en toevoeging resp. in res. SG 02/01/1672, secr. res. 31/08/1658 en secr. res. 
30/06/1652. 
459 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 646. 
460 Muller, Nader Geünieerde Provinciën, 21. 
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conclusie te brengen." Als zo’n voorstel was aangenomen, dan kreeg de betrokken provincie nog één kans 
om mee te beslissen. Werd ook daar niet op gereageerd, dan verbeurde de provincie haar stem en werd zij 
zoals dat heette door de andere provincies vervangen.461 Deze procedure was door de bondgenoten vastgelegd 
in art. XIX van de Unie van Utrecht om te voorkomen dat onwillige provincies door weg te blijven de 
besluitvorming konden frustreren. 
Deputaties die niet konden instemmen (condescenderen) met een conclusie omdat zij in de betrokken zaak niet 
of niet voldoende gelast waren om te adviseren of omdat de bewuste conclusie in strijd was met hun last dan 
wel met de intentie van hun principalen, konden van hun bezwaren tegen de geformeerde conclusie op de 
desbetreffende resolutie aantekening doen.462 Hierdoor werd schriftelijk vastgelegd dat ze hun provincie niet 
hadden gebonden aan het besluit.  
 
7.8.5 Overstemming 
Het algemeen vetorecht bevorderde de slagvaardigheid niet. Het kwam dan ook niet zelden voor dat 
zaken waarin unanimiteit vereist was met meerderheid van stemmen werden beslist. De vrede van 
Munster werd gesloten ondanks het verzet van Zeeland en tot deelname aan de oorlogen in de Oostzee in 
de decennia daarna werd niet éénmaal unaniem besloten. 
In de meeste gevallen lieten de provincies die in de minderheid waren zich dat welgevallen om de 
besluitvorming niet te blokkeren: zij onthielden zich dan van stemming of zagen, zoals men dat toen 
noemde, de zaak aan.463 Soms werden provincies eenvoudig overstemd. Dat was niet altijd een groot 
drama. Soms wilde een provincie met een op zich redelijke propositie van anderen niet instemmen omdat ze 
aan de voorgestelde maatregel niet wilde meebetalen of geen onnodige discussie in de eigen 
Statenvergadering wilde krijgen. De resolutie van de Staten-Generaal van 12 april 1600 over Melchior van 
den Kerckhove is hiervan een aardig voorbeeld. Melchior van den Kerckhove was door de Admiraliteit in 
Zeeland met zijn schip gearresteerd, maar naar Den Haag ontsnapt om zich daar tegenover de Staten-
Generaal te verantwoorden. De Staten-Generaal besloten hem onder betaling van een borgsom te 
verplichten in Den Haag te blijven tot een onderzoek dat door de Admiraliteiten van Middelburg en 
Rotterdam zou moeten worden ingesteld naar de vrijbuiterij waarvan hij werd beschuldigd zou zijn 
afgerond. De gedeputeerden van Zeeland verklaarden er niet mee te kunnen instemmen (dat hun 
gevangene nu in Den Haag een vrij man was), “doch wel te hopen dat zij zouden worden overstemd.”464 
Minder tevreden maar niet zonder begrip waren de Zeeuwen drie jaar later, toen zij in een andere kwestie 
werden overstemd. In de vergadering van de Staten-Generaal hadden ze voorgesteld het plakkaat van 
1591 op het maken van de tarra van Engelse lakens niet van toepassing te verklaren op de Merchant 
Adventurers, om te voorkomen dat deze uit Middelburg zouden vertrekken. Na uitputtend overleg met de 
Zeeuwen en de Adventurers besloot de vergadering op 18 oktober 1603 in meerderheid en bij 
overstemming van Zeeland de Merchant Adventurers in Middelburg niet meer tegemoet te komen dan 
men al had gedaan. De Merchant Adventurers vertrokken daarop naar Rotterdam.465 
 
7.9 Hollandse resoluties in generaliteitsresoluties converteren 
In de Hollandse Statenvergadering werden de belangrijkste resoluties ontworpen, die vervolgens door de 
overige provincies werden goedgekeurd en vastgesteld.466 Vooral sinds het aantreden van De Witt was een 
resolutie van de Staten-Generaal dikwijls een Hollandse resolutie die door een paar redactionele ingrepen 
in een generaliteitsresolutie was omgezet of geconverteerd. Hoezeer deze procedure zijn stempel drukte op de 
resoluties blijkt bij een nauwkeurige beschouwing van die resoluties zelf, maar ook uit de formulierboeken 
van de Fagels. Daarin zijn maar liefst negen voorbeelden opgenomen van de conversie van provinciale 
resoluties in generaliteitsresoluties en elke keer gaat het daarbij om resoluties van Holland. Een paar van 
die voorbeelden volgen hieronder.  
Op 9 september 1672 presenteert de Deense gezant Hoeg aan de Staten-Generaal een nota met het verzoek 
om verlichting van contrabandemaatregelen en invoerheffingen. Deze nota wordt door de Hollandse 
gedeputeerden overgenomen, op 18 september in de vergadering van de Hollandse Staten gebracht en door 

