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HOOFDSTUK 3. DE TAKEN EN WERKWIJZEN VAN DE STATEN-GENERAAL 
 
 
1 De bemoeienissen van de Staten-Generaal 
 
1.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk moet antwoord geven op de vraag wat de Staten-Generaal moesten doen, wat ze 
daadwerkelijk deden en hoe ze het deden: het heeft de functionele en administratief-procedurele context 
van het archief als onderwerp. Volledig kan het niet zijn, doordat de Staten-Generaal bij gemeen 
goedvinden ook alles konden doen waartoe zij niet verplicht waren en doordat de manier waarop ze het 
deden ook van lokale gebruiken afhankelijk was. Bovendien worden een paar belangrijke werkprocessen in 
andere hoofdstukken behandeld: het besluitvormingsproces in hoofdstuk 2 en de administratieve 
processen in hoofdstuk 4. 
 
1.2 De bemoeienissen van de Staten-Generaal in de litteratuur 
Waar hielden de Staten-Generaal zich mee bezig en op welke terreinen waren hun bemoeienissen gericht? 
De historische litteratuur is tamelijk eenstemmig. De meeste contemporaine overzichten en in het 
bijzonder de zeventiende-eeuwse van Waddington (1647) en Boxhorn (1675) en de achttiende-eeuwse van 
Van Slingelandt (1719), Wagenaar (1739) en Paulus (1775-1779) beperken zich tot de zaken die de 
bondgenoten bij de Unie van Utrecht en later bij gemeen consent gemeen hadden gemaakt en die 
gewoonlijk worden omschreven als de buitenlandse zaken, de oorlog te land en ter zee, de 
generaliteitsfinanciën, de muntzaken en het opperbestuur van de Generaliteitslanden en de gebieden in 
Oost- en West-Indië, evenals de zaken op het gebied van wetgeving en rechtspraak die uit die zaken 
voortvloeiden. 502  Hedendaagse historici geven soortgelijke opsommingen. Sommigen vermelden ook nog 
de begeving van politieke en militaire ambten, het beslechten van geschillen tussen de bondgenoten of de 
verlening van octrooien. Fruin vermeldt bovendien de iura singulorum, rechten die eigenlijk aan de 
provinciale Staten voorbehouden waren, maar die de Staten-Generaal met goedkeuring van de provincies 
uitoefenden.503 Veel auteurs gaan impliciet of expliciet uit van de bevoegdheden van de Staten-Generaal 
en benadrukken vooral de begrensdheid daarvan. Alleen Fruin en Romein benadrukken juist de 
onbepaaldheid van die bevoegdheden. 
De beschrijving en waardering van de functies van de Staten-Generaal door hedendaagse historici, lijkt het 
meest geïnspireerd door de benadering van Simon van Slingelandt, die over de inrichting van de 
vergadering van de Staten-Generaal en de inhoud en de vorm van haar besluitvorming de meest 
uitvoerige, systematische en gezaghebbende verhandeling heeft geschreven. Maar die verhandeling heeft 
ook haar beperkingen. Van Slingelandt wilde ermee aantonen, dat de bevoegdheden van de vergadering 
van de Staten-Generaal te beperkt waren om slagvaardig beleid te kunnen voeren. 504 Hij somde niet de 
onderwerpen op waar de vergadering van de Staten-Generaal zich bezig mee zou kunnen houden of bezig 
hield, maar alleen die onderwerpen aan de bespreking waarvan zich geen bondgenoot mocht onttrekken 
en die dus de materie van de deliberatiën van de vergadering uitmaakten. Zaken waarin samenwerking niet 
verplicht was, maar waarover wel veel werd beraadslaagd, zoals veel zaken die betrekking hadden op 
openbare orde, handel, nijverheid, verkeer, waterstaat, visserij en scheepvaart, vinden we in zijn overzicht 
niet terug. 
Bovendien mogen we de beschrijving van Van Slingelandt, die dateert uit het begin van de achttiende eeuw, 
niet zonder meer van toepassing verklaren op de perioden daarvoor en daarna. Ze is net zo tijdgebonden als 

                                                
502 Waddington, ‘Sommaire’, Boxhorn, Hantboecxken, Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, 125-282, Wagenaar, 
Tegenwoordige staat, I, 264 vv. In het archief Fagel bevindt zich onder inv. nr. 569 een lijstje met onderwerpen van 
bemoeienissen van de Staten-Generaal opgesteld door griffier Hendrik Fagel de Oude, dat de opsomming van Van 
Slingelandt nauwkeurig volgt, met uitzondering van het toezicht op de contributies van de provincies en de 
admiraliteitsfinanciën. Het overzicht van de onderwerpen van bemoeienis van de Staten-Generaal bij Wagenaar is 
beduidend minder uitvoerig, systematisch en generiek.  
503 Israel, De Republiek, 320-328; Price, Holland and the Dutch Republic, 213; Groenveld, ‘Staatsinstellingen’, 144-145; 
Romein, De lage landen bij de zee, 239; Fockema Andreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek, 14-15; De Monté 
VerLoren, Hoofdlijnen, 203; Schöffer, ‘Naar consolidatie en behoud’, 75-77; Pik, Vaderlandse Geschiedenis, 96; Blok, 
Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, III, 420-421; Fruin – Colenbrander, Staatsinstellingen, 188-197; Gosses en Japikse, 
Handboek, 74; Van Rijsens, Geschiedenis van ons Vaderland, 162. 
504 De verhandeling van Van Slingelandt werd pas in 1784 en 1785 in druk uitgegeven. 
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de beschrijvingen van Waddington, Boxhorn, Wagenaar en Paulus. De functies van de Staten-Generaal, de 
uitgebreidheid van hun bemoeienissen en de manieren waarop ze hun activiteiten hebben uitgevoerd 
waren in de loop van 220 jaar aan heel wat veranderingen onderhevig. Op de vraag wanneer de Staten-
Generaal zich met een bepaald beleidsterrein zijn gaan bemoeien, geeft die litteratuur geen antwoord en 
op de vraag welke kwantitatieve en kwalitatieve veranderingen daar in de loop van de tijd in zijn 
opgetreden evenmin.  
De Staten-Generaal vervulden niet alle generaliteitsfuncties permanent. In oorlogstijd lieten de 
bondgenoten de Staten-Generaal taken verrichten die ze in vredestijd liever zelf uitvoerden. Een gouverneur-
generaal oefende geadviseerd door zijn Raad van State soevereine bevoegdheden uit die de bondgenoten na 
diens vertrek weer zelf gingen uitoefenen of aan de vergadering van de Staten-Generaal delegeerden. Als de 
Prins deel uitmaakte van de centrale regering hadden de Staten-Generaal minder te doen dan in zogenaamde 
stadhouderloze tijden. Ook waren variaties in het takenpakket van de Staten-Generaal het gevolg van 
veranderingen in de invloedssfeer van het bondgenootschap in Europa en de rest van de wereld: veroverde 
gebieden moesten worden geregeerd en op geoctrooieerde handelscompagnieën moest toezicht worden 
gehouden; als protectoraten binnen de invloedssfeer van een andere mogendheid kwamen hoefden de 
Staten-Generaal er geen geschillen meer te beslechten. 
Niet altijd is nauwkeurig vast te stellen wanneer de Staten-Generaal zich met een nieuw beleidsterrein 
gingen bemoeien en wanneer ze daar weer mee ophielden. Een nieuwe bemoeienis begon vaak als een 
afsplitsing van een bestaande en werd meestal pas na enige tijd geformaliseerd. Zo bemoeiden de Staten-
Generaal zich al met veroverde gebieden en met de handel op de Oost en de West voordat er ook maar 
sprake was van Generaliteitslanden, de VOC of de WIC. Bestaande bemoeienissen werden soms niet 
stopgezet, maar hielden geleidelijk op. De bemoeienissen van de Staten-Generaal met Oost-Friesland 
waren in de eerste helft van de zeventiende eeuw nogal intensief, maar hielden in de achttiende eeuw 
nagenoeg op.  
De bemoeienissen van de Staten-Generaal waren nooit exclusief hun eigen bemoeienissen. De 
werkprocessen van de Staten-Generaal vormden een onderdeel van de werkprocessen van de Generaliteit. 
In sterkere mate nog dan tegenwoordig liepen de werkprocessen bij de centrale overheid in die tijd dwars 
door alle bestuursorganen en -lagen heen. Bijna elk werkproces van de Staten-Generaal speelde zich 
behalve in de vergaderzaal van HHM ook af in de vergaderzaal van de Raad van State, die advies 
uitbracht, in de vergaderzaal van de Staten van Holland, die hun consenten moesten geven, in de kamer 
van Zijne Hoogheid, die een voordracht moest doen of in de ambassades aan het Voorhout, waar 
buitenlandse diplomaten hun memories opstelden. De afbakening van de werkzaamheden tussen de 
verschillende actoren was niet stabiel, maar afhankelijk van bestuurlijke ontwikkelingen en wisselende 
machtsverhoudingen. 
De bemoeienissen van de Staten-Generaal varieerden ook in omvang en intensiteit. Elke oorlog bracht 
een sterke groei in de werkzaamheden mee en elke vrede een afname, maar nooit tot het niveau van vóór 
de oorlog. Namens de Staten-Generaal onderhandelde Oldenbarnevelt in 1605 nog zelf met de 
wagendrijvers van het leger over hun loon505; dat was in latere jaren ondenkbaar. Steeds meer werk dat 
eerst door de vergadering was gedaan werd naar speciaal hiervoor opgerichte of al bestaande 
uitvoeringsorganen van de generaliteit overgeheveld. 
Van Deursen stelde in 1995, dat ons beeld van de staatsinrichting van die tijd voornamelijk gebaseerd is 
op wat contemporaine auteurs als Van Slingelandt en Wagenaar en hedendaagse als Fruin en Fockema 
Andreae daarover geschreven hebben. Hij voorspelde dat onderzoek op basis van de toen beschikbare 
delen van de publicatie van de resoluties van de Staten-Generaal de gangbare opvattingen over de 
geschiedenis van de staatsinstellingen van de Republiek voor een deel op losse schroeven zou zetten en in 
ieder geval voor de periode van Maurits en Oldenbarnevelt tot de vervanging van Fruin-Colenbrander en 
Fockema Andreae zou leiden. Dat baanbrekende onderzoek (dat alleen maar zou kunnen leiden tot “a 
wonderful book or a dismal failure”) moet nog worden gedaan. 506 Wel hebben auteurs als Groenveld, De 
Bruin en Gabriëls het traditionele beeld van de staatsinrichting aangevuld en bijgesteld, Groenveld vooral 
voor de zeventiende en De Bruin en Gabriëls voornamelijk voor de achttiende eeuw. 
Ons beeld van de werkzaamheden van de Staten-Generaal en van de Nederlandse staatsinrichting van die 
periode in het algemeen is nogal eenzijdig. Opsommingen van de taken of bevoegdheden van de Staten-
Generaal maken niet altijd een duidelijk onderscheid tussen wat gedaan werd door het bondgenootschap, 

                                                
505 Van Deursen, ‘The Edition of the Resolutions of the States-General’, 139. 
506 Van Deursen, ’The Edition of the Resolutions of the States General’, 130. 
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de centrale regering in het algemeen en de vergadering van de Staten-Generaal in het bijzonder, tussen 
beleidsterreinen, taken en bevoegdheden, tussen wat de vergadering van de Staten-Generaal mocht, 
moestn en deed. Bovendien zijn deze overzichten doorgaans heel globaal, waardoor de veranderlijkheid en 
de complexiteit van het takenpakket van de Staten-Generaal onvoldoende tot zijn recht komt. 
 
1.3 Functies en werkprocessen van de Staten-Generaal in de West-Europese traditie 
In het vorige hoofdstuk is vastgesteld, dat de bondgenoten geen nieuwe elementen in het 
besluitvormingsproces hebben geïntroduceerd. Ook de bevoegdheden die de Staten-Generaal uitoefenden 
en de manieren waarop ze die bevoegdheden uitoefenden waren niet origineel of uniek. De Staten-
Generaal oefenden bevoegdheden uit die andere soevereinen en heren ook uitoefenden. Ze oefenden 
soevereine bevoegdheden uit in zaken die de bondgenoten bij de Unie van Utrecht gemeen hadden 
gemaakt  op het gebied van oorlog en vrede, bestand en traktaat, oorlogvoering te land en ter zee, 
buitenlandse zaken en muntzaken, en de soevereine bevoegdheden die daaruit voortvloeiden, met name 
het uitvaardigen van algemeen verbindende maatregelen, het begeven van hoge ambten, het verlenen van 
beschikkingen in particuliere zaken en het vellen van vonnissen. Bovendien oefenden ze namens de 
bondgenoten de ongedeelde soevereiniteit uit over de veroverde gebieden en de bevoegdheden die daar 
weer uit voortvloeiden, zoals de heerlijke rechten in gebieden waar ze behalve soeverein ook stads-, 
ambachts- of grondheer waren. En tenslotte deden ze incidenteel alles wat de soevereine bondgenoten in 
het algemeen belang op zeker moment samen wilden doen.  
De Staten-Generaal oefenden hun bevoegdheden uit op de manier waarop andere soevereinen en heren 
ook hun bevoegdheden uitoefenden. De opstandige provincies maakten zich in 1576 meester van de 
macht, maar lieten de hiërarchische relaties en de complexe interacties tussen soevereinen en onderdanen, 
leenheren en leenmannen, heren en steden, rechters en justitiabelen die zich in de landsheerlijke tijd 
hadden ontwikkeld, intact. Ze kozen in 1588 weliswaar geen nieuwe soeverein, maar handhaafden het 
duale staatsbestel. De manier waarop ze hun soevereine of heerlijke rechten uitoefenden was de manier 
waarop andere soevereinen en heren het ook hadden gedaan. Ze regeerden, overlegden en werkten samen 
in een Bourgondisch-Franse, West-Europese bestuurstraditie. 
Die bestuurstraditie was niet in de laatste plaats een juridische traditie, die borg stond voor een min of 
meer gelijke toepassing van min of meer dezelfde rechtsregels. Praktiserende rechtsgeleerden hadden in 
het bestuur een overheersende plaats. “De pensionarissen, de meeste secretarissen, een groot deel der 
magistraatspersonen waren advocaat of waren dit geweest; ze dachten in procesvorm, vonden het 
procesvoeren, het toespitsen van geschillen een normale bezigheid.” 507 Op het niveau van de 
rechtshandeling zorgde de inbreng van deze juristen voor gelijkvormigheid. 
Dat neemt niet weg, dat rechten en bevoegdheden en de manier waarop ze werden uitgeoefend per 
rechtskring konden variëren. De Republiek was geen eenheidsstaat en had geen uniform rechtssysteem. Ze 
bestond uit verschillende rechtskringen met verschillende rechtsgewoonten. De heerlijke rechten die de 
Staten-Generaal uitoefenden als rechtsopvolger van de hertog van Brabant in de Meierij van Den Bosch 
verschilden in samenstelling en uitvoering van de heerlijke rechten die zij uitoefenden als rechtsopvolger 
van de graaf van Vlaanderen in Hulst en Hulsterambacht of van de bisschop van Munster in Westerwolde. 
De manier waarop zij hun bevoegdheden uitoefenden was afhankelijk van regels en gewoonten die in elk 
van die heerlijkheden verschilden. De bezending naar Staats-Vlaanderen en de electie van de magistraat 
van Sluis verliepen anders dan de bezending naar het Overkwartier en de aanstelling van de magistraat van 
Venlo. Men hechtte aan de overgeleverde vormen in al hun variëteit. Centralisatie en uniformering van 
bovenaf waren door de Opstand een halt toegeroepen; handhaving van de rechten en privileges was de 
missie van het Bondgenootschap. Standaardisatie vond slechts op zeer bescheiden schaal plaats, na de 
vrede van Munster, maar vooral in de achttiende eeuw. 
 
1.4 De bemoeienissen van de Staten-Generaal naar hun herkomst 
De zaken die de bondgenoten verplicht waren met elkaar te regelen waren bij lange na niet de enige zaken 
waar ze zich mee bemoeiden, maar het ligt wel voor de hand om bij het maken van een overzicht van de 
bemoeienissen van de Staten-Generaal bij die zaken te beginnen. Elke bondgenoot was verplicht om over 

                                                
507 Fockema Andreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek, 106. Veel bestuurlijke gewoonten hadden een 
procesrechtelijke achtergrond en oorsprong. Zo is er een duidelijke parallel tussen de totstandkoming van resoluties 
en de totstandkoming van vonnissen en lijkt de verhouding tussen de resolutie in strikte zin en de geëxtendeerde 
resolutie sterk op de verhouding tussen het dictum van een vonnis en de geëxtendeerde sententie. 



134

een aantal zaken met de andere bondgenoten te overleggen en te onderhandelen en zich te onderwerpen 
aan datgene dat in die zaken door de bondgenoten volgens de geldende regels bij meerderheid of 
eenparigheid was vastgesteld. Pieter Paulus onderscheidde deze zaken in zaken die voortvloeiden uit de 
aard van het bondgenootschap, zaken die bij de Unie van Utrecht gemeen waren gemaakt en zaken die 
uitdrukkelijk of stilzwijgend ter dispositie van de gezamenlijke bondgenoten waren gesteld.508 
De aard van het bondgenootschap leren we kennen uit de eerste twee artikelen van het traktaat van de 
Unie van Utrecht, waarin haar missie en de doelstellingen worden geformuleerd. De missie - de redenen 
waarom de betrokken provincies met elkaar het bondgenootschap waren aangegaan - was het 
bewerkstelligen van de ongestoorde uitoefening door de bondgenoten van hun rechten en vrijheden. Haar 
doelstellingen - de ambities waarin die missie werden geconcretiseerd - waren de handhaving en 
verdediging van de rechten, privileges en grenzen van de provincies en van de steden, leden en ingezetenen 
binnen elke provincie, gezamenlijk en alsof zij maar één provincie waren, tegen aantasting door andere 
provincies en door andere steden, leden en ingezetenen van de eigen provincie en tegen aantasting door 
vreemde vorsten en heren.509 
Meer in het bijzonder verplichtte het Unietraktaat de bondgenoten tot onderlinge bijstand en tot 
samenwerking op het gebied van de defensie te land en ter zee, het delen van de kosten van de bouw en 
instandhouding van de fortificatiën, de afdracht van contributies en belastingen die nodig waren om de 
uitgaven te dekken, het inlegeren van garnizoenen en de monstering van weerbare mannen. Het schreef 
unanieme besluitvorming voor bij het aangaan van oorlog, het sluiten van bestand of vrede, het heffen van 
belastingen of contributies en uitbreiding van het verbond met nieuwe leden en besluitvorming bij 
meerderheid van stemmen in andere gemeenschappelijke aangelegenheden. Het verbood de bondgenoten 
op eigen houtje traktaten, allianties, confederaties of verbonden te sluiten en schreef arbitrage voor als 
over zaken van bestand, vrede, oorlog en contributie geen unaniem besluit genomen kon worden en bij 
conflicten tussen provincies. Het verplichtte de bondgenoten tot de vaststelling van een vaste onderlinge 
wisselkoers van hun munten, gaf de generaliteit de bevoegdheid buitenlandse vorsten, provincies en 
steden recht te doen als afzonderlijke provincies daarbij in gebreke bleven, verbood de provincies de 
inwoners van andere provincies zwaarder te belasten dan hun eigen ingezetenen, voorzag een 
bondsvergadering die op beschrijving opkomende zaken en zwarigheden moest delibereren en resolveren 
en gaf richtlijnen met betrekking tot de interpretatie van de bepalingen van de Unie. Zo werden de 
handhaving van Unie en religie, het opperbestuur over de buitenlandse zaken, de defensie te land en ter 
zee en de financiën en de handhaving van de munteenheid tot gemeenschappelijke beleidsterreinen van 
het bondgenootschap verklaard. 
Later viel ook het opperbestuur over de Generaliteitslanden aan de Staten-Generaal toe en werden hun 
door de bondgenoten bij gemeen consent het opperbestuur over de VOC en de WIC en bij particulier 
consent zaken als de aanstelling van gouverneurs-generaal, stadhouders, kapiteins- en admiraals-generaal 
en veldmaarschalken gedelegeerd. 
Stilzwijgend aan de gezamenlijke bondgenoten opgedragen waren de uitvaardiging van verordeningen die 
voortvloeiden uit de uitoefening van de gedelegeerde functies, de rechtspraak in hoogste instantie in zaken 
waarin generaliteitsrechtbanken of rechtbanken in de gebieden waarover de Staten-Generaal de 
soevereiniteit uitoefenden vonnis hadden gewezen, het verlenen van pardon en gratie aan de justitiabelen 
van de generaliteit, de begeving van generaliteitsambten, het in de eed nemen van degenen die met die 
ambten werden begeven en de afgifte van bestuursbeschikkingen aan onderdanen van de staat. In deze 
zaken hadden de Staten-Generaal geen algemene bevoegdheden. Het waren geen afzonderlijke functies 
van het bondgenootschap, maar ze vloeiden uit de uitvoering van die functies voort, en dan niet alleen uit 
de functies die het bondgenootschap op grond van de Unie van Utrecht te vervullen had, maar ook uit de 
uitoefening van de opperheerschappij over de Generaliteitslanden en de landschappen binnen de 
octrooigebieden van de Oost- en West-Indische compagnieën. Rechtspraak en algemene regelgeving die 
niet uit de uitvoering van generaliteitsfuncties voorvloeiden kon door de provincies alleen bij bijzondere 
machtiging aan de Staten-Generaal worden opgedragen.510 
                                                