                                                
461 Zie bijv. res. SG 12/04/1721. 
462 WNT s.v. ‘aantekening’.  
463 Fruin – Colenbrander, Geschiedenis der staatsinstellingen, 187. 
464 Res. SG 12/04/1600, Resolutiën, XI, 332 noot 1. 
465 Res. SG 18/10/1603, Resolutiën, XII, 621-622 nr. 307. 
466 Fruin, Tien jaren, 34-35; Den Tex, Oldenbarnevelt, I, 285, II, 37 en 49; De Bruin, Geheimhouding en verraad, 136-138. 
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die vergadering naar een commissie verwezen. De vergadering besluit op het rapport van de betrokken 
commissie, “dat van wegens haer Gr.Mo. de saecke daer henen ter Generaliteijt sal werden gedirigeert” dat 
de Admiraliteitscolleges door HHM zullen worden aangeschreven. De Hollandse gedeputeerden ter 
generaliteit stellen inderdaad beide kwesties in de vergadering van de Staten-Generaal aan de orde. De 
vergadering besluit het provinciaal advies van Holland om de Admiraliteiten om advies te vragen voor te 
leggen aan de commissie tot de zaken van de zee. Vervolgens wordt inderdaad advies gevraagd aan de 
Admiraliteiten. Een op het oog omslachtig traject, maar wel een traject dat Holland in staat stelt de 
besluitvorming te regisseren. Als de Staten-Generaal advies vragen aan de vijf Admiraliteitscolleges, waarvan 
de drie Hollandse al eerder door de Hollandse Staten geconsulteerd zijn, staat wel vast dat de uitkomst niet 
met de belangen van Holland in strijd zal zijn. 
Op 1 december 1674 besluiten de Staten van Holland de wenselijkheid te onderzoeken van de zending van 
een vlooteskader naar de Middellandse Zee om deze te beveiligen en om afbreuk te doen aan de vijand. Zij 
vragen hun commissie tot de zaken van de zee hierover te overleggen met de Hollandse Admiraliteitscolleges 
en daarvan in de vergadering rapport te doen. Het uitgebrachte rapport is positief. Op grond hiervan 
besluiten de Staten van Holland dat “onvermindert de vrije deliberatiën van de leden ontrent de saecke selfs, 
mitsgaders de middelen daer uijt sulcks sal konnen vervallen van wegen haer Gr.Mo. ter Generaliteijt de 
saecke daer henen moet worden gedirigeert”  dat met de Spaanse ambassadeur De Lira over een dergelijke 
expeditie zal worden overlegd. Op advies van de Hollandse gedeputeerden besluiten de Staten-Generaal 
vervolgens op 28 december – “onvermindert de vrije deliberatiën van de Provintiën over de saecke selfs, 
mitsgaders uijt de middelen daer uijt sulcks sal konnen vervallen” - de generaliteitscommissie tot de zeezaken 
op te dragen over de kwestie met de Spaanse ambassadeur te overleggen. Ook hier neemt Holland het 
initiatief, onderzoekt het via de Hollandse Admiraliteiten wat de mogelijkheden zijn en bereikt het wat het 
wil: een gesprek op korte termijn tussen de Staten-Generaal en de Spaanse ambassadeur dat iedereen, zowel 
binnen Holland als daarbuiten nog als vrijblijvend kan beschouwen. 
 
7.10 Genomen besluiten vaststellen, veranderen en vernietigen 
 
7.10.1 Besluiten resumeren en arresteren 
Voordat een besluit door de vergadering kon worden vastgesteld of gearresteerd, moest het nog eens worden 
voorgelezen, zodat de gedeputeerden konden controleren of wat erin stond overeenstemde met wat ze 
hadden besloten. Deze controle werd resumeren  genoemd. Een conceptresolutie was pas vastgesteld als ze 
geresumeerd was, als ze  de resumptie was gepasseerd. 467 Het gedeelte van de vergadering, waarin resoluties 
van een vorige zitting in resumptie werden gebracht (of genomen), werd ook wel met de term resumptie 
aangeduid 468. 
De conceptresoluties van de Staten-Generaal werden aanvankelijk geresumeerd aan het einde van de 
vergadering 469 of meteen nadat ze waren genomen 470, maar vanaf 1637 vond resumptie plaats aan het begin 
van de vergadering van de volgende dag. Sindsdien was resumptie het eerste punt op de agenda na de 
opening. 471Vanaf 1646 werden ook de uitgaande stukken, de zogenaamde depêches, geresumeerd. 472 
In spoedeisende gevallen kon een conclusie ook na 1637 staande de vergadering worden geresumeerd 473 of 
vóór resumptie ten uitvoer worden gelegd. Dat laatste werd bijvoorbeeld in 1671 bepaald bij alle "resoluties 
commissoriaal rakende de Triple Alliantie, patenten, militaire zaken en uytheemsche brandewijnen 
mitsgaders Franse manufacturen" die in 1671 werden genomen. 474 
De omvang van de werkzaamheden maakte het niet altijd mogelijk om alle resoluties te resumeren. Soms 
bleef resumptie wegens tijdgebrek geheel achterwege, waarvan dan mededeling werd gedaan in het 
resolutieregister: "Vermits de cortheijt des tijts sijn de resolutien gisteren genomen, ende de depêches daar 

                                                
467 ‘Deeze resolutie geresumeert en de resumptie geapprobeert, werdende dezelve in het resolutieboek geïnsereert.’ 
468 ‘Met Pitré van Leyden bij den heer Pous etende, wiste die mij te seggen, dat alles op de resumptie gisteren in Holland 
seer bedaert en wel was afgelopen, Gedenkschriften Van Hardenbroek, IV, 65.  
469 Réglement van 27 maart 1577 bij Actes des Etats-Generaux des Pays-Bas, I, 440; Bijlsma, Regeeringsarchieven, 24. 
470 Res. SG 15/02/1584, Resolutiën, IV, 352, nr. 4. 
471 In Holland was dit a 
l vanaf 1578 gebruikelijk: Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand, 183. 
472 Res. SG 14/03/1646. 
473 Secr. res. SG 18/07/1659. 
474 Res. SG  15/04/1671. 
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uijt resulterende niet gelesen noch geresumeert." 475 In de extensie werd dan de formule opgenomen "sullende 
dese resolutie werden uitgegeven sonder resumtie" of alleen de woorden "sonder resumtie". 
Uiteindelijk werden hele categorieën resoluties van resumptie uitgesloten, zoals de resoluties om een 
vreemde gezant zijn afscheidsaudiëntie te verlenen. 476 
Resumptie op de volgende dag werd door de vergadering ingevoerd als een van de maatregelen om beter te 
kunnen controleren of de manier waarop de griffier de conclusies van de vergadering had geëxtendeerd 
overeenstemde met wat zij daadwerkelijk had besloten en om te voorkomen dat de Prins, afzonderlijke 
bondgenoten of andere belanghebbenden via de griffier Musch de besluiten teveel naar hun hand konden 
zetten. Later, toen in de ordinaris vergadering alleen nog maar de hamerstukken aan de orde kwamen, 
waarvan dan nog maar een deel daadwerkelijk werd geresumeerd, werd de resumptie van de ordinaris 
resoluties behalve een laatste controlemiddel ook een behandeling in tweede termijn van de meest gewichtige 
voorstellen. Na 1672 kwam het regelmatig voor, dat bij resumptie werd gedelibereerd en dat gedeputeerden 
een resolutie bij de resumptie alsnog overnamen of er aantekening op deden. Het kwam echter maar zelden 
voor dat een resolutie bij resumptie werd geredresseerd of geroyeerd (zie de volgende paragraaf). Hiervoor 
was meestal en nieuwe resolutie nodig. 
De minuten van de resoluties van secrete besognes werden lange tijd niet of niet consequent geresumeerd. 
"De Griffier zeide zelf in 1744 dat de resumptie bij honderden van zulke resoluties was nagelaten. 
Somtijds bleef de griffier, nadat het besogne geëindigd was, op zijne plaats zitten om de resolutie te 
extendeeren, die hij dan door die leden, welke zich nog in het vertrek bevonden, liet goedkeuren.” 477 Pas 
in 1748 treffen we onder de secrete minuten de eerste overgeschreven minuten van secrete besognes aan. 
478 In 1750 daarentegen zijn er vrijwel geen resoluties van secrete besognes meer die niet worden 
geresumeerd. 479 Dat geeft aan dat het Secreet Besogne (niet meer: de secrete besognes) een reguliere 
vergadering is geworden met reguliere procedures (zie par. 7.13). 
Het lijkt gelet op de geringe hoeveelheid beschikbare tijd uitgesloten dat bij resumptie resoluties integraal 
werden voorgelezen. Vermoedelijk las men alleen de dispositie.480 
 
7.10.2 Besluiten redresseren of royeren 
Als provincies op een eenmaal genomen besluit wilden terugkomen, konden zij de vergadering voorstellen 
de eerder genomen resolutie te herzien (te redresseren) of in te trekken (te royeren). Als de Staten-Generaal niet 
bij hun eerdere besluit bleven (persisteerden), dan werd de resolutie herzien door de minuut in de gewenste zin 
te wijzigen of te royeren en te vervangen door een nieuwe resolutie of geroyeerd door de minuut door te 
halen of te lichten en te vernietigen. 481 De generale amnestie waartoe de Grote Vergadering op 19 augustus 