508 Paulus, Unie van Utrecht, III, 33-34. PaulusError! Bookmark not defined. citeert daarbij de eerste 
conceptcommissie voor de Gedeputeerden ter Generaliteit door HHM 30 Mei 1671 gezonden aan de Provinciën, 
‘Dat de zaken, behoorende tot de Vergadering van Hun Hoog Mogenden, geene andere zyn, dan die, welken, uit 
hoofde van de Unie en andere Overgiften, daarop by eenparige bewilliging van de gezamentlyke Bondgenoten 
gevolgd, tot de raadplegingen en bestel van de Hooggem. Vergadering behooren.’ 
509 Van Deursen, ‘De toepassing van de Unie als fundamentele wet’, 138, 140 en 142. 
 510 Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, 125-282. 
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De zaken waarover de bondgenoten met elkaar moesten overleggen waren nauwkeurig omschreven en 
afgebakend, maar het aantal zaken waarover ze met elkaar in de vergadering konden praten was feitelijk 
onbeperkt: ze hadden ook de vrijheid om te beraadslagen over zaken die geen ingrediënten of 
noodzakelijke gevolgen van de Unie waren. Als het ging om het welzijn en het behoud van de staat of 
andere gemeenschappelijke belangen was er dan ook maar weinig waarmee de vergadering van de Staten-
Generaal zich niet bemoeide. 
De Staten-Generaal onderhielden relaties met de hele wereld: de stemhebbende provincies, Drenthe en de 
vrije heerlijkheden, de Generaliteitslanden, de gebieden aan de Oostgrens die tot de directe invloedssfeer van 
de Republiek behoorden, de veroverde steden in de Zuidelijke Nederlanden, de gebieden in Azië, Afrika en 
Amerika die onder het gezag stonden van de VOC en de WIC, met de christelijke landen van Europa en 
hun koloniën en de Arabische landen rond de Middellandse Zee. Ze bemoeiden zich via hun 
gedeputeerden, hun eigen gezanten en de gezanten van vreemde vorsten, de door hen aangestelde consuls 
en correspondenten, hun ambtenaren, hun correspondenten en andere regerings- en bestuursorganen met 
alle uithoeken van de toenmalig bekende wereld of werden althans door hun correspondenten op de 
hoogte gehouden van alles wat daar voor hen van belang kon zijn. De inhoud van het archief van de 
Staten-Generaal laat zich daardoor nauwelijks geografisch begrenzen of thematisch afbakenen. 
Tallozen konden zich tot de Staten-Generaal wenden met een verzoek: iedereen die in de eed van de 
Generaliteit stond, de onderdanen van de staat in de Generaliteitslanden en in Oost- en West-Indië, de 
inwoners van de stemhebbende provincies die door vreemdelingen in hun rechten werden aangetast, 
vreemde vorsten en hun gezanten, vervolgde geloofsgenoten en vreemdelingen die anderszins onder hun 
bescherming stonden. 
 
1.5 De functies van de Staten-Generaal 
De functies van de Staten-Generaal kunnen in vijf ongelijksoortige categorieën worden onderverdeeld.  
De eerste categorie heeft betrekking op de instandhouding van het bondgenootschap (Unie). Om het 
bondgenootschap in stand te houden moesten de Staten-Generaal het bondgenootschap constitueren en 
de privileges, rechten en vrijheden van de bondgenoten bewaren (par. 2), de eenheid in het 
bondgenootschap en de goede correspondentie tussen haar leden en geassocieerden handhaven (par. 3), 
gouverneurs-generaal, stadhouders, kapiteins-generaal, admiraals-generaal en veldmaarschalken aanstellen 
(par. 4), leden van de regering admitteren en hoge generaliteitsambtenaren en militaire officieren aanstellen 
(par. 5), generaliteitsdienaren beëdigen (par. 6) en in zaken van hoogverraad en ambtsmisdrijven recht 
spreken in eerste instantie en pardon en amnestie verlenen (par. 7). De eerste twee functies kunnen direct 
worden afgeleid uit de missie van het bondgenootschap zoals geformuleerd in de eerste twee artikelen van 
de Unie, de laatste functie kon de Staten-Generaal bij particulier consent door de bondgenoten worden 
opgedragen en de overige functies vloeiden voort uit de inrichting van een centrale regering, waartoe de 
Unie de bondgenoten impliciet had verplicht. 
De tweede categorie omvat de functies die betrekking hebben op de religie, de buitenlandse zaken, de 
oorlogvoering, het beheer van de geldmiddelen en de handhaving van de munteenheid. De bevordering 
van de eenheid van kerk en religie (par. 8) vloeit direct uit de missie van de generaliteit voort. De andere 
functies van deze categorie werden in de Unie van Utrecht expliciet als generaliteitsfuncties aangemerkt. 
Het gaat om oorlog aangaan, internationale overeenkomsten sluiten, de belangen van onderdanen van de 
Staat en de provincies in het buitenland behartigen en de betrekkingen met het buitenland onderhouden 
(par. 9), zorgen voor de verdediging en de veiligheid van de staat te land (par. 10), zorgen voor de 
verdediging en de veiligheid van de staat te water (par. 11), het opperbestuur voeren over de geldmiddelen 
van de generaliteit (par. 12) en de munteenheid tot stand brengen en handhaven (par. 13). 
De derde categorie omvat de functies die zijn gericht op de uitoefening van de soevereiniteit over de 
veroverde gebieden, namelijk de Generaliteitslanden en andere veroverde steden en plaatsen in Europa 
(par. 14) en de veroverde gebieden in Oost- en West-Indië (par. 15). Deze functies werden door de Staten-
Generaal uitgevoerd krachtens een algemene opdracht van de bondgenoten. Ze zijn niet van dezelfde orde 
als de functies die de Staten-Generaal krachtens het Unietraktaat vervulden: het opperbestuur over de 
veroverde gebieden in en buiten Europa omvatte niet alleen de uitoefening van de functies van soeverein 
in deze gebieden, maar ook de uitvoering van de functies die de bondgenoten bij het Unietraktaat gemeen 
hadden gemaakt. 
De vierde categorie omvat alle activiteiten van de Staten-Generaal die niet zijn verricht als gevolg van een 
van de reguliere taken van het bondgenootschap, maar als gevolg van een incidenteel besluit van de 
bondgenoten om een bepaalde zaak gemeenschappelijk te maken. Van deze activiteiten kan geen 
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limitatieve opsomming worden gegeven, maar zij hadden voornamelijk betrekking op de politie en in het 
bijzonder op de zorg voor economie en waterstaat (par. 16). 
De vijfde en laatste categorie omvat wat ik bij gebrek aan beter afgeleide functies noem, functies die niet 
berusten op een zelfstandige bevoegdheid van de Staten-Generaal, maar clusters zijn van soortgelijke 
werkprocessen die in eerdergenoemde functies werden uitgevoerd: ambten begeven (par. 17), algemeen 
verbindende voorschriften uitvaardigen en handhaven (par. 18) en beschikkingen en sententies 
uitvaardigen in particuliere zaken en rechtszaken (par. 19). 
 
 
2 Het bondgenootschap constitueren en de privileges, rechten en vrijheden van de 

bondgenoten bewaren 
 
2.1 Het bondgenootschap en de bondgenoten 
Instandhouding van het bondgenootschap was voor de bondgenoten het belangrijkste middel om hun 
doelstelling te realiseren: alleen als het bondgenootschap in stand bleef kon de vrijheid tegen inbreuken 
van buitenaf worden gehandhaafd.511 Om het bondgenootschap in stand te houden, moesten de 
bondgenoten er allereerst voor zorgen dat het op een vaste basis werd gegrondvest. Dat deden ze door 
met gemeen consent over de toetreding van nieuwe leden te beslissen, constitutionele regelingen uit te 
vaardigen, aan te passen en te interpreteren, regelingen te treffen voor de inrichting van de staat en zijn 
organen, inclusief de eigen vergadering, en de privileges van de staat te veilig te bewaren. 
Aanvankelijk was er van twee bondgenootschappen sprake: de Generale Unie en de Nadere Unie. De 
Generale Unie was de unie van de Pacificatie van Gent die in 1576 door Holland en Zeeland met de 
andere provincies werd gesloten om de Spaanse soldaten te verdrijven en de problemen die door de 
onderlinge strijd waren gerezen te beslechten. De Nadere Unie was de Unie van Utrecht die in 1579 door de 
noordelijke provincies, landschappen en steden van de Generale Unie werd gesloten. In 1584 kwam het 
onderscheid te vervallen. Door de veroveringen van Parma viel het grondgebied van de generale Unie 
vanaf dat jaar nagenoeg samen met het grondgebied van de Nadere Unie. Op 11 augustus 1584, kort na de 
moord op Oranje, verklaarden de gedeputeerden van de overgebleven provincies Brabant, Vlaanderen, 
Holland, Zeeland, Utrecht, Mechelen en Friesland dat hun landen of provinciën met elkaar verenigd 
wilden blijven volgens de Unie van Utrecht.512 Hiermee was het traktaat van de Nadere Unie door de 
bondgenoten van de Generale Unie geadopteerd als de grondslag van hun overleg in de vergadering van 
de Staten-Generaal. Het was, zoals Oldenbarnevelt het uitdrukte, de fundamentele wet en het fundament 
geworden van de vergadering.513 
Het bondgenootschap bestond uiteindelijk uit de stemhebbende provincies, de geassocieerde gebieden 
Drenthe en de vrije heerlijkheden en de onderworpen gebieden Maastricht, de Generaliteitslanden, de 
veroverde steden en plaatsen langs de oost- en zuidgrenzen en de veroverde gebieden in Azië, Afrika en 
Amerika. De zorg van de Staten-Generaal voor de instandhouding van het bondgenootschap had ook op 
die gebieden betrekking. In mindere mate was dit het geval met de gebieden aan de grens die tot de 
achttiende eeuw onder de controle stonden van de Staten-Generaal: Oost-Friesland, Bentheim, Lingen, 
Kleef en de Zuidelijke Nederlanden.514 
 
2.2 Beslissen over de toetreding van nieuwe leden 
De Nader Geünieerden beslisten krachtens art. XI van het Unietraktaat met gemeen consent over 
toelating van nieuwe leden tot de Unie en de voorwaarden die aan toelating waren verbonden. In het 
eerste decennium na de sluiting van de Unie van Utrecht was dat nog geen punt van discussie. Er vielen 
door de Spaanse veroveringen alleen maar leden af: Doornik en het Doornikse in 1579, Drenthe en Stad en 
Lande in 1580, Brugge en het Vrije in 1584, Mechelen, Brussel en Antwerpen in 1585. Vanaf 1586 bestond 
de vergadering van de Staten-Generaal uit de gedeputeerden van niet meer dan zes door de Unie van Utrecht 
van 1579 verbonden provincies: Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland en Overijssel. Daarna 
lieten de bondgenoten nog maar één nieuw lid toe. Nadat ze in 1588 een verzoek om toelating van de 

                                                
511 Kossmann, ‘Volkssouvereiniteit’, 59-92. 
512 Res. SG 11/08/1584, Resolutiën, IV, 661 nr. 638. 
513 Van Deursen, ‘De Unie als fundamentele wet’, 137. 
514 Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek., 71-93. 
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Ommelanden hadden afgewezen515, namen ze in 1594 na de reductie van de stad Groningen Stad en Lande 
als laatste provincie en als provincie met de laagste rang weer in de Unie op. De voorwaarden dicteerden ze 
in hetzelfde jaar in het zogenaamde Traktaat van Reductie, waarbij de Staten-Generaal als arbiters in de 
geschillen tussen de stad en de Ommelanden werden aangewezen. Sindsdien bestond de Unie uit zeven 
stemhebbende provincies: Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel en Stad en Lande. 
Utrecht, Gelderland en Overijssel, werden in 1672 weliswaar door de Fransen en de Munstersen veroverd, 
maar mochten in 1674 in de Unie terugkeren. De Staten-Generaal bekrachtigden in de akten van 
wederopneming de regeringsreglementen die door Willem III voor deze provincies waren opgesteld. 
Verzoeken die door het Vrije van Brugge, Vlaamse en Brabantse steden, Bergen op Zoom, Breda, Grave 
en Willemstad na hun reductie in de jaren 1586-1589, 1596, 1607 en 1608 deden om weer in het 
bondgenootschap te worden opgenomen werden door de Staten-Generaal afgewezen. Een verzoek door 
de baanderheren en steden van Brabant in 1647 gedaan “om hunne eigene middelen te bestieren” bleef tot 
1651 liggen. In 1651 stuurden de Brabantse steden die op beschrijving van Den Bosch in Tilburg bijeen 
waren gekomen een deputatie naar Den Haag om dit verzoek nogmaals kracht bij te zetten, maar op hun 
verzoek viel geen besluit. Hetzelfde gold voor een soortgelijk verzoek door Drenthe gedaan.516 Ook de 
pogingen van Meurs in 1585 en Oost-Friesland in 1615 en 1616 om in de Unie te worden opgenomen waren 
vergeefs.517 
 
2.3 Constitutionele regelingen uitvaardigen, aanpassen en interpreteren  
De bondgenoten troffen regelingen die de constitutie en de inrichting van de staat raakten en die op zeker 
moment als de fundamentele wetten van de staat werden beschouwd. Hiertoe worden de constitutionele 
verdragen gerekend die de bondgenoten met elkaar sloten, te weten de Pacificatie van Gent (1576), de 
Unie van Utrecht (1597) 518 en het traktaat van reductie van Groningen (1594) en de ordonnanties die de 
staatsinrichting vorm gaven, zoals het Plakkaat van Verlatinge (1581).519 Ook sloten ze internationale 
overeenkomsten waarin de staat werd gelegitimeerd, zijn grenzen werden vastgelegd en zijn verhoudingen 
met de andere mogendheden in het diplomatieke verkeer werden gereguleerd. Het bestaan en de 
rechtsmacht van de Republiek in en buiten Europa werden erkend en vastgelegd in de traktaten van het 
Twaalfjarig Bestand (1609) en de Vrede van Munster (1648). Het vredestraktaat van Munster legde ook de 
grenzen vast (en met name die van de Generaliteitslanden) evenals latere verdragen als het Barrièretraktaat 
(1715) en het Traktaat van Fontainebleau (1785). Bepalend voor de politieke organisatie van Drenthe en 
de Ommelanden waren de regeringsreglementen uit respectievelijk 1603 en 1659, die anders dan de 
regeringsreglementen voor Utrecht, Gelderland en Overijssel uit 1673 en 1674, niet door de stadhouders 
van de betrokken gewesten maar door de Staten-Generaal werden uitgevaardigd. 520 
De belangrijkste constitutionele regeling was de Unie van Utrecht, die als grondwet van de vergadering 
werd beschouwd. Hoewel de Unie volgens het eerste artikel van het Traktaat eeuwig en onverbrekelijk 
was, waren haar bepalingen wel toegesneden op de oorlogssituatie van kort na het begin van de Opstand. 
Het verbond zelf voorzag echter in interpretatie (art. XXI) en aanpassing (art. XXII). Al op 1 februari 
1577 pasten de bondgenoten de artikelen XIII en XV aan, maar dat waren meteen de laatste 
veranderingen die in de verdragstekst zouden worden aangebracht. Hoewel de Staten-Generaal resumptie 
van de Unie tot de Grote Vergadering van 1651 verschillende malen op de agenda zetten, beperkten ze 
zich in de praktijk steeds tot de interpretatie van de oorspronkelijke tekst. Zo besloot de vergadering op 
10 oktober 1607 een commissie uit haar midden onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid om de 
Unie van Utrecht vorm te geven als een verbond tussen provincies in plaats van als een verbond tussen 
provincies, landschappen en steden en om eenparige gemene middelen over alle provincies in te voeren. 
Dat onderzoek leidde echter niet tot aanpassingen.521 In 1619 stelde de Raad van State in zijn generale 
petitie voor de Unie opnieuw te resumeren en de landen onder elkaar tot nadere eenheid en 
correspondentie te verbinden (…) alsmede de questiën onder de Provincies, hoe dezelve te decideeren”522, 
maar daar werd nadien ook niets meer van vernomen. In maart en april 1624 waren de noodzakelijke 
                                                
515 Res. SG 12/01/1588, Resolutiën, VI, nr. 326, 252-253. 
516 Ress. Grote Vergadering 22/03/1651 en 28/07/1651. Van Heurn, Stad en Meyereye, III, 8-18. 
517 Ress SG 12-01-1585, 11-07 en 31-07-1615, 20-08-1616. 
518 Groenveld en Leeuwenberg (red.), De Unie van Utrecht. 
519 Grolle, Weg met de koning; Mout, Plakkaat van Verlatinge. 
520 Res. SG 13/09/1603, Resolutiën, XIV, 603 nr. 280; De Blécourt – Japikse, Klein Plakkaatboek, 215-216. 
521 Ress. SG 09/10/1607, 10/10/1607, 22/10/1607 en 03/11/1607, Resolutiën, XIV, 283-285 nrs. 230-232. 
522 Fruin – Colenbrander, Geschiedenis der staatsinstellingen, 401, 393. 
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bezuinigingen aanleiding om de financiën te herzien, wat vooral regelingen van lagere orde opleverde.523 
In 1643 stelde de Raad van State opnieuw de Unie aan de orde in de preliminaire punten voor de 
plenipotentiarissen naar Munster, wat leidde tot de bevestiging van de besluiten van de synode van 
Dordrecht.524 Als aanvullingen van de Unie kunnen ook worden aangemerkt de resoluties van de Grote 
Vergadering van 1651 die een versterking van de provinciale autonomie beoogden. Het Unietraktaat zelf 
stond toen en tijdens de Grote Vergadering van 1716-1717 niet meer ter discussie. De Mutuele acte van 
garantie van het stadhouderschap die in 1788 het stadhouderschap over alle gewesten erfelijk maakte en de 
besluiten die in 1790 op de rapporten van de commissie tot herziening van de quoten en het 
financiewezen van de staat werden genomen kunnen ook als aanvullingen op de Unie worden aangemerkt. 
 