                                                
475 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 643 Onder ‘Resumtie’ en ‘Audiëntie.’ 
476 Wat precies werd voorgelezen staat niet vast. Het lijkt waarschijnlijk dat het na verloop van tijd (1637 en 1651 zijn 
hier belangrijke momenten van verandering) door een betere voorbereiding van de vergadering in reguliere zaken 
mogelijk werd in plaats van de voorstellen zelf de conceptresolutie voor te lezen die door een besogne of de griffier / 
commies op die voorstellen waren gemaakt en waarin de strekking van het voorstel was vervat. Dat kan de praktijk 
zijn geworden bij alle rekesten en misschien ook wel bij alle voorstellen die commissoriaal werden gemaakt of 
waarop anderszins geen eindbeslissing werd gevraagd. Het is zelfs mogelijk dat na 1651 de behandeling van de 
ordinaris resoluties geheel is verschriftelijkt en dat alleen de proposities die in de secrete vergaderingen werden 
gedaan nog werden gelezen. In ieder geval lijkt de normale duur van de vergadering veel te kort voor het in extenso 
voorlezen van de vergaderstukken, waar andere auteurs van uit blijken te gaan. ‘Aangezien het niet mogelijk was alle 
afgevaardigden steeds van de tekst van alle stukken te voorzien - kopiëren kostte teveel tijd -, werden deze 
gewoonlijk opgesteld in een stijl die ze geschikt maakten om te worden voorgelezen.’: Van Vree, Nederland als 
vergaderland, 142; Schöffer, ‘Naar consolidatie en behoud’, 86. T.a.v. de Raad van State huldigen Fontaine en Van 
Deursen een soortgelijke opvatting. 
477 Uit het register van secrete notulen (1681). Secr. Res. SG 12/06/1744. Bij hoge uitzondering vinden we onder de 
secrete resoluties van 18/01/1674 een overgeschreven minuut van het Secreet Besogne. 
478Secr. ress. (minuten) 04/061748, 10/06/1748 en 05/08/1748. 
479 Bijv. res. SB 26/01/1750 en 09/03/1750 in arch. SG inv. nr. 4413. 
480 Zo werd bij pronunciatie van een vonnis niet de gehele sententie, maar alleen het dictum uitgesproken. Ketelaar, 
‘Procesgang’, 59. 
 481 ‘Werdende hiermee hHM resolutie van den 3 der voorleden maent, voor soo veel de ontladinge en aenhoudinge 
aengaet gealtereert ende ingetrocken, sullende de Commis Generael Bisscop hier van extract toegesonden werden tot 
sijne naerrichtinge’: NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 643. WNT , XII3 kol. 963 s.v. redresseeren. 
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1651 besloot, ging gepaard met vernietiging van alle door de generaliteit en de gewestelijke staten 
genomen besluiten van 1650 en ‘royeering’ van alle resoluties en akten ter zake.482 
Ook particulieren die nul op hun rekest hadden gekregen of een beschikking die hen onwelgevallig was, 
konden bij de Staten-Generaal een verzoek om herziening indienen. Als de Staten-Generaal bij hun 
eerdere besluit persisteerden dan kreeg suppliant een afwijzing, die soms vergezeld ging van het verzoek 
om de Staten-Generaal over de kwestie niet meer lastig te vallen. Als de Staten-Generaal besloten de 
afgegeven beschikking te redresseren kreeg de suppliant een nieuwe beschikking, doorgaans in de vorm van 
een appointement. Royement van de eerder genomen resolutie was om die reden ook niet nodig. 
 
7.11 Zaken niet behandelen, niet besluiten, niet uitvoeren 
Het kwam ook wel eens voor dat de vergadering niet meteen een resolutie wilden nemen omdat een zaak 
zo gewichtig was, dat nader beraad gewenst was. Ze hield de zaak of de resolutie dan ‘in surcheance’483 of 
‘in bedencken.’ 484 Die bedenkelijkheid kon ook een manier zijn om een verzoek te weigeren. Op 11 
oktober 1635 bijvoorbeeld, deelde Christiaan Huygens, secretaris van Frederik Hendrik, in de vergadering 
mee, dat de schilder Rubens een paspoort had aangevraagd “om vyt viants lant door dese landen na 
Engelant te moogen verrysen om syne particuliere affairen te verrichten” en dat de Raad dit verzoek niet 
wilde inwilligen zonder goedkeuring van HHM. Die goedkeuring gaven HHM niet: “waerop gedelibereert 
synde, is in bedencken gehouden.”  Kramm tekent bij deze resolutie aan, dat er geen verdere resolutie op 
was gevolgd “en alzoo is het in bedenking houden een wellevend  weigeren geweest.”485 
In sommige gevallen weigerde de vergadering een verzoek van een particulier in behandeling te nemen. 
Sommige supplianten van wie het verzoek was afgewezen dienden na een tijdje weer een verzoekschrift in 
om dezelfde zaak opnieuw aanhangig te maken. Als de Staten-Generaal constateerden dat ze in de zaak al 
eerder een beschikking hadden afgegeven, namen ze het tweede verzoekschrift niet in behandeling. 
 
7.12 Werkwijze in secrete vergaderingen 
De procedure die hierboven is beschreven was de gewone procedure. De vergadering volgde haar in de 
meeste zaken en in ieder geval in zaken waarover ze bij meerderheid besliste zoals zaken die in verband 
stonden met de uitoefening van de soevereiniteit over de generaliteitslanden en de bezittingen in Oost- en 
West-Indië en in zaken die door particulieren aanhangig werden gemaakt.  
Een andere procedure werd gevolgd in zaken die geheim moesten blijven en secreet werden gemaakt. Een 
secrete behandeling kreeg in ieder geval alles wat te maken had met de uitrusting van leger en vloot, met 
krijgsoperaties te land en ter zee, met onderhandelingen over vrede, bestand en traktaat en met de financiële 
zaken die daarmee in verband stonden. In die zaken werd ruggespraak uitgesloten dan wel beperkt. 
Gedeputeerden aan wie die geheime zaken werden toevertrouwd mochten hun Statenvergaderingen niet (of 
hoogstens onder strikte voorwaarden) de geheime stukken meedelen die ter tafel kwamen en de inhoud van 
de besprekingen die daaraan werden gewijd. Secrete zaken waarbij de betrokkenheid van de volle vergadering 
onmogelijk of onwenselijk was, werden behandeld in secrete commissies of besognes. Vooral vóór 1651 
stelde de vergadering met enige regelmaat secrete besognes in om secrete zaken buiten de vergadering om (al 
dan niet met de Prins) af te doen. 
In principe bepaalde de vergadering zelf welke zaken een secrete behandeling kregen en welke niet. Vóór 
1637 - dat wil zeggen: voordat resumptie op de volgende dag werd ingevoerd - was secretering van 
resoluties meestal het gevolg van een ad-hoc-besluit van de vergadering. De deelnemers aan de 
vergadering – de gedeputeerden en de griffier – legden in zo’n geval op voorstel van de voorzitter staande 
de vergadering de eed van secretesse af waarmee ze elkaar plechtig bezwoeren de zaak in kwestie of ook 
wel al het verhandelde in de betrokken vergadering secreet te zullen houden. Dat betekende dat ze er met 
niemand buiten de vergadering over mochten praten, dat van de genomen resolutie geen kopie of extract 
zou worden verstrekt en dat het verhandelde buiten de notulen zou worden gehouden.486 In gevallen 
waarin gedeputeerden verplicht konden worden opening te doen aan de Staten van hun provincie, 
moesten zij dit doen aan zo weinig mogelijk gedeputeerden, die dan dezelfde eed van secretesse moesten 