2.4 Bestuurs- en rechtscolleges instellen en van een instructie voorzien 
Voor 1588 hadden zowel Staten-Generaal als de gouverneur-generaal bemoeienis met de inrichting van de 
staat. De Staten-Generaal stelden de instructies vast van de gouverneurs-generaal en de Raden van State 
(1578, 1582, 1584 en 1585), maar de gouverneur-generaal stelde in 1586 de Generaliteitsmuntkamer weer 
in werking. Vanaf 1588 waren het uitsluitend de Staten-Generaal die generaliteitsorganen op- en inrichtten 
en hun bevoegdheden en taakuitvoering regelden door hen van een algemene instructie te voorzien. 
Omdat dergelijke regelingen en instructies de inrichting van de staat raakten, moesten ze met gemeen 
consent worden vastgesteld. 
De Staten-Generaal stelden de instructie vast voor onder meer de Raad van State (1588 en 1651), de 
Ontvanger-generaal van de Unie (1588, 1624), de Raad van Brabant (1591) en de Admiraliteitscolleges 
(1597), ze stelden de Raad van Vlaanderen in (1599) en verklaarden op deze Raad de instructie van de 
Raad van Vlaanderen in Gent van 1522 van toepassing (1616), ze stelden de instructies vast voor de 
officieren van de munt, inclusief diegenen die door de provincies werden aangesteld en van wie de 
aanstelling door de Staten-Generaal alleen werd goedgekeurd (1606) 525, voor de Generaliteitsrekenkamer 
(1608), de Raad en het Leenhof van Vlaanderen (1616, 1661) de Tresorier-generaal van de Unie (1637) en 
de Chambre Mi-partie (1652). Instructies die ze vaststelden konden ook ambtenaren binden die niet door 
henzelf werden aangesteld.  
Ze vermeerderden, verminderden, veranderden of interpreteerden deze instructies.526 Zo antwoordden ze 
in 1600 bevestigend op de vraag van Willem Lodewijk, stadhouder van Drenthe of hij bevoegd was om in 
een geschil tussen twee partijen rechters aan te stellen.527 Ze stelden reglementen vast voor de inrichting 
van het openbaar bestuur: de toerbeurtregeling voor het begeven van ambten, het reglement op de 
ambassades enzovoorts.528 
 
2.5 De eigen werkzaamheden organiseren en reguleren 
De vergadering organiseerde en reguleerde ook haar eigen werkzaamheden. Ze benoemde, instrueerde, 
dechargeerde en honoreerde de leden van haar eigen commissies en deputaties, regelde de inrichting van 
de griffie, inclusief het archief en de bibliotheek, organiseerde haar schriftelijke communicatie met de 
buitenwereld, trof de nodige materiële en logistieke voorzieningen, waaronder de huisvesting van 
gedeputeerden en ambtenaren, de bewaring en uitgifte van ’s lands meubelen en het vervoer van hun 
gedeputeerden en hun gasten met hun bagage en reguleerde het diplomatieke verkeer.529 Een van de 
belangrijkste interne regelingen was het reglement op de binnenlandse en buitenlandse bezendingen, door 
betrokkenen kortweg het reglement genoemd. Het regelde welke uitgaven onder welke voorwaarden 
mochten worden gedeclareerd door gecommitteerden die binnenslands of buitenslands opdrachten van de 
Staten-Generaal buiten Den Haag moesten uitvoeren. De eerste versie werd in 1619 vastgesteld. Het werd 
herhaaldelijk door nieuwe versies vervangen, laatstelijk in 1700. Het reglement van 1700 bleef in grote 
lijnen van kracht, maar werd nog wel een aantal malen geamplieerd (uitgebreid of aangevuld).530 
 
                                                
523 Ress. SG 27/03/1624 – 02/04/1624, Resolutiën NR VI, 477 nr 2944 – 509 nr 3116. 
524 Secr. ress. SG 31/10/1643 en 16/11/1646. 
525 Polak, Muntchaos, 171. 
526 Paulus, Unie van Utrecht, 58. 
527 Res. SG 05/02/1600, Resolutiën, XI, 299, nr. 278. 
528 Algemene instructies en het reglement op de ambassades in arch. SG inv. nrs. 12467-12479. 
529 Zie par. 17.2 – 17.3 en par. 2.5. 
530 Thomassen, ‘Diplomatenarchieven’, 29. Exemplaren van dit Reglement bevinden zich in veel gezantenarchieven 
en in NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 1186. 
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2.6 De privileges, rechten en vrijheden van de bondgenoten bewaren 
Instandhouding van het bondgenootschap veronderstelde een veilige en duurzame bewaring van de 
internationale overeenkomsten en de andere akten waaraan de generaliteit rechten ontleende en van de 
plakkaten die door de Staten-Generaal waren uitgevaardigd. Archiefbeheer in die zin was voor de Staten-
Generaal niet alleen een administratieve en dus ondersteunende, maar ook een primaire taak.531 Het kwartier 
van de Staten-Generaal op het Binnenhof was een locus crediblis, een plaats die garant stond voor de 
authenticiteit van de stukken die er werden bewaard. De traktaten, ratificaties en obligaties van vreemde 
vorsten werden tot 1700 in de Loketkas en de Secrete Kas en daarna in afzonderlijke kasten bewaard.532 De 
acta synodalia, de handelingen van de synode van Dordrecht, werden vanaf 1625 in een kist met acht sloten 
in de Trêveszaal bewaard. De synoden mochten de stukken eens in de drie jaar inspecteren “om 
geconserveert te mogen werden voor wormen, ende gesien of noch alle stucken wel ende ter dege 
geconditioneert sijn ende blijven.”533 De ratificatie van de vrede van Munster werd bewaard in de speciaal 
daarvoor vervaardigde binnenkast van de secrete kas, die in de zeventiende eeuw in de vergaderzaal van de 
Staten-Generaal stond opgesteld. De bewijzen van de heerlijke rechten die door de hertog van Brabant, de 
hertog van Gelre en de graaf van Vlaanderen in Staats Opper Gelder, Staats-Brabant en Staats-Vlaanderen 
waren uitgeoefend en die na de vrede van Munster door de Spaanse regering in de Zuidelijke Nederlanden 
aan de Staten-Generaal waren overgedragen, kwamen voor een deel in het archief van de Staten-Generaal 
terecht en voor een ander deel (de zogenoemde Vilvoordse charters) in het archief van de Raad van 
State.534 
 
 
3 De eenheid in het bondgenootschap en de goede omgang tussen haar leden en 

geassocieerden handhaven 
 
3.1 De handhaving van de eenheid en de goede correspondentie 
Het traktaat van de Unie van Utrecht constitueerde de Unie als een eeuwig en onverbrekelijk 
bondgenootschap. Duurzame onderlinge verhoudingen moesten niet alleen worden gevestigd, maar ook 
in stand worden gehouden. De bondgenoten bevorderden de onderlinge eenheid en harmonie, stabiele 
staatkundige verhoudingen met en in de Generaliteitslanden en andere veroverde gebieden en de politieke 
in de protectoraten in de oostelijke en zuidelijke grensgebieden.  
Jurisdictiegeschillen tussen de bondgenoten en hun geassocieerden, in de Generaliteitslanden, tussen de 
stad Groningen en de Ommelanden en tussen de graaf en de stenden535 van Oost-Friesland werden door 
de Staten-Generaal beslecht. Dwarsliggers brachten ze met zachte dwang en kracht van overtuiging in het 
gareel, in Den Haag of via een bezending ter plaatse, ze bemiddelden en arbitreerden desgevraagd bij 
onderlinge en interne geschillen, en pasten waar mogelijk dwangmiddelen toe tegen hen die hun 
verplichtingen niet nakwamen. Tegenover een onwillige provincie konden ze maar weinig machtsmiddelen 
inzetten, maar in Stad en Lande, Oost-Friesland, Drenthe, de vrije heerlijkheden en de protectoraten en de 
eigen garnizoenssteden in de Oostelijke en Zuidelijke grensgebieden konden ze arbitrage opleggen, 
politieke en militaire ambten begeven, hun garnizoensrecht uitoefenen of het Staatse leger inzetten. 
 
3.2 De goede verstandhouding tussen de bondgenoten onderling handhaven 
De artikelen IX en XVI van het Unietraktaat en art. 4 en een uitwerking hiervan in de instructies van de 
Raad van State droegen de Staten-Generaal op samen met de Raad van State de goede eendracht te 
bewaren tussen de provincies, tussen de steden en leden binnen die provincies en tussen de provincies en 
hun gouverneurs en militaire bevelhebbers, ter nakoming van de verbonden die zij met elkaar hadden 

                                                
531 Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand, 75-81 en met name 77 en 81. Ook Gerbenzon en Algra plaatsen 
goed archiefbeheer in het kader van het moeizame streven van de overheid haar voorschriften werkelijk ingang te 
doen vinden: Gerbenzon en Algra, Voortgangh des Rechts, 112-113. 
532 De traktaten, ratificaties en obligaties van na 1700 bevinden zich in arch. SG inv. nrs. 112597, 2598.1-12639.3 en 
12596. 
533 Fris, Inventaris Oud Synodaal Archief, XVI. De kist is later overgebracht naar de archiefdienst van de Nederlandse 
Hervormde Kerk. Van Dooren, Kisten en kasten, 2-3; Fris, Inventaris Oud Synodaal Archief, XI-XII (met een afbeelding 
van de kist op XIII); Roelevink ‘Inleiding’, IX. 
534 Zie hfdst. 5 par. 11.5. 
535 De standen of staten, namelijk de ridderschap, de steden en de huismansstand. 
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gesloten.536 Als de bondgenoten het in zaken van bestand, vrede, oorlog of contributie niet met elkaar 
eens konden worden of in onenigheid, twist of tweedracht geraakten, moesten zij hun meningsverschillen 
submitteren aan de stadhouders, die daarop als arbiters een bindende uitspraak zouden doen. Verder konden 
geschillen worden beslecht door ze te onderwerpen aan de ordinaris justitie en door minnelijke schikking. 
In 1579 kwamen de provincies met hun stadhouders bovendien overeen dat deze bij wanbetaling tot 
parate executie over zouden mogen gaan.537 In 1584 werd de bevoegdheid van parate executie bij 
wanbetaling in de nieuwe instructie van de Raad van State opgenomen.538 
Op papier was het goed geregeld, maar in de praktijk konden de Staten-Generaal geen enkele provincie tot 
nakoming van de generaliteitsbesluiten dwingen: elke stemhebbende provincie had in het 
bondgenootschap de macht om de besluitvorming te blokkeren. Het middel van submissie raakte al snel in 
onbruik, doordat de provincies huiverig waren om de stadhouders veel macht te geven. Het positieve 
advies van de Raad van State aan de Staten-Generaal in 1721 over submissie bracht hier geen verandering 
in. Hetzelfde gold voor de bevoegdheid om middelen van constrainte (dwangmiddelen) toe te passen, die 
oorspronkelijk aan de Raad van State was toebedeeld. De Grote Vergadering van 1651 legde het 
instrument in handen van de Staten-Generaal maar kwam over de toepassing niet tot een eensluidend 
standpunt. Nadien werden middelen van constrainte eigenlijk niet meer gebruikt. Het bracht het gevaar 
mee van represailles, kon schadelijk zijn voor de handel van de provincies die executeerden en bracht het 
risico van een scheuring in het bondgenootschap mee. Bovendien waren in 1662 de achterstallen van 
provincies al zo groot, dat parate executie het faillissement van de wanbetalers had betekend. Het gebrek 
aan middelen om geschillen te beslechten werd door Van Slingelandt in het begin van de achttiende eeuw 
aangemerkt als de ware oorzaak van het verval van de regering van de staat.539 
Een geschil tussen twee provincies kon alleen aan de ordinaris justitie worden onderworpen als de 
betrokken provincies daarom vroegen of er althans mee instemden. De Staten-Generaal wezen dan 
arbiters of gedelegeerde rechters aan om het geschil met een bindende uitspraak te beslechten. Die situatie 
deed zich maar zelden voor. In de periode 1609-1654 deden de Staten-Generaal deels op advies van de 
Raad van State een aantal uitspraken in de geschillen tussen Drenthe en Overijssel over de jurisdictie over 
Coevorden en Ruinen540 en met advies van de Hoge Raad tussen Drenthe en Westerwolde over de 
limietscheiding in de Dollard. 541 In 1624 beslechtten ze op verzoek van Holland een geschil tussen 
Utrecht en Amsterdam over het veer tussen beide plaatsen na onderhandelingen met gedeputeerden van 
beide partijen in Den Haag, onder dreiging van submissie.542 In de jaren 1665-1667 beslechtten ze een 
geschil tussen Groningen, Friesland en Drenthe over het bevaren van het Schuitendiep naar de Drentse 
venen bij Gasselte.543  
Als een provincie een beslissing van de Staten-Generaal niet wilde uitvoeren of een besluit van de Staten-
Generaal blokkeerde, dan konden de Staten-Generaal die provincie in de praktijk alleen maar op andere 
gedachten brengen door een afgewogen combinatie van druk en overtuiging.544 Als provincies hun quotes 
niet wilden betalen stuurden de Staten-Generaal een deputatie bestaande uit drie gecommitteerden van de 
Staten-Generaal, een lid van de Raad van State en de tresorier-generaal om de provincies ertoe te bewegen 
om alsnog in de voorgestelde uitgaven te bewilligen of hun aandeel in de generaliteitslasten op te brengen. 
Andere bezendingen werden naar provincies gestuurd om ze hun afspraken te laten nakomen met 
betrekking tot de middelen te water (de convooien en licenten en het last- en veilgeld) en de paspoorten. 
Slechts incidenteel ging het om Uniezaken: de sluiting van het Twaalfjarig Bestand, de inzet van 
waardgelders in 1618, het aanstellen van een stadhouder en het beleid van de Admiraliteiten. 

                                                
536 Art. 4 van de instructies van de Raad van State van 1588 en 1651. 
537 Akte van parate executie, 13/07/1579, arch. van de Gedeputeerden der Provinciën; en het College der Nader 
Geünieerde Provinciën 1578-1581, Regeringsarchieven, IV, inv. nr. 5. 
538 De tekst bij Van Slingelandt, ‘Gesag over de Militie van den Staat’, I, 26-191. 
539 Van Slingelandt, ‘Aanwijsing van de waare oorsaaken van (…) verval’, II, 1-90. 
540 Coevorden: ress. SG 26/02/1609 en 28/11/1609, Resolutiën, XIV, 881 en 887. Ruinen: ress. SG 30/01/1617, 
15/02/1617, 13/08/1618, 20/08/1618, Resolutiën NR III, nrs. 136, 268, 3199, 3258; res. SG 03/01/1654. 
541 Van Winter, Westerwolde Generaliteitsland, 36-37; arch. SG inv. nr. 12551.45. Meer voorbeelden van door de SG 
beslechte jurisdictiegeschillen bij Van Deursen, ‘Tussen eenheid en zelfstandigheid’, 139-142. 
542 Res. SG 17/04/1624, Resolutiën NR VI, nr 3079. 
543 Arch. SG inv. nr. 12551.162.  
544 Men gebruikte hiervoor de term persuasie. Druk en overtuiging namen ook wel de vorm aan van intimidatie en 
omkoping: Muller, Nader Geünieerde Provinciën, 211. 
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Bijna driekwart van de bezendingen aan de provincies vond plaats in de zeventiende eeuw, een kwart in de 
eerste helft van de achttiende eeuw en slechts één in de tweede helft van de achttiende eeuw. De laatste 
twee bezendingen waren die aan Friesland, Stad en Lande en Drenthe in 1748 en die van 1771 aan 
Zeeland, in beide gevallen om de provincies tot het betalen van hun quotes te brengen. Maar doordat deze 
bezendingen het bij gebrek aan dwangmiddelen van persuasie moesten hebben en de overredingskracht bij 
een lege kas meestal te kort schoot, zagen de Staten-Generaal er uiteindelijk helemaal vanaf. 
De bondgenoten moesten eensgezind optreden om hun vrijheden te handhaven. Maar de kern van die 
vrijheden was hun eigen autonomie en die stond de eensgezindheid wel eens in de weg. Ze hadden 
nauwelijks middelen om onenigheid, twist of tweedracht tussen en binnen de provincies te beslechten en 
indien nodig provincies te dwingen om de besluiten van de Staten-Generaal uit te voeren en in het 
bijzonder de overeengekomen contributies te betalen. Dat was een structurele zwakte van het 
bondgenootschap. Alles kwam aan op een goede onderlinge samenwerking; de goede wil en eigenbelang 
moesten onderlinge conflicten voorkomen en reguleren. Eensgezindheid was overigens geen absolute 
voorwaarde voor het bondgenootschap om actie te ondernemen: men was niet gehouden de vrijheid van 
het bondgenootschap op het spel te zetten om de vrijheid van een individuele bondgenoot te respecteren. 
 
3.3 Leningen aan provincies garanderen en verstrekken 
De Staten-Generaal stelden zich zo nodig garant voor leningen die door provincies werden aangegaan. 
Vooral Stad en Lande maakte veelvuldig van deze mogelijkheid gebruik. De eigen inkomsten van de 
provincie waren onvoldoende om haar financiële verplichtingen aan de generaliteit te voldoen. Bovendien 
was ze in 1651 opgehouden renten en interesten te betalen aan het comptoir-generaal, zodat haar 
achterstallen en renten voortdurend toenamen. De provincie moest herhaaldelijk leningen sluiten om aan 
haar lopende verplichtingen te kunnen voldoen, maar doordat haar krediet alsmaar was gedaald, moesten 
de Staten-Generaal voor die leningen garant staan. In 1746 maakte ze een begin met de sanering van haar 
schulden. Ze leende nog eens f 2.100.000,- onder garantie van de Staten-Generaal en onder de verplichting 
om jaarlijks f 250.000,- aan de Uniekas te betalen voor achterstallen en renten. Niettemin bedroegen de 
schulden van Groningen wegens leningen die het onder garantie van de Staten-Generaal was aangegaan in 
1754 nog ruim f 6,4 miljoen. Daarna trad echter een verbetering in.545 
 
3.4 De goede verstandhouding tussen Groningen en de Ommelanden handhaven 
Stad en Lande hadden binnen het bondgenootschap een iets andere status dan de andere bondgenoten. 
Het Traktaat van Reductie dat na de herovering van de stad in 1594 tussen de Staten-Generaal en de stad 
Groningen werd gesloten bepaalde dat Stad en Lande opnieuw als één provincie en onder behoud van zijn 
privileges met uitzondering van de vrije uitoefening van de katholieke godsdienst in de Unie werd 
opgenomen, dat Willem Lodewijk van Nassau op commissie van de Staten-Generaal stadhouder van de 
provincie zou worden en dat ”het different, tusschen de stadt Groeninghen ende Ommelanden geresen 
ende soo noch soude moeghen rysen, zal staan tot determinatie ende dispositie van den heeren Staten-
Generaal oft heure gecommitteerden.”546 Sindsdien beslechtten de Staten-Generaal de geschillen tussen de 
stad en de Ommelanden. In de eerste jaren na de Reductie hielden ze de provincie kort aan de lijn. In 
1600 brachten ze wijzigingen aan in het stadsbestuur van Groningen en lieten ze in strijd met art. XIX van 
het Traktaat van Reductie een dwangburcht bouwen547, die ze in 1607 weer lieten afbreken.548 Bestuurlijke 
geschillen beslechtten ze door vertegenwoordigers van Stad en Lande naar Den Haag te laten komen of 
deputaties naar Stad en Lande te sturen. Juridische geschillen beslechtten ze aanvankelijk via vrijwillige 
arbitrage door gedelegeerde rechters (onder meer in 1599 en 1607549). Maar op verzoek van de stad 
Groningen verklaarden ze in 1611, dat geschillen tussen de stad en de Ommelanden in eerste instantie niet 
aan de Staten-Generaal maar aan de Hoofdmannenkamer (het hoogste rechtscollege) van Stad en Lande 
moesten worden voorgelegd. Van de sententies van deze Hoofdmannenkamer verleenden zij revisie 
(evenals van de sententies van de neutrale rechters die door de Groningse Landdag waren aangesteld).550 
In 1615 troffen ze hiervoor een vaste regeling. Het Hof van revisie werd uit rechters uit de provinciale 
                                                
545 Hildebrand, Reglement reformatoir, 35, 134-135. 
546 Art. 5; De Blécourt - Japikse, Klein Plakkaatboek, 213. 
547 Gosses en Japikse, Handboek, 88. 
548 Res. SG 12/02/1607, Resolutiën, XIV, 161-162 nr. 136. 
549 Ress. SG 30/02/1599 en 07/02/1607, Resolutiën, XIV, 286. 
550 Fruin -Colenbrander, Geschiedenis der staatsinstellingen, 267-268; Ress. SG 30/08/1607, 298, 13/06/1607, 293, 
28/08/1609, 222., 18/08/1610, 1161-1164, 03-07-1615, 523, 16/07/1616, 441. 
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gerechtshoven samengesteld. De gereviseerde sententie werd in de resoluties van de Staten-Generaal 
opgenomen. 551 
Uiteindelijk nam ook hier de stadhouder de rol van de Staten-Generaal over. Toen de nieuwe stadhouder 
Willem IV met instemming van de Landdag in 1749 een Reglement Reformatoir invoerde, werd de 
Hoofdmannenkamer ingericht als een provinciaal hof van justitie. De nieuwe instructie bepaalde dat het 
presidium zou worden bekleed door de stadhouder. 552 Aan hem werd zodanige “magt en faculteit” 
toegekend, “dat in cas van oneenigheden of discrepantie tusschen de beide Leden deser Provincie Sijn 
Hoogheid sal hebben en blijven behouden de bemiddeling of bij onverhoopt non-succes de uitspraak en 
decisie derselver”553 leek de rol van de Staten-Generaal als bemiddelaar in geschillen tussen Groningen en 
de Ommelanden uitgespeeld. Toch was dat niet helemaal het geval. In 1753 legden Hollandse crediteuren 
beslag op effecten, goederen en penningen in Stad en Lande waarop Stad en Lande represaillemaatregelen 
nam tegen Hollandse goederen. De Staten-Generaal boden hun bemiddeling aan554, die werd aangenomen, 
wat leidde tot een schikking in 1760.555  
 