                                                
482 Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, III, 35. Het gaat daarbij om ress. SG 05/06/1650 en 06/06/1650. 
Groen, Geschiedenis van het Vaderland, 319. 
483 Res. SG 06/01/1600, Resolutiën, XI, 297, nr 275. 
484 Roelevink, ‘Lobby’, 61. 
485 Kramm, Levens en werken, 129. 
486 Ress. SG 04/09/1639 en 21/09/1639. Buiten de notulen betekent buiten de reguliere vergaderstukken. 
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afleggen en van wie de namen genoteerd moesten worden.487 De vergadering kon onder die voorwaarden 
zelfs tot approbatie en ratificatie op traktaten besluiten.488 Omdat het besluit om een zaak te secreteren niet 
altijd slagvaardig en eensgezind werd genomen489, ging men er vanaf de jaren dertig van de zeventiende eeuw 
toe over bepaalde categorieën resoluties secreet te verklaren.490 
Het voorstel om een bepaalde zaak secreet te behandelen werd gedaan aan de voorzitter. Aanleiding was – 
met name voor 1651 – dikwijls een verzoek van een buitenlandse gezant of van de Prins om in de 
vergadering een geheime mededeling te mogen doen. In zo’n geval kon de vergadering op voorstel van de 
voorzitter een aantal leden aanwijzen aan wie de mededeling in vertrouwen kon worden gedaan en die over 
de verdere procedure kon beslissen. Een voorbeeld kan duidelijk maken hoe dat in zijn werk ging. De 
voorzitter van de vergadering meldde de vergadering op 18 september 1645 dat Frederik Hendrik een zeer 
belangrijke mededeling te doen had. Hij liet de vergadering de keuze tussen twee alternatieven: Frederik 
Hendrik het voorstel laten doen in de volle vergadering of aan een commissie uit de vergadering. Kozen ze 
voor het eerste, dan kozen ze bij voorbaat voor een secrete behandeling en een geringe betrokkenheid van 
hun committenten. Kozen ze voor het tweede, dan konden ze nog overleggen of deze zware procedure wel 
nodig was. Uiteindelijk kozen ze voor het laatste en wezen ze acht gedeputeerden aan, die de bevoegdheid 
kregen om een finaal besluit te nemen: wat zij zouden beslissen zou dezelfde kracht en waarde hebben als 
een besluit van de vergadering. Nadat deze heren de eed van geheimhouding hadden afgelegd, bracht 
Frederik Hendrik hen het voorstel van de Franse ambassadeur d’Estrades over om gezamenlijk een aanslag 
op Antwerpen te plegen. Het besogne hoorde het voorstel aan en defereerde (delegeerde) de zaak in kwestie 
aan Frederik Hendrik (de kapitein-generaal) en de gedeputeerden te velde. Zij stemden zonder hierover 
ruggespraak te hebben gehad met de Franse voorwaarde in. De aanslag op Antwerpen mislukte. 491 
Frederik Hendrik gebruikte secrete besognes om de oorlogvoering en de buitenlandse zaken naar zijn hand 
te zetten en om tegenwicht te bieden tegen het machtige Holland. Datzelfde gold voor zijn zoon en opvolger 
Willem II. Na diens dood in 1651 kwam het zwaartepunt in het bondgenootschap geheel bij Holland te 
liggen, dat zich minder dan ooit aan de andere bondgenoten gelegen liet liggen. Het bewerkstelligde nog in 
hetzelfde jaar een ingrijpende verandering in de secreteringsprocedure. Op 21 juli 1651 besloot de Grote 
Vergadering de gezanten in het buitenland, de militaire bevelhebbers van de grensplaatsen en de secrete 
correspondenten in hun correspondentie met de Staten-Generaal te verplichten de secrete berichten 
voortaan van de publieke te scheiden. Zij mochten alleen nog hun tijdingen en nouvelles en hun publieke 
berichten aan haar Hoog Mogenden adresseren en de brieven die dienden ter uitvoering van opdrachten die 
in aan hen toegestuurde secrete resoluties waren vervat of die politieke zaken betroffen waarop gedelibereerd 
of geresolveerd moest worden, aan de Staten-Generaal zenden onder adresse van de griffier. De vergadering kon 
nu worden opgesplitst in een ordinaris deel waar zaken aan de orde kwamen waar alle committenten over 
mee mochten praten en een secreet deel waarin alle secrete nieuwsbrieven van Staatse gezanten voor 
kennisgeving werden aangenomen en zaken op het gebied van buitenlandse, militaire en zeezaken werden 
afgedaan. Bovendien was het de secrete vergadering die bepaalde welke secrete zaken naar een secreet 
besogne werden doorverwezen. 
Van de brieven die aan de griffier waren gericht zou deze opening doen aan een commissie van eerst zeven 
en sinds 27 oktober 1651 zestien gecommitteerden, uit alle provincies behalve Stad en Landemet de griffier, 
die het "besogne tot (het houden van of het stuk van) de secrete correspondentiën" werd genoemd. In 
                                                