3.5 De goede verstandhouding binnen de andere provincies handhaven 
Geschillen tussen de leden van provinciale Statenvergaderingen konden de belangen van het 
bondgenootschap schaden en interventie van de Staten-Generaal wenselijk maken. In de zeventiende en 
incidenteel in de achttiende eeuw stuurden de Staten-Generaal bezendingen naar provincies om interne 
geschillen te beslechten over legerlasten, troepenreductie, de onderverdeling van de provinciale quote over 
de leden, het onderhoud van verdedigingswerken en het herstel van de regering. Dergelijke bezendingen 
en andere ingrepen van de Staten-Generaal in provinciale conflicten en dus in de provinciale politieke 
verhoudingen waren zeer omstreden. In principe was het de taak van de stadhouder om dergelijke 
conflicten te beslechten. Aan hem moesten leden van de Statenvergadering gewoonlijk hun conflicten 
submitteren; hij was het die de magistraat benoemde en dus ook de wet kon verzetten. In de praktijk 
kwam het er dus op neer, dat de Staten-Generaal bij de beslechting van provinciale conflicten op de 
actieve medewerking van de stadhouder was aangewezen. Als ze een bezending op dwarse steden 
afstuurden, stond die bezending onder leiding van de stadhouder van de betrokken provincie. De 
bezendingen naar Utrecht in 1610 en naar Utrecht en een aantal Hollandse steden in 1618 stonden onder 
leiding van Maurits, de bezending naar sommige steden van Gelderland in 1628 en de bezending naar 
verschillende Hollandse steden in 1639 stonden onder leiding van Frederik Hendrik en de bezending naar 
Amsterdam en andere Hollandse steden in 1650 werd door Willem II geleid. Anderzijds vonden de 
wetsverzettingen in Holland in 1618 en het in 1674 op de Fransen heroverde Utrecht pas plaats nadat 
respectievelijk Maurits en Willem III hiervoor de instemming van de Staten-Generaal hadden gevraagd. 
Na 1674 hebben de Staten-Generaal niet meer direct in conflicten tussen leden van Statenvergaderingen 
ingegrepen. 
De bezending van 1650 aan een aantal Hollandse steden is zonder twijfel de meest omstreden bezending. 
Hij was bedoeld om verandering te bewerken van het besluit van de Staten van Holland om de troepen die 
ter repartitie van het gewest stonden niet meer te betalen en bestond uit vier gedeputeerden van de Staten-
Generaal, twee gedeputeerden van de Raad van State en de tresorier-generaal met de Prins aan het hoofd. 
Amsterdam, dat de bezending evenals die van 1639 onwettig vond, liet de deputatie niet eens toe.556 
Als er sprake was van conflicten binnen een provincie lag bemiddeling, in Den Haag of in de provincie, 
meer voor de hand. In 1611 bemiddelden de Staten-Generaal met een bezending in een geschil tussen 
ridderschap en steden van Overijssel.557 Op hun uitnodiging stuurden de Staten van Overijssel in 1656 
vertegenwoordigers van de strijdende partijen in hun vergadering naar Den Haag om in overleg met de 
Friese stadhouder Willem Frederik hun geschillen bij te leggen. Op verzoek van die partijen bemiddelden 
eerst Willem Frederik en raadpensionaris De Witt in het geschil en deed Holland uiteindelijk een bindende 

                                                
551 Res. SG 10/11/1611, 1205 (p. 506-507). 
552 Hildebrand, Reglement reformatoir,  30-33. 
553 Art. 32. Hildebrand, Reglement reformatoir, 1 en 27. Diploma bij J.E. Heeres, De wijzigingen in den regeeringsvorm van Stad 
en Lande in de jaren 1748 en 1749, Groningen, 1885, als Bijlage B, bij Hildebrand, 5. 
554 Res. SG 21/11/1759. 
555 Hildebrand, Reglement reformatoir, 136-138. 
556 Kernkamp, Willem II, 21, 109-111; Fruin-Colenbrander, Geschiedenis der Staatsinstellingen, 266; Gosses-Japikse, 
Handboek, 171; de tekst van de res. van de SG van 05/06/1650 bij: Groenveld, De prins voor Amsterdam, 20-21. 
557 Res. SG 13/05/1611, Resolutiën NR, I, 377 nr 524. 
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uitspraak.558 In 1641 en 1712 probeerden de Staten-Generaal de kwartieren van Gelderland door een 
bezending op een lijn te krijgen, in 1641 door ze tot submissie van die conflicten aan de stadhouder te 
bewegen en in 1712 door een ook voor Nijmegen acceptabele verdeling van de provinciale quote te 
bewerkstelligen. 
Bezendingen ter beslechting van geschillen binnen provincies vonden later in de achttiende eeuw niet 
meer plaats. 
 
3.6 De goede verstandhouding met en binnen Drenthe handhaven 
Drenthe had op 11 april 1580 de Unie van Utrecht ondertekend, was na het verraad van Rennenberg in 
hetzelfde jaar weer onder Spaans gezag geraakt en werd in de jaren 1590-1592 door de bondgenoten 
heroverd. Anders dan Stad en Lande werd het in 1594 niet gereduceerd, maar als overwonnen gebied 
behandeld. Het Landschap deed verscheidene pogingen om opnieuw als volwaardig lid tot de vergadering 
van de Staten-Generaal te worden toegelaten, maar die bleven vergeefs. Wel bleef het autonoom. Hoewel 
het van de vergadering van de Staten-Generaal en de andere generaliteitscolleges was uitgesloten, genoot het 
voor het overige alle voordelen van het bondgenootschap, waaronder het bestuur van zijn eigen financiën. 
Het droeg ook bij in de generaliteitslasten: de quote waarvoor het werd aangeslagen bedroeg 1% van de 
gezamenlijke bijdrage van de stemhebbende provincies. Drenthe beschouwde zichzelf als een vrij en 
zelfstandig landschap, dat noch aan het bondgenootschap, noch aan een van de afzonderlijke provincies 
onderworpen was, maar door zijn eigen soeverein, regering en wetten werd bestuurd.559 De feitelijke 
verhouding tussen Drenthe en de Staten-Generaal bevestigde niet in alle opzichten de Drentse claim op 
soevereiniteit en autonomie. De Staten-Generaal stelden de drost en kastelein van Coevorden aan. Ze 
beslechtten interne conflicten, zoals in 1601 het conflict tussen Ridderschap en eigenerfden, door de 
vaststelling van een instructie voor het college van Drost en gedeputeerden. In 1603 stelden ze het 
regeringsreglement vast, dat de bestuurlijke verhoudingen in het landschap regelde. Een van de bepalingen 
was, dat de leden van het college onder ede moesten beloven de Staten-Generaal en het landschap Drenthe 
houw en getrouw te wezen.560  
 
3.7 De goede verstandhouding met en tussen de vrije heerlijkheden handhaven561 
Met het bondgenootschap geassocieerd waren een negental zogenaamde vrije heerlijkheden, heerlijkheden 
die onmiddellijk in leen werden gehouden van de keizer. Daarvan lagen er zeven in het grensgebied van 
Gelderland, Holland en Utrecht: de graafschappen Leerdam, Buren en Culemborg, de baronieën Acqoy en 
IJsselstein en de heerlijkheden Tienhoven en Vianen. De twee overige waren de vrije heerlijkheid Ameland 
en – vanaf 1742 – de heerlijkheid Borculo. 
De vrije heerlijkheden maakten geen deel uit van de stemhebbende provincies en waren ook niet 
onderworpen aan het bestuurlijk gezag en de rechtsmacht van de generaliteit: de generaliteitswetgeving 
was er formeel niet van toepassing. Ze werden als geassocieerden aangemerkt, wat inhield dat de Staten-
Generaal hun rechten en privileges en grenzen en hun neutraliteit verdedigde, zowel in militaire zin als door 
bemiddeling in hun geschillen met stemhebbende provincies en vreemde vorsten. De Staten-Generaal 
brachten de kosten van deze bescherming al in 1585 bij de heren in rekening.562 Maar Leerdam betaalde na 
1586 niets meer en Buren en Culemborg droegen na het Bestand niet meer bij. Vanaf 1692 werden van 
Culemborg en de meeste andere vrije heerlijkheden weer contributies geheven; IJsselstein betaalde die 
contributies tot 1750.563 Alleen Ameland hoefde niet te betalen; noch het Staatse leger noch de Staatse vloot 
had daar wat te zoeken. 
Behalve door hun associatie met het bondgenootschap waren deze vrije heerlijkheden nauw met het 
bondgenootschap verbonden doordat ze vroeger of later alle onder de heerschappij kwamen van de 
prinsen van Oranje of van een van de stemhebbende provincies, die doorgaans wel bereid waren om de 
                                                
558 Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, III, 70. 
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wetgeving in hun heerlijkheden op de generaliteitswetgeving af te stemmen. 564 Buren, Leerdam en 
IJsselstein behoorden van oudsher aan de prins van Oranje. Culemborg was voor een deel Hollands en 
voor een ander deel Gelders leen en kwam in 1720 aan de Staten van het kwartier van Nijmegen en in 
1748 aan de prins van Oranje. Vianen werd in 1725 door de provincie Holland aangekocht. In 1742 werd 
Borculo, voordien een leen van Gelderland, soeverein. Het werd in 1776 aan Willem V verkocht. Ameland 
was een vrije heerlijkheid, die onder het gezag van Duitse heren stond tot het in 1704 door de Nassaus 
werd verworven. De Staten-Generaal claimden er – vanaf 1652 onbetwist - het beschermheerschap. Ze 
verdedigden de neutraliteit van de heerlijkheid tegen de leenheer- en soevereiniteitsaanspraken van 
Holland, Friesland en de Duitse keizer.565 
De Staten-Generaal respecteerden de autonomie van de vrije heerlijkheden, maar schrokken er voordat ze 
onder het gezag van de Oranjes kwamen in bijzondere omstandigheden ook niet voor terug om er hun 
gezag te laten gelden bij jurisdictiegeschillen en als de vrijheren de belangen van het bondgenootschap 
schaadden. In 1620 verklaarden zij op Ameland een aangepaste versie van de Friese statuten van kracht. In 
1638 beslechtten ze de jurisdictiegeschillen tussen de graaf van Culemborg en de Staten van Utrecht.566In 
Culemborg intervenieerden zij met enige regelmaat. In de jaren 1592 bijvoorbeeld arresteerden Staatse 
militairen op last van de Raad van State Hendrik Craeyvanger, muntmeester van Culemborg, wegens 
valsemunterij, toen graaf Floris I van Pallandt hem niet aan de Raad wilde uitleveren.567 Ook bemoeiden ze 
zich bij herhaling met de conflicten tussen de graaf en later zijn zoon Floris II met hun echtgenote en 
moeder, Philippa Sidonia, gravin van Manderscheid.568 Zo dreigden ze Floris II in 1600 om gedelegeerde 
rechters aan te stellen in zijn geschil met zijn moeder als hij geen gevolg zou geven aan hun uitnodiging om 
in Den Haag met haar en de gezant van de keizer te komen onderhandelen.569 Kort tevoren hadden ze de 
graaf en vertegenwoordigers van de Staten van Utrecht naar Den Haag ontboden om hen tot submissie 
van hun geschil te bewegen.570 Een jaar later gaven ze de graaf desgevraagd toestemming om in het 
huwelijk te treden met een dochter van wijlen de graaf van Berg.571  
De Staten-Generaal bemoeiden zich ook met de vrije heerlijkheden als de waterstaat dringend om 
maatregelen vroeg. In 1600 submitteerden de Vijf Heren tussen de Dief- en Suwendijk of Schouwendijk 
(de heren van Leerdam, Culemborg, Vianen, Hagestein en Arkel) hun meningsverschillen over het 
onderhoud van de Hagesteinse Lekdijk, die op doorbreken stond, aan de Staten-Generaal.572 Een 
overstroming van het grootste deel van het Gelders rivierengebied verhinderde een spoedig besluit, maar 
toen de kwestie in 1608 nog niet was opgelost, hakten de Staten-Generaal de knoop door door de 
bedragen vast te stellen die de geïnteresseerde heren moesten betalen. In 1612 maakten ze een eind aan 
een ander geschil tussen dezelfde heren over de onderhoudsplicht van de Diefdijk.573 
 
3.8 De invloedssfeer van de staat in de grensgebieden handhaven 
In de zeventiende eeuw probeerde de Republiek de oostgrens te beveiligen door de aangrenzende 
gebieden van het Duitse Rijk in haar invloedssfeer te brengen. Om een veilige buffer of barrière te 
creëren, probeerde ze waar mogelijk afhankelijkheidsverhoudingen met de betrokken protestantse vorsten 
en steden tot stand te brengen en Staatse garnizoenen te legeren in vestingen over de grens. De meeste 
invloed verwierven de Staten-Generaal in Oost-Friesland, waar ze zich direct met het bestuur bemoeiden. 
Daarnaast oefenden ze bestuurlijke invloed uit in Meurs, Lingen en Bentheim. In Rijnberk (in Keulen) en 
enkele vestingsteden in Kleef hadden de Staten-Generaal enige tijd garnizoenen gelegerd. De 
barrièrepolitiek was gericht tegen de bisschop van Munster en andere katholieke vorsten en bevoordeelde 

                                                
564 Res. SG 17/11/1623, Resolutiën NR VI, 356 nr 2246; res. SG 30/12/1623, Resolutiën NR VI, 391 nr 2465, res. SG 
15/01/1624, Resolutiën NR VI, 406 nr. 2546. 
565 Ameland claimde die neutraliteit bijv. in 1586, toen Holland nog rechten op het eiland meende te kunnen doen 
gelden: res. SG 24/11/1586, Resolutiën, V, 552 nr. 438. 
566 Arch. SG inv. nr. 12548.218. 
567 [Pannekeet], ‘De kopergeldpagina.’ 
568 Hoe politiek het persoonlijke ook in die tijd kon zijn, demonstreert A.L.G. Bosboom – Toussaint in Een Leidsch 
student in 1593. 
569 Res. SG 03/06/1600, Resolutiën, XI, 304 nr. 288. 
570 Res. SG 03/01/1600, 13/03/1600, 20/04/1600, Resolutiën, XI, 295 nr. 274, 300-301 nr. 281. 
571 Res. SG 05/01/1601, Resolutiën, XI, 658. 
572 Ress. SG 14/10/1600, 24/12/1601 en 28/12/1601, Resolutiën, XI, 352 nr. 342, 702 nr. 311, 703 nr. 312; ress. SG 
02/07/1607, 13/09/1608, Resolutiën, XIV, 620 nr. 193. 
573 Arch. SG inv. nr. 12550.87. 
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met name in Kleef het protestantse Brandenburg. De expansie van Brandenburg - Pruisen die erdoor 
werd vergemakkelijkt, betekende ironisch genoeg al in de zeventiende eeuw een vergroting van de 
onveiligheid aan de Oostgrens. In de achttiende eeuw had de oostelijke barrière geen betekenis meer. 
Ook in de Zuidelijke Nederlanden volgden de Staten-Generaal een barrièrepolitiek. Zij beschouwden 
Maastricht, Staats-Brabant en Staats-Vlaanderen als een buffer en hielden in de achttiende eeuw als extra 
bescherming tegen het Franse gevaar garnizoenen gelegerd in grenssteden in de Zuidelijke (Oostenrijkse) 
Nederlanden. 
 
3.8.1 De invloed van het bondgenootschap in Oost-Friesland handhaven 
Oost-Friesland maakte geen deel uit van de Unie, maar was toch ook niet een buitenland als elk ander: het 
was in de zeventiende eeuw een Staats protectoraat en werd dikwijls het achtste gewest genoemd. 
De directe inmenging van de Staten-Generaal in de binnenlandse aangelegenheden van Oost-Friesland 
begon in 1595, toen de Staten-Generaal in de Emder revolutie de kant kozen van de Calvinistische stad 
Emden tegen de Spaansgezinde en Lutherse graaf. Onder bemiddeling van de Staten-Generaal sloten de 
graaf en Emden nog in hetzelfde jaar het Verdrag van Delfzijl. Maar in 1600 brak tussen beiden weer een 
gewapend conflict uit, waarin Emden met behulp van het Staatse leger opnieuw aan het langste eind trok. 
De Staten-Generaal dicteerden het Haagse accoord, dat Emden de facto tot een vrije rijksstad maakte. In 
Emden werd een garnizoen gelegd dat onder Staats commando stond. Door verjaring werd deze als 
tijdelijk bedoelde maatregel een permanent garnizoensrecht van de Staten-Generaal. Tussen 1603 en 1609 
was het garnizoen van Emden voortdurend met de troepen van de graaf in conflict. Onder militaire druk 
en de bemiddeling van de Staten-Generaal sloten de graaf en de stenden van Oost-Friesland in 1611 het 
verdrag van Osterhuizen, dat de stenden tot de belangrijkste machtsfactor in de staat maakte. De Staten-
Generaal kregen ook in Lierort (Leerort, Leer) het garnizoensrecht.574 
De Staten-Generaal lieten de Oostfriezen voor de Staatse garnizoenen contributies betalen en verstrekten 
hen leningen als ze die contributies niet konden opbrengen. Het ging niet om geringe bedragen: alleen al 
voor het garnizoen in Emden betaalden de Oostfriezen de Staten-Generaal in de periode 1613-1652 
anderhalf miljoen gulden.575 In 1663 kregen de Staten-Generaal in ruil voor een lening aan de vorst het 
pandschap van Harlingerland en het garnizoensrecht in Jemmingen (Jemgum) en de Dijlerschans (bij 
Diele), die op het punt stond door Munster te worden bezet. 
De Oostfriese verdragen werden door de Staten-Generaal niet alleen gedicteerd, maar ook gegarandeerd. 
Bovendien werden zij (en niet de Keizer, de Rijksdag of het Reichskammergericht in Wenen) als arbiter in 
toekomstige geschillen aangewezen. 576 Tot ca 1680 lieten zij zich die rol herhaaldelijk welgevallen. Ze 
wezen gedelegeerde rechters aan om arbitrale uitspraken te doen en bemiddelden in Den Haag of via 
bezendingen naar de graaf (sinds 1654 de vorst) en stenden van Oost-Friesland. Die bezendingen werden 
binnenlandse bezendingen aangemerkt.577 Ze hadden plaats in de periode 1595-1682 en in 1726. Behalve 
geschillen tussen de graaf of vorst en de stenden waren de verstrekking van subsidies, militaire 
aangelegenheden en de verhouding van Oost-Friesland met Munster onderwerpen van bespreking. De 
Staten-Generaal behartigden de vrijheden en grenzen van Oost-Friesland ook tegenover andere vorsten in 
bezendingen naar de landgraaf van Hessen-Kassel (1643) en de bisschop van Munster (1670). 
Vanaf 1680 werd de Staatse invloed in Oost-Friesland geleidelijk aan door die van Brandenburg 
vervangen. De graaf en de stenden lieten hun geschillen niet meer in Den Haag, maar in Wenen 
beslechten. In 1682 liet Frederik III Greetsiel bezetten en een garnizoen leggen in Emden, naast dat van 
de Staten-Generaal. Later vestigde de keurvorst in Emden een Afrikaanse Compagnie. In 1694 kreeg 
Frederik III het recht van expectantie (het toekomstige opvolgingsrecht) op de Oostfriese troon. Toen in 
1744 het Oostfriese vorstenhuis uitstierf en Frederik de Grote van Pruisen in Oost-Friesland opvolgde, 
vertrokken de Staatse garnizoenen, waarmee aan de directe bemoeienis van de Staten-Generaal met Oost-
Friesland een einde kwam. 
 

                                                
574 Melchers, Ostfriesland: Preußens atypische Provinz?, 41-43, 49. 
575 Melchers, Ostfriesland: Preußens atypische Provinz?, 50. 
576 Israël, De Republiek, 278. 
577 En uitgevoerd op de voet van ress. SG 18/07/1651, 18/08/1663 en 02/01/1672. De verbalen bevinden zich in 
arch. SG inv. nrs. 9152-9172. 
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3.8.2 De invloed handhaven van het bondgenootschap in de Rijnvestingen, de graafschappen Meurs, 
Lingen en Bentheim 578 

De Rijn was een van de belangrijkste toegangspoorten tot het grondgebied van het bondgenootschap. Een 
sterke militaire positie aan de Rijn was voor het bondgenootschap van levensbelang. In 1586 werd in 
opdracht van Leicester op het grondgebied van Gelderland aan de Rijn bij Lobith de Schenkenschans 
aangelegd. In de decennia daarna breidden de Staten-Generaal stroomopwaarts langs de Nederrijn hun 
militaire invloed uit. In 1597 bezetten Staatse troepen in de Gulik-Kleefse erfopvolgingsstrijd de steden 
Meurs in Kleef en Rijnberk (Rheinberg) in Keulen. Sindsdien waren er Staatse garnizoenen gelegerd. 
Rijnberk ging in 1606 verloren, maar werd in 1632 heroverd. Niet lang na de verovering van Rijnberk 
kregen ook de vestingsteden Emmerik (Emmerich), Rees, Xanten, Wezel (Wesel) en Orsoy een Staats 
garnizoen. Voor de aanwezigheid van de Staatse garnizoenen betaalden de vestingsteden contributies. In 
Rijnberk bestelden de Staten-Generaal via hun gecommitteerden de magistraat. In 1672 gingen alle 
Kleefse Rijnvestingen verloren en in 1674 werd Rijnberk aan Keulen afgestaan. 
In de graafschappen Meurs, Lingen en Bentheim oefende het bondgenootschap niet via zijn militaire 
aanwezigheid invloed uit, maar via de prinsen van Oranje en de Staten van de grensprovincies die er 
leenheer waren.  
De stad Meurs werd in 1597, in de Gulik-Kleefse erfopvolgingsstrijd, door Staatse troepen bezet. 
Sindsdien legerden de Staten-Generaal er een Staats garnizoen. In 1600 kwam het graafschap Meurs, een 
leen van het graafschap Kleef, in bezit van de Oranjes. Het verzocht in de Unie te worden opgenomen, 
maar dat verzoek werd in 1651 door de Grote Vergadering afgewezen. In 1712 nam Frederik I van 
Pruisen, een van de erfgenamen van Willem III, graafschap en stad in bezit en verdreef hij er het Staatse 
garnizoen. In 1738 kwam het graafschap definitief aan de Pruisische koning. 
Het graafschap Lingen werd in 1574 door de Staten-Generaal (namens de Spaanse koning) aan Willem 
van Oranje geschonken en in 1597 door Maurits in bezit genomen. Vanaf 1602 gedroegen de Staten van 
Overijssel zich als leenheer. In de periode 1605-1633 was het graafschap in bezit van de Spanjaarden. In 
1648 werd het door Spanje erkend als grondgebied van de Republiek, leenroerig aan Overijssel. In 1702 
werd het door Frederik I van Pruisen, een van de erfgenamen van Willem III, in bezit genomen. In 1738 
kwam het graafschap definitief aan de Pruisische koning. 
In het graafschap Bentheim bezaten de Staten van Overijssel uitgestrekte leengoederen, wat hun een 
aanmerkelijke invloed verschafte in de Statenvergadering aldaar. Deze leengoederen werden in 1677 aan 
Willem III opgedragen, maar na diens dood in 1702 vervielen ze weer aan de Staten. In 1747 droegen de 
Staten deze goederen op aan Willem IV.  
 