487 Res. SG 21/09/1639 en secr. ress. SG 29/06/1652 en 03/07/1652. 
488 Secr. res. SG 18/12/1640. ‘En wat belangt de communicatie, die daar van nootsakelijk in de Prov. zal moeten gedaan 
worden, is geresolveert, dat aan een Ged. uit ieder Prov. alhier ter hand gestelt sal worden een afschrift van de voors. 
Besognes, nopens de te maken Instructie (voor de plenipot. naar Munster) specterende, die daar mede in persoon zal 
reysen na de Hh zijne Princ., met versoek, dat haar Ed. Mog. de communicatie van de mergenoemde Besognes willen 
laten geschieden aan eenige weinige HH, die albereids  bij HEM daar toe binnen derselver Prov. souden mogen zijn 
gecommitteert, of alsnog etc., en dat die HH geen notulen maken geen kopie nemen eed van secretesse presteren 
besognes teruggeven aan griffier’: secr. res. SG 31/10/1643. 
489 In december 1746 bijvoorbeeld stelde Friesland voor om de eerder gedane propositie van Stad en Lande over de 
promotie van de Prins tot generaal in het ordinaris register te stellen. Dit voorstel werd verworpen; de resolutie werd 
in het secreet register gesteld. Friesland en Groningen lieten hiertegen in het secrete register bezwaar aantekenen. 
490 In 1646 bijvoorbeeld besloten de Staten-Generaal respectievelijk resolutiën van commandementen en zekere brieven 
van commandement in het secreet register te stellen en in 1652 stelden ze dezelfde regel met betrekking tot brieven van 
importantie: ress. SG 13/10/1646, 13/12/1646 en 16/11/1652. 
491 Secr. ress. SG 18/09/1645 en 20/08/1646. Eerder voorbeeld: ‘Besogne met ZE. Hebben de ged. op den eedt alhier 
aangenomen, van 't voors. dessein in specie directelijk of indirectelijk geen opening, of communicatie aan ymand buiten 
deese vergaderinge te doen’: secr. res. SG 21/12/1644.  
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aanwezigheid van deze gecommitteerden, die uiteraard de eed van secretesse moesten afleggen, moest de 
griffier de secrete brieven dadelijk na ontvangst in aanwezigheid van de gecommitteerden openen, zodat zij 
over de wijze van behandeling konden beslissen. De gecommitteerden konden besluiten het stuk meteen 
aan de vergadering bekend te maken of het enige tijd onder zich te houden, om daarvan dan later aan de 
vergadering verantwoording over af te leggen.492 
Het is niet waarschijnlijk dat de gecommitteerden ooit met zijn zestienen hebben vergaderd. Meestal bestond 
zo’n commissie voor een deel uit leden-plaatsvervangers. Van tijd tot tijd althans wees de vergadering (uit 
de zestien gecommitteerden) zes man aan om een besloten missive houdende secrete correspondentiën of 
een rapport van zekere secrete zaak te openen, de inhoud van dien te examineren, en daarvan aan Haar 
Hoog Mogenden rapport te doen. 493 
Ten aanzien van de archivering werd in 1651 bovendien goedgevonden “dat alle sodanige saaken en 
rapporten in de Secreete Registers van HHM geïnsereert zullen worden”. Daar werd anderhalve maand later 
nog aan toegevoegd dat  (...) de namen, brieven, en Residentie, plaatsen, als andere, van de Secreete Corres-
pondentie en alle andere, die eenige secreete saken, ten dienste van den Staat overbrengen, of schrijven 
zullen, volgens vorige Resolutien, gesecreteert zullen werden: sonder dat selfs aan de Vergadering bekent te 
maken.494 
In augustus 1653, twee maanden na het aantreden van Johan de Witt als raadpensionaris van Holland en de 
facto als de feitelijke leider van het bondgenootschap, werd de commissie tot de secrete correspondentiën 
opgeheven. 495 Griffier Ruijsch bracht van 1653 tot 1670 bijna alle brieven voor de Staten-Generaal die aan 
hem waren geadresseerd in de vergadering, al dan niet nadat de gedeputeerden de eed van secretesse hadden 
afgelegd.496 En raadpensionaris De Witt bracht secrete zaken die in de Hollandse Statenvergadering waren 
voorbereid in de gewone vergadering van de Staten-Generaal nadat hij de voorzitter de gedeputeerden eerst 
de eed had laten afleggen. 497 Het voorschrift om secrete brieven aan de griffier te adresseren bleef echter 
bestaan. Het bevorderde de splitsing van de vergadering in een ordinaris gedeelte, waar over de gewone, 
meest binnenlandse aangelegenheden werd beslist, en een secreet gedeelte, waar besluiten werden genomen 
in de gewone secrete zaken., zoals resoluties van notificatie op secrete brieven van gezanten en resoluties 
waarbij een zaak in handen werd gesteld van een secreet besogne.498 
De rol die de Grote Vergadering in 1651 aan de Commissie tot de secrete correspondentiën had gegeven, 
kwam nu formeel te liggen bij de voorzitter van de week, maar aannemelijk is, dat de beslissing om een zaak 
in de vergadering of in het besogne te brengen feitelijk werd genomen door de griffier, “aan wien de 
secreete brieven waren gericht en die beter dan de tijdelijke president der week kon beoordeelen, voor 
welke behandeling de zaak vatbaar was. Vermoedelijk zal hij in veel gevallen vooraf in overleg zijn 
getreden met den raadpensionaris, wiens invloed op het beleid van de buitenlandsche aangelegenheden 
overwegend was, en meermalen ook met den Stadhouder, die gedurig de secreete besognes en 
conferenties bijwoonde.”499 Aanvankelijk schijnt de griffier de vergaderingen niet regelmatig te hebben 
bijgewoond, maar in 1670 liet Gaspar Fagel in zijn instructie de bepaling opnemen, dat de griffier verplicht 
was wanneer de gedeputeerden het verlangden aan alle particuliere besognes en conferenties deel te 
nemen, de relevante retro-acta bij de hand te hebben en desgevraagd zijn mening en advies te geven.500 In 
de 18e eeuw werd de griffier als gewoon lid van dergelijke commissies aangemerkt. Sinds de maatregel van 
1670 concentreerde de griffier zich op de secrete zaken en de besognes en liet hij de ordinaris zaken aan de 
commies of een tweede griffier.  