3.9 De invloed handhaven van het bondgenootschap in de Barrièresteden 
Bij de vrede van Rijswijk (1692) verleende de koning van Spanje de Staten-Generaal het recht om in de 
grenssteden Luxemburg, Namen, Charleroi, Bergen, Ath, Oudenaarde, Kortrijk en Nieuwpoort troepen te 
legeren naast de Spaanse troepen als een barrière tegen de Fransen. Die troepen werden door de Staten-
Generaal inderdaad gestuurd, maar kort na het uitbreken van de Spaanse Successieoorlog in februari 1701 
ontwapend en naar huis ingelegerd. Gedurende de oorlog was het een belangrijke doelstelling van de 
Staten-Generaal om de Barrière te herstellen en uit te breiden. In 1709 werden zij het met Engeland eens 
over een eerste versie van een Barrièretraktaat, waarin onder meer werd bepaald, dat de Republiek bij de 
vrede de eigendom zou krijgen van de vestingsteden Rijssel (op de Fransen veroverd in 1708), Doornik 
met het Doornikse (1709), Veurne met zijn ambacht en Ieper met zijn onderhorigheden en de nog te 
veroveren vestingsteden Condé, Valenciennes en Maubeuge. Sindsdien werden de rekeningen van 
Doornik, Veurne en Ieper afgehoord door de Vlaamse commissie. Bij de vrede van Utrecht in 1713 werd 
bepaald dat de kwestie van de Barrière bij afzonderlijk traktaat zou worden geregeld. Dat Barrièretraktaat 
tussen de Staten-Generaal en de keizer kwam in 1715 tot stand. De Staten-Generaal kregen het 
uitsluitende garnizoensrecht van Namen, Doornik, Menen, Veurne, Waasten (Warneton), Ieper en het fort 
De Knokke en het met de keizer gedeelde garnizoensrecht in Dendermonde. De keizer betaalde voor het 
onderhoud een substantiële subsidie, maar behield de soevereiniteit. Uitoefening van de katholieke 
godsdienst was krachtens het Barrièretraktaat de in de Barrièresteden toegestaan. 
Het Barrièretraktaat en zijn interpretatie waren een voortdurende bron van onenigheid tussen de Staten-
Generaal en de keizer. Het was onderwerp van bespreking op de conferentie in Antwerpen in de jaren 
1737-1740. In de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), waarin Engeland en de Republiek aan de kant 

                                                
578 Van Hoof e.a., De archieven van de Nassause Domeinraad, 608-611. 
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van Oostenrijk (de keizer) stonden, bleek de Barrière als verdedigingslinie tegen de Fransen weinig waard: 
Breda en Maastricht werden door de Fransen veroverd. In de jaren 1752-1755 onderhandelde de 
Republiek in Brussel opnieuw met Oostenrijk en Engeland over de uitvoering van de bepalingen van het 
traktaat, maar toen Oostenrijk in 1756 met Frankrijk een bondgenootschap sloot tegen Engeland en 
Pruisen, het zogenaamde renversement des alliances, had de Barrière alleen nog symbolische betekenis. 
De Staten-Generaal stemden op 11 maart 1782 in met het verzoek dat keizer Jozef II een jaar eerder had 
gedaan om hun garnizoenen uit de Barrièresteden terug te trekken. Bij het verdrag van Fontainebleau van 
1785 deden de Staten-Generaal afstand van hun garnizoensrechten.579 
 
 
 
4 Gouverneurs-generaal, stadhouders, kapiteins-generaal, admiraals-generaal en 

veldmaarschalken aanstellen 580 
 
4.1 De hoogste functies in de staat 
Het begeven van de hoogste politieke en militaire ambten was een van de voorrechten van de landsheer 
en na het begin van de Opstand van de Staten op wie het landsheerlijk gezag was overgegaan. Na 1576 
beslisten de bondgenoten gezamenlijk en met gemeen consent over de aanstelling van een gouverneur-
generaal, een stadhouder, een kapitein-generaal, een admiraal-generaal en een veldmaarschalk. Als een van 
deze ambtsdragers het veld had geruimd, moesten zij eerst bepalen of zij een opvolger zouden benoemen, 
voordat ze een kandidaat konden zoeken met wie ze tot overeenstemming konden komen. 
De hoogste functies in de staat werden meestal in combinatie uitgeoefend. De gouverneur-generaal 
bekleedde als plaatsvervanger van de landsheer ook diens functies van opperbevelhebber van leger en 
vloot ofwel die van kapitein- en admiraal-generaal. Vanaf 1588, na het vertrek van de laatste gouverneur-
generaal, werden die functies met het stadhouderschap van de belangrijkste provincies gecombineerd en 
aan leden van het huis van Oranje-Nassau toebedeeld. 
De prinsen van Oranje hadden hierdoor en door het prestige van ‘de Vader des Vaderlands’ een 
bijzondere positie in het staatsbestel. De Staten-Generaal omringden hen dan ook met bijzondere zorg. Ze 
gaven pillegiften bij hun geboortes, bemoeiden zich met hun politieke opvoeding tijdens hun 
minderjarigheid, hielpen hen bij het arrangeren en sluiten van huwelijken, behartigden hun belangen 
tegenover andere vorsten en regelden als bemiddelaars of executeurs-testamentair de verdeling van 
nalatenschappen. 
De prins van Oranje werd door tijdgenoten aangeduid met ‘Zijne Excellentie’ of ‘de Prins’, ongeacht in 
welke hoedanigheid hij optrad. Dat is soms verwarrend, maar wel correct: wat hij ook deed, de prins van 
Oranje was en bleef prins. Tegenwoordig wordt hij meestal ‘de stadhouder’ genoemd. Dat is verwarrend 
en op generaliteitsniveau meestal ook onjuist. Voor een goed inzicht in de rol die hij speelde in het 
staatsbestel is het van belang steeds vast te stellen of hij optrad in een provinciale rol (als stadhouder of 
kapitein- en admiraal-generaal van een provincie), in een generaliteitsrol (als kapitein- en admiraal-generaal 
van de Unie, als stadhouder en kapitein- en admiraal-generaal van de Generaliteitslanden) of als vorst en 
heer (bijvoorbeeld als prins van Oranje of baron van Breda). 
 
4.2 Gouverneurs-generaal van de Unie aanstellen 
De Habsburgse landsheren lieten zich in de Nederlanden vertegenwoordigen door een gouverneur-
generaal, die ter zijde werd gestaan door een Raad van State, waarin ook de stadhouders zitting hadden. 
Als opvolger van Requesens, die in 1576 was overleden, stuurde Philips II in 1577 don Juan naar de 
Nederlanden. Hij sloot in 1577 een akkoord met de Staten-Generaal, waarbij hij de Pacificatie erkende en 
zij hem toezegden hem als gouverneur-generaal te zullen erkennen als de Spaanse troepen zouden zijn 
vertrokken. Philips bevestigde dit akkoord in een ordonnantie die het Eeuwig Edict  wordt genoemd. Dat 
akkoord werd nog in hetzelfde jaar door don Juan door de inname van de citadel van Namen 
verbroken581, waarna de Staten-Generaal op zoek gingen naar een gouverneur-generaal naar eigen smaak, 

                                                
579 Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, III, 345-350. 
580 Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, 180. 
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De eeuwigheid is betrekkelijk. Een edictum perpetuuum was bij de Romeinen een edict waaraan de uitvaardiger 
gedurende zijn hele ambtsperiode gebonden was. Zo eeuwig was ook het Edict van Nantes, 1598, waar we in de 



148

die opnieuw onder hun voorwaarden, maar zonder inmenging van de landsheer het gouvernement op zich 
zou moeten nemen. Nog hetzelfde jaar viel hun keus op Matthias. 
De Staten-Generaal als vertegenwoordigers van de onderdanen konden bezwaarlijk hun soeverein een 
aanstellingsbrief geven of met hem een overeenkomst sluiten over de uitoefening van het landsheerlijk 
gezag. Zowel bij Matthias als later bij Anjou en Leicester stelden ze een akte van delatie op, waarin zij die 
voorwaarden formuleerden, waarna de beoogde gouverneur-generaal een akte van acceptatie uitvaardigde, 
waarin hij zich met die voorwaarden akkoord verklaarde. Als partijen de overeenkomst wilden beëindigen 
dan vaardigde de gouverneur-generaal een akte van renunciatie uit en antwoordden de Staten-Generaal met 
een akte van acceptatie.582 De Raad van State, die aan de persoon van de gouverneur-generaal verbonden 
was, nam dan op dezelfde manier ontslag.583Aan de opdracht en aanvaarding van de landvoogdij kon 
overigens wel een overeenkomst voorafgaan. Dergelijke overeenkomsten sloten de Staten-Generaal met 
Anjou in 1581 (het traktaat van Plessis dez Tours) en Elizabeth I in 1585 (het traktaat van Nonsuch).584 
Een gouverneur-generaal werd ingehuldigd zoals de landsheer zelf werd ingehuldigd. In een Grote 
Vergadering sprak hij een generale propositie uit die namens de Staten-Generaal door de provincie die als 
gastheer van de vergadering optrad werd beantwoord. Na de afzwering in 1581 waren het de Staten-
Generaal die hem de eed afnamen.585 
Na het vertrek van Leicester in 1588 stelden de Staten-Generaal geen nieuwe gouverneur-generaal van de 
Unie meer aan. 
 
4.3 Gouverneurs-generaal over Oost-Indië aanstellen en bevestigen 
In 1609 stemden de Staten-Generaal in met het voorstel van de Compagnie om een gouverneur-generaal 
over Oost-Indië aan te stellen, die het oppergezag zou hebben over alle forten, comptoiren, plaatsen en 
steden en over alle officieren en dienaren van de Compagnie aldaar en dus een rol had die vergelijkbaar 
was met de rol die eerder de gouverneurs-generaal over de Nederlanden hadden vervuld: plaatsvervanger 
van de soeverein. Op voordracht van de Compagnie werd Pieter Both door de Staten-Generaal 
aangesteld, van een commissie voorzien en beëdigd. Zijn instructie, hem door de Bewindhebberen van de 
VOC gegeven, werd door de Staten-Generaal geapprobeerd en geratificeerd. Ook zijn opvolger Gerard 
Reynst werd in 1613 op voordracht van de Compagnie door de Staten-Generaal aangesteld, maar kreeg 
zijn commissie van Maurits. Zijn opvolger Laurens Reael kreeg in 1616 zijn aanstelling en commissie 
vanwege de Staten-Generaal en de Bewindhebberen en (op instructie van de Staten-Generaal) van de 
Raden van Indië. Jan Pietersz Coen, die hem in 1617 opvolgde, werd aangesteld door de Compagnie en 
kreeg commissies van de Staten-Generaal, de stadhouder en de Compagnie. Sindsdien was dat de 
procedure.586 
 
4.4 Kapiteins-generaal en admiraals-generaal van de Unie aanstellen 
De provincies, Drenthe en de Generaliteitslanden hadden in tijden waarin ze een stadhouder hadden ook 
elk hun eigen kapitein-generaal en als ze oorlogsschepen hadden ook een eigen admiraal-generaal. Als er 
geen stadhouder was, bleven ook de kapitein- en admiraal-generaalschappen vacant. Als de bondgenoten 
het nodig vonden – en dat was in ieder geval in tijden van oorlog het geval –stelden ze hun kapiteins- en 

                                                                                                                                                     
aanhef lezen: “par cestuy nostre present edict perpetuel et irrevocable, dict, declaré, statué et ordonné, disons, 
declarons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaist ce qui s’ensuyt:…” 
582 De oudste akte van acceptatie is “Articles soubz lesquels Monseigneur l’Archiduc Matthijas at accepté 
d’emprendre le gouvernement general de ces Paijs Bas’, 8 en 17 dec. 1577, ARA Brussel, Handschriftenverzameling, 
nr. 327 B, fo 260-263, bij De Schepper, ‘Johan van Drenckwaert’, 605. Een ander voorbeeld van een akte van 
acceptatie is de akte van 5 juli 1581 waarbij Willem van Oranje de hem door Holland en Zeeland verleende 
soevereiniteit accepteert: Akte van acceptatie door Willem van Oranje, 1581. Dergelijke constructies werden door 
beide partijen ook gebruikt als ze andersoortige afspraken wilden vastleggen zoals over een bede. 
583 Minuutakte van acceptatie van de resignatie der Raden van State, Regeringsarchieven I, inv. nr. 254 A en B. 
584 De Staten konden geen voorwaarden aanbieden, want daarmee zouden ze de koning van Spanje als hun soeverein 
erkennen en de koning van Spanje kon bezwaarlijk een bestandovereenkomst sluiten, omdat hij daarmee de 
gelijkwaardigheid en dus de soevereiniteit van zijn opstandige onderdanen zou erkennen. 
585 De akte van overdracht van het gouvernement aan Leicester in Regeringsarchieven, I, inv. nr. 110; zijn akte van 
renunciatie in ibid. inv. nr. 120 en zijn akte van eedaflegging en die van de Staten-Generaal in ibid., inv. nr. 112 en 
113.  
586 Van Dam, Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie, III. 3, 2-3; de akten ibid. 516-580. 
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admiraals-generaal met de legers en vloten waarover zij het bevel voerden onder het commando van één 
kapitein- en admiraal-generaal van de hele Unie. 
Ook de ambten van kapitein- en admiraal-generaal van de Unie waren ambten die exclusief door de 
plaatsvervanger van de vorst, de gouverneur-generaal of (vanaf 1588) diens plaatsvervanger, de stadhouder 
-generaal en admiraal van Holland en Zeeland, werden bekleed. In 1588, kort nadat Leicester, gouverneur-
, kapitein- en admiraal-generaal van de Unie, was vertrokken, stelden de Staten-Generaal Maurits aan als 
stadhouder en admiraal-generaal. In 1589 maakten ze hem ook opperbevelhebber van het Staatse leger, 
zonder hem de functie van kapitein-generaal van de Unie te geven. Dat gebeurde ook niet een jaar later, 
toen ook Utrecht, Gelderland en Overijssel hem als hun stadhouder en kapitein-generaal aanstelden. 
Politieke verschillen van mening tussen deze provincies en Friesland, Stad en Lande en Drenthe, waar 
Willem Lodewijk stadhouder was, stonden een ongedeeld kapitein-generaalschap in de weg. Na de dood 
van Maurits was van dat verzet geen sprake meer: de Staten-Generaal stelden zijn opvolger Frederik 
Hendrik niet alleen als admiraal-generaal maar ook als kapitein-generaal van de Unie aan. In 1633 
verleenden zij van deze ambten de survivance (recht van opvolging) aan zijn zoon Willem II. In 1650, na de 
dood van Willem II, die zijn vader Frederik Hendrik in 1648 als kapitein- en admiraal-generaal was 
opgevolgd, stelden de Staten-Generaal geen nieuwe kapitein- en admiraal-generaal aan. In deze en de 
volgende stadhouderloze periode belastten ze zo nodig een veldmaarschalk en de commandeur-generaal 
of admiraal met de operationele leiding van leger en vloot. In 1667 verklaarden de bondgenoten het 
kapitein-generaalschap onverenigbaar met het stadhouderschap, maar in februari 1672, niet lang na het 
uitbreken van de oorlog, stelden ze Willem III aan als kapitein-generaal, vanwege zijn minderjarigheid 
voor de duur van één veldtocht. Nadat Willem III in de eerste week van juli in Holland, Zeeland, Utrecht, 
Overijssel en Stad en Lande als stadhouder was aangesteld, maakten de Staten-Generaal hem op 8 juli 
1672 alsnog kapitein- en admiraal-generaal. Twee jaar later maakten ze deze functies erfelijk, maar Willem 
stierf kinderloos in 1702. In de periode 1702-1747 stelden de Staten-Generaal opnieuw geen kapitein- en 
admiraal-generaal aan. De nieuwe stadhouder, Willem IV, droegen ze echter in 1748 naast het 
erfstadhouderschap ook het erfelijke kapitein- en admiraal-generaalschap op. Zijn zoon Willem V werd 
daardoor op driejarige leeftijd kapitein- en admiraal-generaal, wat de Staten-Generaal ertoe noopte om de 
hertog van Brunswijk tot de meerderjarigheid van Willem V in 1766 met het plaatsvervangend kapitein- en 
admiraalschap te belasten.  
De Staten-Generaal vervulden de ambten van kapitein-generaal en admiraal-generaal van de Unie alleen 
met gemeen consent op propositie van een provincie. Bij wijze van uitzondering werd op propositie van 
Holland de survivance van het ambt van kapitein-generaal aan de latere stadhouder Willem II in 1633 met 
slechts vijf van de zeven stemmen verleend.587 
De kapitein-generaal voerde zelf het opperbevel over het leger; de admiraal-generaal liet het feitelijke 
opperbevel over de vloot over aan de commandeur-generaal, behalve in 1688, toen Willem III persoonlijk 
het opperbevel voerde over de Staatse vloot die hem naar Engeland vervoerde. 
 
4.5 Stadhouders en kapiteins- en admiraals-generaal van de stemhebbende provincies, Drenthe en de 

Generaliteitslanden aanstellen 
Een stadhouder of gouverneur was aanvankelijk een bovengewestelijke functionaris die in meer dan één 
provincie onder de bevelen van de gouverneur-generaal landsheerlijke bevoegdheden uitoefende. Zo was 
er van oudsher een stadhouder over het noordelijke gouvernement Friesland, Overijssel, Stad en Lande en 
Drenthe, die zich in de afzonderlijke provincies door luitenant-stadhouders liet vervangen588, een 
stadhouder over Holland, Zeeland en Utrecht en een stadhouder over Gelderland. 
Willem graaf van den Bergh werd in 1582 door de Raad van State als stadhouder van Gelderland 
aangesteld. 589 Vervolgens was het een tijd lang de beurt aan de Staten-Generaal om stadhouders aan te 
stellen. Ze stelden in 1584 Willem Lodewijk aan als stadhouder van Friesland, Stad en Lande en Drenthe, 
bevestigden in 1586 de aanstelling van een jaar eerder door de Staten van Holland en Zeeland van Maurits 
als stadhouder van die provincies, stelden Maurits in 1588 aan als stadhouder van Staats-Brabant, in 1590 
als stadhouder van Utrecht en in 1591 ook als stadhouder van Gelderland en Overijssel, gaven Willem 
Lodewijk in 1597 een nieuwe commissie als stadhouder van het gereduceerde Stad en Lande en stelden 

                                                
587 Res. SG 22/04/1633. 
588 Postma, ‘De mislukte missie van mr. Maarten van Naarden’, 1-27. 
589 Zie commissieboek arch. RvSt. inv. nr. 1523. 
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hem aan als stadhouder van Drenthe en van Westerwolde en stelden Frederik Hendrik in 1604 aan als 
stadhouder van Staats-Vlaanderen. 
Na de dood van Willem Lodewijk in 1620 werden de stadhouders van de stemhebbende provincies 
uitsluitend nog door die provincies zelf aangesteld. 590 De Staten-Generaal stelden op voordracht van de 
Staten van Drenthe nog wel de stadhouders en kapiteins-generaal van Drenthe aan. Tot 1696 
nomineerden de Drentse Staten dezelfde stadhouders als Stad en Lande en nadien dezelfde als Holland.591 
De Staten-Generaal stelden de stadhouders en kapiteins- en admiraals-generaal aan over Staats-Brabant, 
de landen van Overmaze, Staats-Vlaanderen en Westerwolde, gaven hen hun commissies en namen hen 
op die commissies de eed af. Zij stelden in 1588 Maurits aan als de eerste stadhouder en kapitein-generaal 
van Staats-Brabant592, in 1604 Frederik Hendrik als de eerste stadhouder en kapitein-generaal van Staats-
Vlaanderen en in 1633 Frederik Hendrik als stadhouder en kapitein-generaal van Maastricht en de Staatse 
landen van Overmaze. Als stadhouders en kapiteins-generaal over Westerwolde stelden de Staten-
Generaal in 1597 Willem Lodewijk aan en daarna vanaf 1621 de Hollandse stadhouders Maurits (1621), 
Frederik Hendrik (pas vanaf 1640) en vervolgens Willem II (1648) en Willem III (1672). 
In 1747 erkenden de Staten-Generaal Willem IV als erfstadhouder en erfkapitein-generaal over de 
stemhebbende provincies en Drenthe nadat deze provincies hem als stadhouder hadden aangesteld. Een 
jaar later stelden ze hem in dezelfde hoedanigheden aan over de Staats-Brabant, de landen van Overmaze, 
Staats-Vlaanderen en van het Overkwartier van Gelderland.593 Na de dood van Willem IV in 1751 namen 
ze prinses-gouvernante Anna in plaats van haar minderjarige zoon de eed op die commissies af. De zoon 
werd in 1766 als Willem V erfkapitein- en admiraal-generaal der Verenigde Nederlanden, erfstadhouder, 
erfgouverneur- en erfkapitein-generaal van Brabant, Vlaanderen, Overkwartier, de drie landen van 
Overmaze en Wedde en Westwoldingerland.594 
Het erfelijk stadhouderschap werd in 1788 door de mutuele acte van garantie van 27 juni een van de 
fundamentele wetten van de staat.595 
 
4.6 Veldmaarschalken aanstellen 
Veldmaarschalken gaven leiding aan de krijgsoperaties van het Staatse leger. Ze waren direct 
ondergeschikt aan de kapitein-generaal en als die er niet was, waren ze zelf opperbevelhebber. Hoewel het 
ambt alleen bij gemeen consent kon worden vervuld, werd er tweemaal een veldmaarschalk aangesteld 
zonder consent van Holland: op 20 mei 1634 (aanstelling van graaf Willem) en op 16 september 1672 
(aanstelling van de graaf van Waldeck). 
 
 
5 Leden van de regering admitteren en hoge generaliteitsambtenaren en militaire officieren 

aanstellen  
 
5.1 Leden van de regering admitteren 
De vergadering verleende degenen die door hun provincie als gedeputeerde ter generaliteit, als staatsraad 
of als generaliteitsrekenmeester waren gecommitteerd sessie in respectievelijk de eigen vergadering, de 
Raad van State en de Generaliteitsrekenkamer. 
 
5.2 Hoge generaliteitsambtenaren en de eigen ambtenaren aanstellen en van een commissie voorzien 
De Staten-Generaal gaven commissie aan de hoge ministers van staat, de leden en ambtenaren van de 
andere regeringsorganen van de generaliteit, de leden en ambtenaren van de gerechts- en leenhoven voor 
de Generaliteitslanden en de Staatse rechters in de Chambre Mi-partie, de advocaten-fiscaal en de Hoge 
Krijgsraden te land en ter zee en hun ambtenaren en de ambtenaren belast met de inning van contributies 
en belastingen. Ook gaven ze commissie aan de hoogste bestuurders en officieren van de Oost- en West-
                                                
590 Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, 180; Israel, Republiek, 329-333. 
591 Echter: drost en Gedeputeerden van Drenthe verlenen op 26/01/1641 aan Willem II een akte van survivance 
(Koninklijk Huis Archief VI, 110) en op 15/04/1647 zijn commissie als stadhouder (Koninklijk Huis Archief VI, 
28). 
592 Res. SG 19/07/1588. 
593 Ress. SG 29/05/1747 (Overmaze) en 30/11/1748. 
594 Res. SG 08/03/1766. 
595 Fruin – Colenbrander, Geschiedenis der staatsinstellingen, 355-356; Fockema Andreae, De Nederlandse Staat onder de 
Republiek, 6; Verberne, ‘De laatste jaren van de Republiek’, 395; Geyl, Nederlandse Stam, V, 1357-1358. 
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Indische Compagnie en de bezittingen in West-Indië. Ze stelden hun griffier aan en de andere ambtenaren 
die verantwoordelijk waren voor de goede gang van zaken in hun vergaderingen, in de besognes en in de 
conferenties, voor de contacten tussen de vergadering en de buitenwereld en voor de zakelijke faciliteiten, 
voor de vertaling, vercijfering, ontcijfering, vermenigvuldiging, verzending en bezorging van hun 
correspondentie.596 
 
5.3 Hoge militaire officieren aanstellen en van een commissie voorzien 
De Staten-Generaal voorzagen generaals, generaals-majoor en brigadiers van hun commissie, nadat de 
kapitein-generaal (of bij diens ontstentenis Gecommitteerde Raden) op hun besluit daartoe een akte van 
aanstelling had afgegeven. Of het aanstellingsbesluit door de Staten-Generaal moest worden genomen met 
eenparigheid of met meerderheid van stemmen was een strijdvraag. Provincies die met een 
minderheidsstandpunt een besluit wilden tegenhouden opteerden voor eenparigheid, terwijl provincies die 
wel een meerderheid maar geen eenstemmigheid konden bereiken, naar de gewone meerderheid neigden. 
Holland pleitte vergeefs voor eenparigheid op 2 augustus 1642, toen de graaf van Solms door de zes andere 
provincies werd aangesteld tot generaal van de artillerie. Onder het stadhouderschap van Willem III drukte 
Holland daarentegen negen maal een hoge militaire benoeming met meerderheid van stemmen door, telkens 
wanneer Friesland, soms gesteund door Stad en Lande, verklaarde ongelast te zijn en dus niet te kunnen 
consenteren of zich tegen de conclusie verzette. In het eerste kwart van de achttiende eeuw gebeurde dit nog 
een keer of zeven, waarbij het juist de overige zes provincies waren die beurtelings dwars lagen.597 
De Staten-Generaal voorzagen gouverneurs en commandeurs van de garnizoenssteden, forten en plaatsen 
die niet onder het gezag stonden van de stemhebbende provincies van hun commissies, nadat de kapitein-
generaal (Gecommitteerde Raden) een akte tot provisionele bediening van het gouvernement of het 
commandement hadden afgegeven.598 Vóór 1651 ging het ook wel eens anders. In de eerste decennia na 
het begin van de Opstand en nog in 1644 kwam het voor dat de Raad van State commissies voor 
gouverneurs uitgaf op naam van de Staten-Generaal.599 Maurits en Frederik Hendrik wilden als kapiteins-
generaal nog wel eens zelf een commissie uitgeven, die dan door de gecommitteerde in de vergadering van 
HHM werd gepresenteerd en in het commissieboek van de Staten-Generaal geregistreerd. Deze procedure 
werd bijvoorbeeld steeds gevolgd bij het begeven van het gouvernement van Sluis. In 1651 kregen de 
gouverneurs die door Frederik Hendrik waren aangesteld echter een nieuwe commissie op naam van de 
Staten-Generaal.600 In 1748 droegen de provincies de bevoegdheid over aan de erf-kapitein-generaal van 
de Unie. 
Niet alle gouvernementen en commandementen waren even belangrijk. De belangrijkste vestingsteden 
hadden een gouverneur en een commandeur, belangrijke vestingsteden hadden een gouverneur en minder 
belangrijke vestingsteden, forten of schansen hadden alleen een commandeur. De gouverneur van 
Maastricht stond aan de top van de hiërarchie, commandeurs van forten en schansen onderaan. De 
Staten-Generaal legden die hiërarchie vast in de lijst die zij in 1729 vaststelden.601 
De Staten-Generaal voorzagen de lagere officieren boven de rang van kapitein die niet ter repartitie 
stonden van de provincies van hun commissie, zoals de kolonels, luitenant-kolonels en majoors van de 
regimenten Zwitsers die vanaf 1693 in dienst werden genomen en de lijfarts van de prins van Oranje. In 
stadhouderlijke tijden gaven ze die commissie af nadat de kapitein-generaal eerst een akte van aanstelling 
had afgegeven. Ook gaven de Staten-Generaal commissie aan de commissaris-generaal van de 
legerschepen (de schepen te velde). Voorts begaven de Staten-Generaal de ambten van wagenmeester, 
korporaal-commandant te paard en van veerman op Schenkenschans. De lagere officieren ( de kolonels en 
kapiteins) die wel ter repartitie van de provincies stonden kregen hun commissie van de Raad van State na 
benoeming door de provincies (althans sinds 1651). 
De Staten-Generaal gaven op recommandatie en advies van de kapitein-generaal een akte van aanstelling 
aan de majoor-generaal en kwartiermeester-generaal van het leger, de meester-generaal van de artillerie, de 
luitenant-generaal, de commissaris-generaal en de kwartiermeester-generaal van de cavalerie. De 
                                                
596 Zie par. 17. 
597 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 569. 
598 O.m. NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 1031 
599 Prins Johan Maurits van Nassau op akte van Zijne Hoogheid en commissie van de Raad van State op naam van 
de Staten-Generaal en bij deliberatie van de Raad; beëdigd in de raad 10/11/1644. 
600 De Staten-Generaal verzochten Maurits in 1607 aan de door hem benoemde commandeur van de redouten in de 
Betuwe ook de commissie af te geven: res. SG 12/03/1607, Resolutiën, XIV, 172, 173. 
601 Res. SG 08/08/1729. 
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aanstelling werd ook wel door de kapitein-generaal zelf gedaan. Ook gaven ze een aanstelling aan de 
kapiteins van de compagnieën Zwitsers die niet ter repartitie van de provincies stonden. Al deze officieren 
kregen van de Raad van State hun commissie. 
 
 
6 Generaliteitsdienaren beëdigen 
 
6.1 Eden afgenomen door of namens de Staten-Generaal 
Het afnemen van de eed van trouw of de ambtseed behoorde tot de hoge en dus onvervreemdbare 
heerlijkheidrechten van de soeverein. Bij zijn inhuldiging nam hij deze eed af van zijn leenmannen, de 
Staten van zijn landen en alle overheidsdienaren, ook degenen die al door zijn voorganger waren beëdigd. 
Wie de ambtseed aflegde beloofde onder aanroeping van God zijn landsheer die hij in de uitoefening van 
zijn ambt vertegenwoordigde loyaal te zijn en ook zijn andere ambtsverplichtingen na te komen. Het was 
de belangrijkste eed die van leden van de regering, ambtenaren en andere overheidsdienaren kon worden 
gevergd. Daarnaast was het gebruikelijk dat zij beloofden de geheimen te bewaren waar zij bij de 
uitoefening van hun ambt kennis van kregen (de eed van secretesse of geheimhoudingseed) en dat zij 
verklaarden dat zij om hun ambt te verkrijgen geen giften, gaven of geschenken hadden aangenomen (de 
zuiveringseed).  
Artikel XXIII van de Unie verplichtte de stadhouders, magistraten en hoofdofficieren van alle provincies, 
steden en staten de eed van trouw op de Unie af te leggen en artikel XXIV legde diezelfde verplichting op 
aan de stedelijke en plaatselijke schutterijen. Die bepalingen kwamen al gauw in strijd met de 
soevereiniteitspretenties van de provincies en bleven zonder effect. Wel werd de eed van trouw aan de 
Unie gevorderd van iedereen die met een generaliteitsambt werd belast. In de periode 1576-1588 
beëdigden de Staten-Generaal ook gouverneur-generaal Matthias, Anjou en gouverneur-generaal Leicester. 
Degenen die in naam van de Staten-Generaal openbaar gezag uitoefenden moesten dus ambtseed, de eed 
van geheimhouding en de zuiveringseed afleggen, maar bij gelegenheid ook onder ede beloven dat zij zich 
zouden houden aan bepaalde regelingen zoals de regeling van de patenten, de muntordonnanties en de 
regels met betrekking tot de middelen te water. Men kon uit de eed gaan door uit dienst te treden of uit de 
eed worden ontslagen bij een wisseling van de regering.602 
 
6.2 De ambtseed afnemen van de gedeputeerden 
Wie beëdigden nu de gedeputeerden ter Staten-Generaal? De algemene opvatting is, dat de gedeputeerden 
alleen in de eed van hun provincies stonden en de generaliteit geen loyaliteit verschuldigd waren. Voor de 
zeventiende en achttiende eeuw is die opvatting juist. Maar in de eerste decennia van de Statenregering 
werden de gedeputeerden wel degelijk geacht trouw aan de Unie te zijn. Nadat de Staten-Generaal de 
gedeputeerden in 1577 had verplicht om de acte van de Unie van Brussel  te ondertekenen603, verplichtten 
ze de gedeputeerden in 1580 de eed van trouw aan de Generale en Nadere Unie af te leggen. Die eed werd 
in 1586 door een nieuwe vervangen. 604 Later hoefden de gedeputeerden ter vergadering de Unie niet meer 
te bezweren en stonden zij alleen nog in de eed van de provincie waarvan zij hun commissie hadden 
ontvangen. 605 
De gedeputeerden ter vergadering moesten voordat zij sessie konden nemen en aan de beraadslagingen 
deelnemen, in de handen van de voorzitter de ambtseed afleggen (in de jaren tachtig van de zestiende 
eeuw), de eed op de secretesse (sinds 1576 606), de eed op het stuk van de patenten (in de periode 1651-
1672 607) en de zuiveringseed (vanaf 1715).608 
 
                                                
602 Eedboeken bevinden zich in arch. SG inv. nrs. 12525-12534. 
603 Art. 4 van het “Règlement sur l'ordre à observer dans leurs assemblées”, 27/03/1577, gedrukt bij: Gachard, Actes, 
439. 
604 Res. SG 14/05/1580, Resolutiën, III, 19-20 nr. 14a. Akten van eedsaflegging door de gedeputeerden ter SG 
14/05/1580 en 22/10/1586 in Regeringsarchieven, I, inv. nrs. 71 en.85. 
605 Een voorbeeld van de provinciale praktijk is te vinden in: Van Lier en Tonkens, Hedendaagsche Historie van het 
Landschap Drenthe, 26. Wel werd de gedeputeerden ter generaliteit vanaf 27 maart 1577 gevraagd om de acte van de Unie 
van Brussel te ondertekenen: art. 4 van het eerdergenoemde “Règlement.” 
606 Res. SG 29/10/1576. 
607 Res. Gr. Verg. 16/06/1651, ress. SG 11/01/1659 en 25/01/1672. 
608 Res. SG 10/12/1715. 
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Ambtseed voor de gedeputeerden van de provincies ter vergadering 1580609 
 
Ick beloove ende sweere, dat ick den landen, soe uuyt crachte der Generaele als Naerder Unie vereenicht, wairaff die 
ghedeputeerde hier bescreven ende versamelt zijn (…) ende der gemeyne saecke ende verbondt derselve, tegens den 
Spaegniaerden, Spaenschgezinden, malcontenten en heure aenhangers oft andere vianden, houw ende trouw sal wesen ende 
dezelve gemeyne saecke, nae uuytersten vermogen, met raedt ende daet, lijff ende goet, voerstaen ende helpen bevoirderen all 
tgene, dat derselve soude moghen hinderlick wezen oft strecken tot ennich nadeel, aen deser vergaderinghe, oft denghenen, die 
deselve daertoe sal noemen, te oepenbaeren ende helpen weeren, ende metten voorsz. Spaegniaerden, Spaenschgezinden, 
malcontenten oft andere vianden, heuren aenhangers oft toegedaenen, egheen verstant oft correspondentie, tsy scriftelick oft 
anderssins, te houden oft hen in ennigerly manieren, directelick oft indirectelick toe te staen ende d’een den anderen nyet te 
verlaeten oft aff te gaen ter saecken van d’eene oft andere religie ende tot dien eynde getrouwelick inne te brenghen, te openen 
ende aen te dienen alle tgene my by denghenen, die my tot deser vergaderinghe gesonden hebben, is belast, ende voirts in allen 
anderen voirvallende saecken voir te brengen te helpen raeden ende adviseren ale tgene, des ick tot nut, voirdeel ende welvaeren 
der voorgenoempte landen ende heure gemeyne saecke in goeder, oprechter meyninghe ende conscientie sal vinden dienstlick te 
wesen, sonder my daerinne te laten vervueren deur ennich besunder oft particulier gemoet ende affectie tot mijn eyghen landt oft 
andere, alleenlick voer oighen nemende het algemeyne beste, ende alles, wes in deser vergaderinghe voirgeslaghen, gehandelt, 
geopinieert oft besloten sal wordden, secreet te houden, sonder tzelve aen yemanden t’ontdecken, oick niet aen mijn eyghen 
meesters, principalen oft collegien, dan met advys, voirweete ende consent der voorsz. Vergaderinghe: soe waerlick moet my 
Godt helpen. 
 
 
6.3 De ambtseed afnemen van de dienaren van de Generaliteit 
Generaliteitsdienaren waren in dienst van de generaliteit en stonden in de eed van de Generaliteit. Die eed 
werd afgenomen door de Staten-Generaal en de andere regeringsorganen: de Raad van State en de 
kapitein- en admiraal-generaal. 
Iedereen die van de Staten-Generaal een commissie of een instructie ontving moest ten overstaan van de 
vergadering of haar vertegenwoordiger de eed van trouw aan de Unie (de ambtseed) afleggen. De leden en 
ambtenaren van de Raad van State, de kapitein- en admiraal-generaal, de leden van de 
Generaliteitsrekenkamer, degenen die door de Staten-Generaal met een ambt waren begeven en de 
klerken en het andere domestieke personeel van de griffier legden die eed af in handen van de president 
van de vergadering. Als de Staten-Generaal een commissie afgaven aan iemand die voor het afleggen van 
de eed bezwaarlijk naar Den Haag kon komen, autoriseerden ze een gedeputeerde of een ander 
generaliteitsorgaan die dichter in de buurt was om de eed in hun naam af te nemen. Ze autoriseerden in 
1590 een gedeputeerde om de eed af te nemen van Philip Sydney als gouverneur van Vlissingen, lieten in 
1635 een gedeputeerde de ontvanger van de beden in de Kempen en Lommersum beëdigen, autoriseerden 
in 1609 de gouverneur-generaal van Oost-Indië Pieter Both om van de nog aan te stellen Raden van Indië 
de eed af te nemen610, machtigden Admiraliteitscolleges om de eed af te nemen bij nieuwe raden ter 
Admiraliteit en hoofdschouten en autoriseerden baljuwen in de Generaliteitslanden om nieuw bestelde 
magistraten te beëdigen.  
Van de ambtseed bestonden vele versies, zo ongeveer één voor elk ambt. De eed voor het krijgsvolk te 
water zoals die in 1588 werd vastgesteld hield bijvoorbeeld de belofte in van trouw aan de Staten-
Generaal, maar ook de belofte van gehoorzaamheid aan de Prins, als admiraal-generaal, en aan de overige 
scheepsbevelhebbers. De eed voor de raden ter Admiraliteit, die een paar weken later werd vastgesteld, 
hield de belofte in van trouw aan de Staten-Generaal en gehoorzaamheid aan de bevelen van prins Maurits 
als admiraal-generaal. 611 Raden van State beloofden trouw aan de Unie, maar ook zich te zullen gedragen 
als een vroom patriot. 612 Formulierboeken werden aangelegd om vast te kunnen stellen wie in welke 
omstandigheden welke eed moest afleggen. 
De afgelegde ambtseden werden geregistreerd en verscheidene van die registers zijn bewaard gebleven. 
Interessant is vooral het register dat in 1716 werd aangelegd. Ook de namen van de extraordinaris 

                                                
609 Res. SG 14/05/1580, Resolutiën, III, 19-20 nr. 14a. 
610 Ress. SG 04/04/1590, 12/04/1635, 27/11/1609. De autorisatie van 1609 bij Van Dam, Beschryvinge van de 
Oostindische Compagnie, III, 531. 
611 Ress. SG 23/05/1588 en 13/06/1588 bij De Hullu, ‘Inleiding.’ 
612 Rienck van Burmania beëdigd als Raad van State, res. SG 21/01/1626, 1. 
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gedeputeerden, die nergens anders zijn vastgelegd, zijn hierin geregistreerd. Op de achterzijde van de 
afgegeven commissie werd van het afleggen van de ambtseed aantekening gedaan. 
Militairen moesten niet alleen trouw beloven aan de Unie, maar ook aan de Staten van de provincie waar 
zij waren gelegerd, de provincie ter repartitie waarvan hun legereenheid stond en de steden waar zij in 
garnizoen lagen. Deze eed van trouw werd door of namens de Raad van State afgenomen van de hoge 
militairen die hun commissie van de Raad ontvingen. 
 