                                                
492 Res. Grote Vergadering 21/07/1651 bekrachtigd bij res. SG 04/07/1704. 
493 Secr. ress. 18/11/1651, 14/02, 14/03, 27/03, 03/06, 06/06. 08/07, 19/08, 30/08, 03/12, 12/12, 16/12 en 21/12 
1652. 
494 Secr. ress. SG 27/10/1651, 28/10 en 30/10/1651; 12/01/1652. 
495 Res. St. van Holl. 29/08/1653. 
496 De Bruin Geheimhouding en verraad,  242. 
497 Zie secr. ress. SG 29/06/1652, 03/07/1652, 29/07/1652, 04/11/1652, 10/04/1653, 22/05/1654, 24/05/1655, 
20/08/1655, 05/09/1655, 12/01/1656. 
498 Het (tijdelijk) in onbruik raken van secrete besognes kan wel een probleem opleveren als er iets moet worden 
beslist waar niet alle gedeputeerden weet van mogen hebben. Het incident over de zending van De Ruijter is hier 
waarschijnlijk een gevolg van. 
499 Van Riemsdijk, Griffie, 26. 
500 Van Riemsdijk, Griffie, 20 
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Het was nu eenvoudiger geworden om zaken niet via de secrete vergadering maar direct in een secreet 
besogne te brengen en dat bevorderde uiteindelijk de ontwikkeling halverwege de achttiende eeuw van een 
permanent Secreet Besogne.  
Tot het einde van de Republiek ook bepaalden de voorzitter van de vergadering en de griffier vooraf welke 
stukken in de ordinaris en welke in de secrete vergadering moesten worden behandeld en welke meteen naar 
het secreet besogne werden doorgeleid.501 Naar de secrete vergadering gingen hoe dan ook vrijwel alle 
secrete brieven van notificatie en de minder ingrijpende besluiten die op buitenlandse, militaire en 
zeezaken betrekking hadden. Het secreet besogne nam de ingrijpende besluiten, terwijl bij gelegenheid voor 
bepaalde zaken ook nog bijzondere secrete commissies in het leven werden geroepen. De provincies hadden 
tegen die tijd ook hun gedeputeerden in de secrete besognes weer in beperkte mate tot ruggespraak verplicht, 
om in secrete zaken de vinger toch aan de pols en in de pap te houden. 
De procedures die golden in de ordinaris vergadering werden zo mogelijk ook in de secrete vergadering 
toegepast. 
 
7.13 Toezien op de uitvoering van genomen besluiten 
De vergadering nam besluiten en zag er ook op toe dat het beleid tijdig en correct werd uitgevoerd. Als een 
Admiraliteitscollege geen antwoord had gegeven op een verzoek om bericht, dan maakten haar Hoog 
Mogenden dat college duidelijk, dat het het verlangde bericht alsnog ten spoedigste aan hen moest 
overzenden. Als een gedagvaarde niet op kwam dagen, dan kreeg ook hij een strenge aansporing. Als een 
college of een ambtenaar een eerdere aansporing (ordonnantie) niet had opgevolgd, gaven ze hem soms nog 
een laatste aanmaning om niet langer in gebreke te blijven, “op peine van te incurreren HHM indignatie". 
Was er echt van weigerachtigheid sprake, dan vaardigden ze een zogenaamd mercuriaal uit, een resolutie 
waarin zij zich uiterst onvoldaan toonden over het gedrag van betrokkene en waarin zij duidelijk maakten 
dat ze van hem verlangden dat hij die resolutie alsnog ten uitvoer zou leggen, “sullende haer Ho. Mo. het 
voor disobediëntie aen haer adres moeten opnemen, indien niet ten spoedigste aen deese haer Ho. Mo. 
resolutie wert voldaen.” Wie de indruk wekte het met de vragen en opdrachten van de Staten-Generaal niet 
zo nauw te nemen, kon van de Staten-Generaal autorisatie krijgen om aanstonds en zonder uitstel voor een 
gesprek naar Den Haag te komen, waar hij dan een minder plezierig gesprek tegemoet kon zien. Het 
omgekeerde kwam natuurlijk ook voor. De Staten-Generaal konden een gedeputeerde ook laten weten dat 
zij zich lieten welgevallen wat hij in de desbetreffende kwestie had gedaan en voor elkaar gekregen en hem 
aansporen om in het aanwenden van zijn devoiren te continueren.  
Namens de vergadering bewaakte de griffier de voortgang in het proces, terwijl hij in zijn particuliere 
briefwisseling met gecommitteerden en gedeputeerden het generaliteitsbeleid interpreteerde. 
Gecommitteerden en gedeputeerden van de Staten-Generaal hadden hun opdracht pas voltooid als zij na 
de beëindiging van hun werkzaamheden verbaal rapport hadden uitgebracht en na overhandiging van hun 
verbaal door de vergadering waren gedechargeerd.  

                                                
501 Secr. ress. 1746 arch. SG inv. nr. 4699. 
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