6.4 De eed van geheimhouding afnemen  
De Staten-Generaal konden van iedereen de eed van geheimhouding vergen die kennis droeg of kon gaan 
dragen van politieke en militaire staatsgeheimen. 613 In de eerste plaats legde de vergadering haar eigen 
gedeputeerden een geheimhoudingsplicht op. Al in 1576 liet ze hen onder ede beloven van alles wat in de 
vergadering werd besproken geheim te houden wat geheim moest blijven.614 In 1580 namen ze de belofte 
tot geheimhouding op in de ambtseed voor gedeputeerden. Voorts konden ze een bijzondere 
geheimhoudingsplicht opleggen aan hun gecommitteerden in bijzondere commissies of deputaties, zoals 
gedeputeerden naar leger, vloot en vestingwerken, gezanten naar het buitenland en hoge militairen. 
De eed van secretesse die de gedeputeerden moesten afleggen was aanvankelijk ongeclausuleerd, maar de 
provincies maakten daar een steeds krachtiger voorbehoud bij. De Gecommitteerden tot de secrete 
correspondentiën kregen in 1651 uiteraard geheimhoudingsplicht, maar die plicht werd ondergeschikt 
gemaakt aan het provinciaal belang. Ze moesten beloven “secreet te sullen houden alle Rapporten en saken 
resulteerende uit de Secreete Correspondentiën, dewelke HHM van tijd tot tijd goed zullen vinden, dat 
Secreet gehouden werden, alles nogtans voorbehoudens den eedt en pligt, daarmede de Heeren 
Gedeputeerden van de Provinciën in HHM Vergadering aan de Heeren derselver principalen verbonden 
zijn.” 
Behalve aan de gedeputeerden legden de Staten-Generaal ook een geheimhoudingsplicht op aan hun eigen 
ambtenaren en in het bijzonder de ambtenaren van de griffie en de klerken van de griffier. 615  
 
6.5 De eed op de patenten afnemen 
De Grote Vergadering van 1651 bepaalde dat de gedeputeerden ter vergadering en de militairen de nieuwe 
patentregeling met een eed moesten bekrachtigen. Gedeputeerden moesten de eed afleggen op de 
instructie op de patenten die de Grote Vergadering voor dat doel had vastgesteld. Voordat ze dat hadden 
gedaan mochten ze niet over de patenten meebeslissen. Gedeputeerden kregen op dit punt ontheffing van 
de eed die zij aan hun committenten hadden afgelegd. Het kapitein-generaalschap van Willem III over de 
Unie en de provincies waar hij stadhouder was stelde de patentregeling in de periode 1672-1702 buiten 
werking en toen in 1702 de regeling van 1651 weer van kracht werd, liet men beëdiging van de instructie 
verder achterwege.616 
De Grote Vergadering eiste ook van de militairen dat ze de nieuwe patentregeling zouden bezweren. Ze 
breidde het formulier van deze eed, dat nog van 1588 dateerde, uit met een eed op de nieuwe 
patentregeling.617 Alle opper- en hoofdofficieren van het Staatse leger legden in 1651 en 1652 de nieuwe 
eed van trouw af. Deze beëdigingen zijn in een afzonderlijk ‘Eedt-Boeck’ geregistreerd.618 
 
6.6 De zuiveringseed afnemen 
Op 10 december 1715 vaardigden de Staten-Generaal een plakkaat uit waarin werd bepaald dat alle leden 
van politieke vergaderingen en colleges van de generaliteit en hun hoge ministers, beambten en bedienden 
een zuiveringseed moesten afleggen, ook wel de eed tegen de corruptiën genoemd. De Staten-Generaal namen 
deze eed af van nieuwe ordinaris en extraordinaris gedeputeerden, hun ambtenaren in de 
Generaliteitslanden en sinds 15 januari 1716 van de klerken en onderklerken ter griffie. De andere 
functionarissen werden beëdigd in de colleges waarin zij moesten worden opgenomen of waarbij zij als 
ambtenaar in dienst waren: de Raad van State, de Generaliteitsrekenkamer, de Admiraliteitscolleges, de 
hoven van Justitie van Brabant en Vlaanderen, de magistraten en rechters in de Generaliteitslanden en de 

                                                
613 Zie onder meer De Bruin, Geheimhouding en verraad, 231-233. 
614 Res. SG 29/10/1576, Resolutiën, I, 13. 
615 Ress. SG 20/10/1576, Resolutiën, I, 12. 
616 Zwitzer, De militie van de staat, 34-35 en 38. 
617 Zwitzer, De militie van de staat, 35. 
618 Arch. SG inv. nr. 12534. 
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bewindhebbers van de VOC en de WIC. Omdat aan dit voorschrift na enige tijd niet meer zo strak de 
hand werd gehouden besloten de Staten-Generaal in 1727 om in de vergadering van de Staten-Generaal 
zelf niet alleen de zuiveringseden af te nemen van de eigen ordinaris en extraordinaris gedeputeerden, 
ambtenaren en klerken, maar ook van de leden en ambtenaren van de Raad van State, de 
Generaliteitsrekenkamer, de Admiraliteitscolleges en de hoven van Justitie van Brabant en Vlaanderen.619 
De magistraten en rechters in de Generaliteitslanden en de bewindhebbers van de VOC en de WIC 
zouden in de eigen vergaderingen mogen worden beëdigd en deze colleges moesten van die beëdigingen 
zelf een register bijhouden, maar die vergaderingen moesten wel elk jaar een lijst aan de Staten-Generaal 
zenden waaruit bleek wie de eed daadwerkelijk had afgelegd.620 
De zuiveringseed werd in de tweede helft van de achttiende eeuw al niet meer "exactelijk gevorderd" 621. 
 
6.7 Eden afnemen tot nakoming van bijzondere regelingen 
In de zeventiende eeuw moesten de ambtenaren van de Admiraliteitscolleges een eed van loyaliteit aan de 
Staten-Generaal afleggen. Deze eed raakte in de achttiende eeuw in onbruik.622 Maar als reactie op 
aanhoudende geruchten over corruptie besloten de Staten-Generaal op 31 juli 1725 dat voortaan alle raden 
van de Admiraliteit, advocaten-fiscaal, secretarissen en commiezen-generaal in de vergadering van HHM 
boven hun eed de belofte zouden moeten doen om de nieuwe ordonnantie inzake de heffing van de 
middelen te water na te komen. Dit besluit gaf aanleiding tot het aanleggen van een register waarin de 
betrokkenen voor het afleggen van deze belofte moesten tekenen.623 
 
 
7 In zaken van hoogverraad en ambtsmisdrijven recht spreken in eerste instantie en pardon en 

amnestie verlenen 
 
7.1 Recht spreken in zaken van hoogverraad 
De bondgenoten konden met gemeen consent aan de Staten-Generaal de rechtspraak in eerste instantie 
opdragen in delicten van ingezetenen van de provincies tegen de generaliteit waarvan alleen de soeverein 
zelf kennis mocht nemen (hoogverraad en majesteitsschennis). De Staten-Generaal stelden dan voor de 
gelegenheid een eigen rechtbank in en instrueerden de gedelegeerde rechters die in die rechtbank zitting 
namen.  
In 1594 werd in Breda Michiel Renichon gevangen genomen, een priester uit Namen, die een aanslag op 
Maurits had beraamd. De Staten-Generaal belastten eerst de Raad van State met de berechting, maar deze 
maakte daartegen bezwaar. Vervolgens droegen zij de drie jaar tevoren opgerichte Raad van Brabant de 
berechting op, maar die verklaarde zich incompetent. Uiteindelijk formeerde men een speciale rechtbank 
door aan de Raad van Brabant gecommitteerden uit de Staten-Generaal toe te voegen. Renichon werd op 
3 juni 1594 geëxecuteerd. In november van hetzelfde jaar onderging Pierre du Four, soldaat uit Nijvel, die 
een aanslag op Maurits en op Bergen op Zoom had willen plegen, hetzelfde lot. Aan zijn berechting 
kwamen de Raad van Brabant, de Staten-Generaal, de Raad van State, de Hoge Raad en het Hof van 
Holland te pas. 624 In 1597 veroordeelden de Staten-Generaal Pieter Harinckman, secretaris van Halsteren, 
en Dirck van Sypesteyn, wegens landverraad ter dood.625 In 1611 stelden de Staten-Generaal op voorstel 
en deels op voordracht van Utrecht een aantal gecommitteerden aan om te assisteren bij de berechting van 
Utrechtse regenten die een oproer tegen de zittende magistraat en tegen soldaten van de generaliteit aan 
het voorbereiden waren.626 

                                                
619 Res. SG 15/04/1727. 
620 Bij de Grondwet van 1814 werden de leden van de Staten-Generaal verplicht de zuiveringseed van 1715 af te 
leggen: Grondwet, 1814, art. 62.  
621 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 569. 
622 Van Slingelandt, ’Aanwijzing van een korte en gereede weg’. 
623 Register van de namen van de Raden van de Admiraliteit, advocaten-fiscaal van de Admiraliteiten, secretarissen en 
commiezen-generaal, die de eed hebben afgelegd ingevolge de res. SG 31/07/1725, arch. SG inv. nr. 12525. In dit 
register hebben de betrokkenen voor het afleggen van deze belofte getekend. 
624 NNBW, V, 590 (Renichon); Motley, History of the United Netherlands (Renichon en Du Four); stukken betreffende 
Du Four in arch. SG inv. nr. 1258.82. 
625 Arch. SG inv. nr. 12550.27. 
626 Res. SG 08/03/1611, Resolutiën NR, I, 341 nr. 323. 
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Ook in 1618 formeerden de Staten-Generaal voor het proces tegen Oldenbarnevelt, Gillis van Ledenberg, 
Hugo de Groot, Rombout Hogerbeets, Johannes de Haan en Johan Uytenbogaert wegens hoogverraad 
een speciale rechtbank, die namens hen vonnis wezen. De rechtbank bestond uit twaalf gedelegeerde 
rechters aangewezen door Holland en twaalf rechters aangewezen door de andere provincies (dus twee per 
provincie).627 Hevige oppositie van steden in Holland die op de hand van Oldenbarnevelt waren tegen wat 
zij zagen als een inbreuk op de soevereiniteit van de provincie werd niet gehonoreerd. 
In 1621 stelden de Staten-Generaal voor het laatst ter zake van hoogverraad een generaliteitsrechtbank in 
ter berechting van Jacob Mom c.s., die Tiel in handen van de vijand had willen brengen.628 Gelderland 
beschouwde het als een inbreuk op zijn soevereiniteit dat Mom, die ambtman was van Maas en Waal en 
dus Geldersman, in opdracht van Maurits namens de generaliteit was gearresteerd en er was veel 
overredingskracht voor nodig om de provincie zover te krijgen dat ze gedelegeerde rechters aanwees. 629 
Nadien werden majesteitsschennis en hoogverraad niet meer door de generaliteit berecht. Na het 
generaliteitsproces tegen Witte de With ( zie de volgende paragraaf) verklaarden de Staten van Holland op 
3 oktober 1656 dat zij hun onderdanen die van misdaden tegen de staat waren beschuldigd niet meer door 
de generaliteit zouden laten berechten, maar hun berechting voortaan zelf ter hand zouden nemen.630 De 
Hollander Buat, beschuldigd van hoogverraad, werd in datzelfde jaar inderdaad door het Hof van Holland 
berecht.631 Wel stelde de advocaat-fiscaal van de Generaliteit nog in 1788 en 1789 een onderzoek in naar 
het gedrag van Generaliteitsambtenaren tijdens wat door de aanhangers van Oranje de Patriottische 
onlusten werd genoemd.632 
De Staten-Generaal waren overigens wel bevoegd om zonder bijzondere machtiging van de bondgenoten 
in eerste instantie kennis te nemen van zaken van hoogverraad begaan door onderdaneen van de staat: 
ingezetenen van Staats-Vlaanderen, van Maastricht en Overmaze en van de gebieden onder het gezag van 
de VOC en de WIC. . Deze bevoegdheid lieten ze uitoefenen door de rechters en gerechtshoven die ze 
over deze gebieden rechtsmacht hadden gegeven: de commissarissen-deciseurs (voor Maastricht en 
Overmaze), de Raad van Vlaanderen, de Raad van Brabant, het soeverein Hof van Staats Opper-Gelder in 
Venlo en de Raad van Indië in Batavia. 
 
7.2 Recht spreken in eerste instantie in ambtsmisdrijven 
De instandhouding van het bondgenootschap veronderstelde de loyaliteit van zijn regenten en ambtenaren 
en de bestraffing van degenen die loyaliteit verbraken. Generaliteitsdienaren die hun ambtseed schonden 
werden daarvoor door de Staten-Generaal of hun provincie van herkomst berecht.633 
De Staten-Generaal traden tot in het midden van de zeventiende eeuw op als rechter in eerste instantie in 
zaken van plichtsverzuim van hoge zeeofficieren. In deze zaken lieten ze gedelegeerde rechters een 
sententie formeren, zo bijvoorbeeld in 1624 en 1635.634 Dat deden ze ook voor de berechting van 
admiraal Witte de With, verscheidene kapiteins en andere hoofdofficieren van de vloot in de jaren 1650-
1653, maar dat was ook de laatste keer. Holland voorkwam eerst dat Witte de With ter dood werd 
veroordeeld door erop te wijzen dat onthoofding het privilege van de provincie was. 635 In 1656 trok het 
vervolgens de berechting van zijn eigen onderdanen geheel aan zich. Sindsdien beperkte de rol van de 
Staten-Generaal bij de berechting van zeeofficieren zich tot de bevestiging van de sententies van de Hoge 
Zeekrijgsraad. 
In het begin van de zeventiende eeuw werden door de Staten-Generaal nog legerofficieren berecht die 
waren beschuldigd van fraude, zoals de legerofficieren die hadden gefraudeerd met de monsteringen in 

                                                
627 Arch. SG inv. nrs. 9462-9468. 
628 Arch. SG inv. nr. 12548.168. 
629 Ress. SG 05/02/1621 en 06/02/1621, Resolutiën NR, V, 40 nr. 227 en 42 nr. 240. 
630 In Van der Wulp, Catalogus Meulman.wordt beschreven onder nr. 3579 het ‘Placaet van de Staten van Hollandt, 
daer by de ingezetenen van den selven lande geen ander als haar eigen ordinaris regter verklaart werden subject te 
zyn’ [1656]. 
631 Fruin, ‘Het proces van Buat’. 
632 Rapporten en memories ter zake in arch. SG inv. nrs. 9213-9215. 
633 Meer over de beëdiging van generaliteitsdienaren in het desbetreffende hoofdstuk; meer over hoogverraad en 
majesteitsschennis in het hoofdstuk over rechtspraak 
634 Voor ambtsmisdrijven van raden ter Admiraliteit zie ress. SG 10/02/1624 en 30/10/1635; verbaal uit 1636 in 
arch. SG inv. nr. 9400. 
635 Arch. SG inv. nrs. 9401-9403. 
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1603-1604 en een ingenieur die bij de aanbesteding van fortificatiën steekpenningen had aangenomen in 
1604-1605.636 
Over de leden en ambtenaren van de meeste generaliteitsorganen hadden de Staten-Generaal geen 
jurisdictie. De Raad van State was een soeverein college, dat bevoegd was zijn eigen leden en 
functionarissen te berechten, en hetzelfde gold voor de Raad van Brabant, het Hof van Staats Opper-
Gelder en de Hoge Raad van Justitie in Batavia. De leden van de Generaliteitsrekenkamer werden door de 
provincies aangewezen en zo nodig ook in hun eigen provincie berecht. 
De competentie van de Staten-Generaal om kennis te nemen van ambtsmisdrijven door Raden ter 
Admiraliteit begaan werd door Holland betwist. Zo verklaarden de Staten van Holland zich als enigen 
competent in de zaak van de van malversaties verdachte gecommitteerden van de provincies Gelderland, 
Utrecht en Overijssel in de vergaderingen van gecommitteerde raden ter Admiraliteit in Amsterdam in 
1637.637 Niettemin zouden de Staten-Generaal zeker tot het einde van de eeuw fraudes door raden ter 
Admiraliteit begaan vervolgen en berechten. 
De Staten-Generaal berechtten generaliteitsdienaren in de Generaliteitslanden die van ambtsmisbruik 
waren beschuldigd. Ze deden in 1648 uitspraak in het proces tussen de hoog- en laagschout van stad en 
Meierij van Den Bosch en een van de schepenen van de stad over de eedsaflegging aldaar en de 
composities met rooms-katholieken638 en in 1656 in het proces tussen de magistraat van Middelburg en 
Johan Mathisius, Raad van, raadsheer in de Raad van Vlaanderen.639 
De Staten-Generaal berechtten ook ambtsmisdrijven die door rechters in Oost-Indië waren begaan. In 
1623 stelden de Staten-Generaal zeven raadsheren uit de Hoge Raad en het Hof van Holland aan als 
gedelegeerde rechters om te oordelen over de tien leden van de Raad van Justitie van Ambon, die tien 
Engelsen van de Britse factorij met tien Japanse soldaten en een Portugees na marteling wegens verraad 
ter dood hadden veroordeeld en hadden laten executeren. Toen hierover in Engeland geweldig veel 
opschudding was ontstaan en de ambassadeur in Den Haag de bestraffing van de betrokken rechters had 
geëist, hadden de Staten-Generaal deze rechters, die in hun naam recht hadden gesproken, uit Ambon 
naar Den Haag ontboden, ze gevangen laten zetten en ze in het bijzijn van commissarissen van de koning 
van Engeland laten verhoren. Het onderzoek van de gedelegeerde rechters wees echter uit, dat de rechters 
in Ambon naar de stijl van het land hadden gehandeld en moesten worden vrijgesproken. 640 
De bevoegdheid van de Staten-Generaal om magistraten in West-Indië te berechten die zich aan 
ambtsmisdrijven hadden schuldig gemaakt was weliswaar omstreden, maar werd niettemin door de Staten-
Generaal uitgeoefend. Zo bemoeiden ze zich in 1652 met de vervolging door de Raad van Brazilië van de 
secretaris van die Raad641 en met het proces van de Raad tegen de voormalige advocaat-fiscaal wegens een 
oneerbare verhouding met de vrouw van een van de ingenieurs.642 
 
7.3 Pardon en amnestie verlenen in zaken van misdrijven tegen de staat 
In zaken van hoogverraad en majesteitsschennis was de gratiëringbevoegdheid aanvankelijk niet 
ondubbelzinnig geregeld. In 1617 vroeg Dierck Jacobsz. Puyt, die gevangen was genomen omdat hij in 
Constantinopel in dronken staat de Staatse ambassadeur Haga had beledigd, pardon. De Staten-Generaal 
moesten in actie komen om daar zelf over te kunnen beschikken. Ze vroegen de Admiraliteit in het 
Noorderkwartier om haar fiscaal aan hen advies uit te laten brengen en Maurits om niet op het verzochte 
pardon te disponeren.643 In 1619 verleenden de Staten-Generaal, gehoord de adviezen van de 
gedelegeerde rechters en Maurits, pardon aan de heer van Moersbergen, de enige van partijgangers van 
Oldenbarnevelt die pardon had gevraagd. Van Moersbergen werd door de Staten-Generaal voor minstens 
zes jaar verbannen. Na die zes jaar mocht hij de Staten-Generaal vragen de verbanning op te heffen (rappel 
de banissement zie par. 1.8).644 In 1621 verklaarde een bijzondere generaliteitsrechtbank Jacob Mom en twee 

                                                
636 Arch. SG inv. nrs. 12550.37 en 12550.38. 
637 Arch. SG inv. nr. 12548.213. 
638 Arch. SG inv. nr. 12551.106. 
639 Arch. SG inv. nr. 12548.492. 
640 Pieter van Dam, Oostindische Compagnie, I.1, 136.. 
Zie hierover de stukken over deze zaak uit 1623, 1623-1629 in arch. SG inv. nr. 12551.62. 
641 Arch. SG inv. nr.12551.118. 
642 Arch. SG inv. nr. 12551.120A. 
643 Ress. SG 23/08/1617, 11/12/1617, Resolutiën NR, III, nrs. 1280 en 1824. 
644 Ress. SG 17/05, 22/05, 23/05, 27/05, 29/05/1619, Resolutiën NR, IV, nrs. 793, 826, 836, 869 en 889. Op 24/05 is 
sprake van een eerder aan hem verleende akte van remissie: nr. 850. 
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van zijn medeplichtigen wegens hun poging om Tiel in handen van de aartshertogen te brengen schuldig 
aan hoogverraad. Zij kregen de doodstraf. Twee medeplichtigen, Jan van Mekeren en Gerrit van de Pol, 
vroegen en kregen voor de afkondiging van de sententie pardon van Maurits, die de landverraders met 
voorkennis van enige heren uit de vergadering in januari had laten oppakken. Hun namen werden op hun 
aan Maurits gedane verzoek buiten de sententie gelaten.645  
De Staten-Generaal konden degenen die schuldig waren aanmisdrijven tegen de staat, ketterij en oproer en 
in het algemeen aan gewelddadigheden in tijden van oproer of burgeroorlog generaal pardon of amnestie 
verlenen. 
De eerste vredesvoorwaarde in de Pacificatie van Gent, gesloten tussen de Staten-Generaal en de 
opstandige Staten van Holland en Zeeland, behelsde zo’n generaal pardon: “Dat alle offensiën, iniuriën, 
misdaden en bescadicheden, gesciet ter zake van den troublen tusschen den ingesetenen van de provincies, 
die in dit jegenwoordich tractaet gecomprehendeert zijn, zoe waer ende in wat manieren dattet zy, zullen 
vergeven, vergeten ende gehouden zijn als niet gesciet, zulcx dat ter oirzake van dien te geenen tyde 
mentie gemaect oft yemandt aengesproken en sal moegen worden.”646 Vergeven en vergeten, dat is ook 
later de kern van elke amnestieverlening. 
Het was gebruikelijk, dat generaal pardon werd verleend na de verovering van een stad. In de capitulaties 
die Alva sloot met Haarlem en andere opstandige steden verleende hij een generaal pardon aan de 
inwoners, met uitzondering van een aantal met name genoemden. Maar meestal was een generaal pardon 
niet een bepaling in een overeenkomst maar een eenzijdige daad van vergeving van een vorst of zijn 
plaatsvervanger tegenover groepen mensen die zich tegen zijn gezag hadden gekeerd. Ook de Staten-
Generaal hebben na 1588, toen ze er zelf over mochten beslissen, een enkele maal zo’n daad van 
vergeving gesteld. In 1600 willigden zij op advies van de Raad van State het verzoek om een generaal 
pardon in van Wachtendonk, ”voor zover raakt de vijandschap door Wachtendonk tegen de generaliteit 
gepleegd, met uitzondering van de extraordinaris en exorbitante feiten die iemand van de burgers zou  
 
 
Plakkaat van amnestie van de Staten-Generaal van 5 juni 1788.647 
 
De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden alle de geenen, die deze zullen zien of hooren lezen 
salut: Alzo Zyne Hoogheid op den 11 Maart laatstleden in den Raad van State der Vereenigde 
Nederlanden verscheenen zijnde, aan dezelve by een schriftelijke Propositie heeft in bedenking gegeeven, 
om aan Ons voor te stellen het verleenen van eene generaale Amnestie en Vergiffenis van hetgeene zou 
zijn misdreeven door zoodanige Ingezetenen en Bewoonders van het ressort van de Generaliteit, welke 
door onkunde, onvoorzichtigheid en verleiding zich hebben ingelaaten, en deel genomen in de 
rampspoedige Verdeeldheden welke de geheele Staat beroerd, en tot op den oever van zijn verderf gebragt 
hebben, onder zodanige voorwaarden, uitzonderingen en bepalingen nogthans, als Wij ten meesten nutte 
van den Lande noodzaakelijk zouden oordeelen. 
Zo is ‘t, dat Wij bij deliberatie van welgemelde Raad van State der Vereenigde Nederlanden, mitsgaders na 
ingenoomen Consideratien en Advys van onze Raade en Leenhove van Braband, en Lande van Overmaze, 
Ons Conformeerende met de voorsz. Propositie van Zijne Hoogheid, al ten hoogsten billijk en 
gefondeert, bij deze uit Onze rechtwetenschap, en Souveraine Magt aan alle degeene welke zig in de 
voorgenoemde beweegingen, zonder een opzettelijk en kwaadaardig oogmerk door inductie of dwang, uit 
onkunde of onvoorzigtigheid, hebben geinmisceert, verleenen eene volkomene Amnestie en Vergiffenis 
van het gunt ter zake voorsz. Door hun is gedaan en misdreeven, niet willende, dat iemand van de 
zodanige Onze In- en Opgezetenen binnen Onze Landen van de Generaliteit daar over in Rechten, of 
daar buiten zal worden vervolgt.” 
 
(Volgen een opsommimg van de groepen die van de amnestie worden uitgesloten, het eigenlijke besluit van de Staten-Generaal 
dat de bedoelde misdrijven kwijtgescholden en ontoegerekend blijven en in eeuwige vergetelheid worden gesteld en het verbod 
aan officieren van justitie en fiscaals om degenen die onder de amnestie vallen te vervolgen.) 
 
 

                                                
645 Ress. SG 25/01/1621 en 16/04/1621, Resolutiën NR, V, nrs. 155 en 693. 
646 De Blécourt - Japikse, Klein Plakkaatboek, 114. 
647 Gepubliceerd in: Stuart, Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, 980-982. 
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hebben begaan.”648 In 1611 beslisten ze op een voorstel van hun gecommitteerden naar Utrecht om allen 
die alleen op indirecte wijze betrokken waren geweest bij de samenzwering aldaar, met uitzondering van 
de samenzweerders zelf, generaal pardon te verlenen.649 In 1625 machtigden de Staten-Generaal Frederik 
Hendrik om bij plakkaat een generaal pardon te publiceren voor plattelanders die het vijandelijke leger 
tijdens het beleg van Breda levensmiddelen hadden gebracht, nadat Spinola had toegezegd van zijn kant 
hetzelfde te zullen doen.650 In 1651 nam de Grote Vergadering eensgezind het voorstel van Friesland over 
om een ‘resolutie van amnestie, vergevinge ende verghetinge’ te nemen.651 
 
8 De eenheid van kerk en religie bevorderen 
 
8.1 Kerk en religie 
De Staten van de provincies oefenden als landsheer krachtens het ius (maiestatis) circa sacra toezicht uit over 
de Kerk. Zij beschermden haar tegen haar wereldlijke belagers en zagen erop toe, dat predikanten de 
grenzen van hun geestelijk gezag niet overschreden.652 Dat kerk en religie in het bondgenootschap 
exclusief provinciale aangelegenheden waren is echter een misvatting. Bescherming van kerk en religie was 
een grondbeginsel van de Unie. In art. I van de Unie hadden de bondgenoten afgesproken, dat zij elkaars 
privileges, rechten en vrijheden desnoods met lijf en goed zouden verdedigen en in art. II dat zij elkaar 
met lijf, goed en bloed bij zouden staan tegen gewelddadige herinvoering van de katholieke religie. De 
Staten-Generaal hadden op grond hiervan de plicht om de vrije uitoefening van de ware christelijke religie 
te bevorderen en de positie van de Nederduits Gereformeerde Kerk te handhaven.653 Vanaf de sluiting 
van de Unie tot het einde van de Republiek bevorderden de Staten-Generaal dan ook actief de vrije 
uitoefening van de ware gereformeerde religie en de eenheid van de Nederduits Gereformeerde kerk 
binnen de provincies, in het buitenland, in de Generaliteitslanden en in Oost- en West-Indië. 
De aard en de omvang van de bemoeienissen van de Staten-Generaal met kerk en religie worden ten 
onrechte ook wel afgeleid uit art. XIII van het Unietraktaat. Dit artikel bepaalde, dat Holland en Zeeland 
op het punt van de religie naar eigen goeddunken mochten handelen en dat de andere provincies zich 
zouden houden aan de godsdienstvrede die Matthias met de Staten-Generaal zou ontwerpen of samen of 
individueel een eigen regeling zouden treffen die gericht was op rust en welvaart en het behoud van ieders 
geestelijke en wereldlijke goederen en rechten. Die uitzonderingsregeling voor Holland en Zeeland lijkt 
merkwaardig, maar is voor 1579, toen de Unie werd gesloten, begrijpelijk: in Holland en Zeeland had de 
Nederduits-gereformeerde Kerk inmiddels het alleenrecht gekregen, wat in de andere provincies toen nog 
niet het geval was. Binnen een paar jaar echter was de gereformeerde religie ook in de andere noordelijke 
provincies de heersende geworden. In plaats van naar godsdienstvrede te streven, stelden de bondgenoten 
zich nu allemaal de handhaving van de gereformeerde religie ten doel.654 De pogingen die in 1619 en 1643 
werden gedaan om de Unie aan de veranderde situatie aan te passen waren vergeefs, zodat ook het 
verouderde art. XIII gehandhaafd bleef. Maar in 1645 bevestigden de Staten-Generaal de besluiten van de 
Dordtse Synode als richtsnoer voor de Generaliteit en in 1651, tijdens de Grote Vergadering, stelden ze 
art. XIII feitelijk buiten werking door te verklaren “dat sy elcx in den haren vast houden ende mainteneren 
de Ware Christelijcke Gereformeerde Religie ghelijck als de selve alom in de publijcke Kercken deser 
Landen tegenwoordich wort gepredickt ende geleert, mitsgaders in den Jare 1619 by de Synode Nationael 
gehouden tot Dordrecht bevesticht.” De religie zou “soo by elcke Provincie in den haren, als van wegen 
de Generaliteyt in de quartieren onder der selver Gebiedt resorterende, met de macht van het Landt” 
gehandhaafd worden, “sonder te ghedogen dat oyt by ymant daer in eenige veranderinge worde 
gedaen.”655 
 
8.2 Bemoeienissen van de Staten-Generaal met kerk en religie 
Maatregelen die directe gevolgen hadden voor kerk en religie binnen de provincies konden door de Staten-
Generaal alleen worden genomen bij particulier en gemeen consent van de provincies. Die voorwaarde was geen 
                                                
648 Res. SG 28/02/1600, Resolutiën, XI, 300, nr. 279. 
649 Res. 14/05/1611, Resolutiën NR, I, nr 532. 
650 Res. SG 16/06/1625, nr. 2398. 
651 Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, III,35; Frijhoff en Spies, 1650 Bevochten eendracht, 80. 
652 Fruin – Colenbrander, Geschiedenis der staatsinstellingen, 37-38. 
653 Van Deursen, ‘Tussen eenheid en zelfstandigheid’, 138. 
654 Muller, Nader Geünieerde Provinciën, 153. 
655 Res. Grote Vergadering 27/01/1651 bij De Jong, ‘Unie en Religie’, 178. 
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beletsel voor uitgebreide bemoeienissen van de Staten-Generaal, waarvoor de voorstellen veelal door de 
provinciale synoden via de Statenvergaderingen werden gedaan. Veelvuldig namen de Staten-Generaal op 
verzoek van een of meer provincies en op initiatief van de provinciale synoden maatregelen op religieus en 
kerkelijk gebied die ook inwoners van de stemhebbende provincies direct raakten. Dat lag ook voor de 
hand: geloofsgeschillen bleven niet tot één provincie beperkt; geschriften die niet strookten met de 
officiële leer van de Nederduits Gereformeerde Kerk werden niet in één provincie verspreid; 
gebeurtenissen die aanleiding gaven tot het uitschrijven van dank- en bededagen en het organiseren van 
landelijke collectes overstegen veelvuldig het provinciale belang en in Friesland moest in de kerk niet 
anders worden gezongen dan in Utrecht. 
In zaken van religie bevorderden de Staten-Generaal de eenheid in de geloofsleer. Ze vaardigden 
plakkaten uit ter bestrijding van opvattingen die in strijd werden geacht met Gods woord, de leer der 
waarheid en de drie formulieren van enigheid.656 Meestal ging het om een verbod op de verspreiding van 
boeken van ‘foute’ theologen. Zo werden de boeken van De Groot en Roggeveen in 1733 bij plakkaat 
verboden. 
Ook bevorderden de Staten-Generaal de eenheid binnen de geloofsgemeenschap. Ze schreven dank-, 
vast- en bededagen uit en gaven opdracht tot het houden van generale collectes. Zij legden op kerkelijk en 
religieus gebied een bijzondere zorg aan de dag voor generaliteitsdienaren. Die had onder meer tot gevolg, 
dat aan elke Staatse ambassade naar het buitenland door hen een predikant werd toegevoegd.657 
De Staten-Generaal handhaafden de eenheid van de Nederduits Gereformeerde Kerk. In 1618 riepen ze 
een generale of Nationale Synode bijeen. De belangrijkste kerkelijke regeling, de kerkordening der 
Nederlandsche gereformeerde kerken, werd in 1619 door deze nationale Synode vastgesteld en met 
consent van slechts enkele bondgenoten door de Staten-Generaal door middel van een akte van aggreatie 
goedgekeurd. De kerkorde werd vervolgens door de provincies die hadden geconsenteerd gepubliceerd.658 
Verder stelden de Staten-Generaal de tekst vast van de Bijbelvertaling en de psalmberijming en hielden 
toezicht op de goede staat van de acta van de generale synodes, de Statenvertaling en de teksten van de 
berijmde psalmen. 659 
De bemoeienissen van de Staten-Generaal met de eenheid in de geloofsleer, de geloofsgemeenschap en de 
Nederduits Gereformeerde Kerk strekten zich niet alleen uit over de provincies, maar ook over de 
Generaliteitslanden en de gebieden onder het gezag van de VOC en de WIC. In de Generaliteitslanden 
oefenden de Staten-Generaal ook op religieus en kerkelijk gebied het opperbestuur uit. Zij hadden daar op 
dat gebied dus dezelfde bevoegdheden als de provinciale Staten in hun provincies.660 Dat stelde hen in 
staat om in veroverde gebieden de ware christelijke religie in te voeren. Voor de vrede van Munster deden 
ze dat op ad – hoc –basis. Na de verovering van Den Bosch in 1629 namen zij op verzoek van de synodes 
van Gelderland en Zuid-Holland maatregelen om er de gereformeerde religie zo snel mogelijk ingang te 
doen vinden: zij gaven hoogschout en schepenen van Den Bosch opdracht de kerkgebouwen en straten in 
de stad van alle beelden en paaps bijgeloof te ontdoen, ze verzochten nabijgelegen plaatsen om tijdelijk 
predikanten uit te lenen om in Den Bosch zo snel mogelijk een kerk aan te kunnen kweken en ze 
benoemden gereformeerde rentmeesters over de geestelijke goederen.661 Aan dit ad – hoc – beleid kwam 
in 1651 een eind. Op 17 juli van dat jaar besloot de Grote Vergadering om overal in de 
Generaliteitslanden de kerkelijke en de politieke reformatie door te voeren.662  Vervolgens schortten de 
Staten-Generaal er de katholieke eredienst op, lieten ze de parochiekerken sluiten en eigendommen van de 
katholieke kerk confisqueren en sloten ze iedereen die geen lidmaat was van de Nederduits Gereformeerde 
Kerk uit van het bekleden van overheidsfuncties. Bovendien namen ze bij wijze van represaille (retorsie) 

                                                
656 De Heidelberger Catechismus (1563), de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1562) en (sinds 1619) de Dordtse 
Leerregels. 
657 Deze predikanten stonden niet onder de bevelen van de Staten-Generaal en kregen van hen dus niet een 
commissie, maar een akte van aanstelling. 
658 Res. SG 30/05/1619 en 04/07/1619, Resolutiën NR, IV, 142 nr. 891 en 170 nr. 1072; res. Holl. 02/07/1619, 
waarbij de kerkorde van Dordrecht wordt gehouden voor gearresteerd: De Blécourt – Japikse, Klein Plakkaatboek, 
250. 
659 Van Dooren, Kisten en Kasten, 10. Zie par. 8.5. 
660 De provincies oefenden ook nog politieke controle uit op de synodes, maar in de Generaliteitslanden ontbraken 
die. 
661 Res. SG 29/09/1629, 11. 
662 De Jong, ‘Unie en Religie’, 178. 
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maatregelen tegen de werkzaamheden van rooms-katholieke geestelijken en de aanwezigheid van 
Jezuïeten. 
Verder deden ze in de Generaliteitslanden alles wat de Staten op het gebied van kerk en religie in de 
provincies deden. Zij keurden de benoeming goed van elke predikant die door een classis in de 
Generaliteitslanden was benoemd.663 Zij organiseerden de financiering van de kerk door de geestelijke 
goederen te confisqueren en onder beheer van de Raad van State te stellen. In de Meierij werd van de 
opbrengst van die geconfisqueerde goederen het onderhoud van predikanten, kosters en schoolmeesters 
betaald. Beurzen die voor de studiepriesters bestemd waren geweest, werden door de Staten-Generaal 
aangewend voor aankomende predikanten die hun studie niet konden betalen. Met de afkondiging van een 
school- en een echtreglement bevorderden ze de eenheid onder de gelovigen. 
De bevoegdheden van de Staten-Generaal in de Generaliteitslanden stonden niet ter discussie. Als Van 
Slingelandt opmerkt dat de bevoegdheid van de vergadering om toezicht te houden op zaken van kerk en 
religie discutabel is, dan bedoelt hij, zoals Pieter Paulus heeft opgemerkt, het toezicht op de zaken van 
kerk en religie binnen de provincies, niet het toezicht op generaliteitsniveau. Wel werden de 
bevoegdheden van de Staten-Generaal op dit gebied in de Generaliteitslanden beperkt door de privileges 
van de betrokken steden en heerlijkheden. In het tweeherige Maastricht werd naast de gereformeerde ook 
de katholieke godsdienst beschermd, wat onder meer inhield dat op katholieke inwoners het canonieke 
recht van toepassing was. In het Overkwartier was - anders dan in de andere Generaliteitslanden - 
krachtens het Barrièretraktaat van 1715 de uitoefening van de katholieke religie ook toegestaan. Dat 
weerhield de Staten-Generaal er overigens niet van de religieuze touwtjes strak in handen te houden, 
getuige bijvoorbeeld het plakkaat dat zij op 30 juni 1732 uitvaardigden ‘tot wegneming van de trots des 
pausdoms in betrekking tot Venlo en het Overquartier van Gelderland.’ 
In de gebieden die onder het gezag stonden van de VOC en de WIC hadden de Staten-Generaal de 
handhaving van de ware gereformeerde religie aan de handelscompagnieën zelf gedelegeerd. Hier waren 
het de VOC en de WIC zelf die kerk en geloof controleerden en wel op een manier die de Nederduits 
Gereformeerde Kerk in de Oost en de West nagenoeg tot staatskerk maakte. Als de vergadering eens over 
een kerkelijke of religieuze kwestie in die gebieden moest beslissen, deed ze dat zonder ruggespraak en bij 
meerderheid van stemmen. 
Ook buiten het grondgebied van de staat bevorderden de Staten-Generaal de vrije uitoefening van de 
gereformeerde religie door op diplomatiek, consulair en particulier niveau geloofsvervolging en haar 
gevolgen te bestrijden en vervolgde geloofsgenoten te ondersteunen, zoals de Hugenoten en de 
Waldenzen in 1655-1664 en 1690-1698 en de vervolgde geloofsgenoten uit Salzburg naar Staats-
Vlaanderen in 1733.664 Daarbij handhaafden de Staten-Generaal net als de Staten van de provincies hier 
nauwgezet het primaat van de politiek. Vervolgde geloofsgenoten werden ondersteund, zolang dat de 
goede betrekkingen met de katholieke vorst in kwestie niet in gevaar bracht. Zo gaven de Staten-Generaal 
na de opheffing van het Edict van Nantes in 1685 niet openlijk hun steun aan de vervolgde Hugenoten 
om de goede betrekkingen met de katholieke koning Lodewijk XIV niet in de waagschaal te stellen. 
De activiteiten van de Staten-Generaal op het gebied van kerk en religie waren gericht op de bevordering 
van de eenheid binnen de Nederduits Gereformeerde Kerk en de door die kerk verkondigde leer, maar 
hadden ook consequenties voor het onderwijs en de sociale zorg, die onder kerkelijk toezicht stonden. Ze 
stonden in dienst van de handhaving van de vrijheden van de bondgenoten en vonden daardoor een 
legitimering in het Unietraktaat, maar ze bevorderden ook de binnenlandse rust en moraal. 665 
 
8.3 Een generale synode bijeenroepen en op de besluiten toezien666 
De Staten-Generaal handhaafden de eenheid van de Nederduits Gereformeerde Kerk. Als die eenheid in 
gevaar was, konden ze een generale of nationale synode bijeenroepen, een vergadering van afgevaardigden 
van de provinciale synodes. Hiertoe hadden ze een bijzondere en eenstemmig gegeven machtiging van de 
bondgenoten nodig. De eerste generale synodes, die van Dordrecht (1578), Middelburg (1581) en Den 
Haag (1586) werden bijeengeroepen door de gouverneurs-generaal. De synode van Dordrecht van 1619 
                                                
663 In plaatsen die onder militair gezag van de staat stonden, zoals vestingen en forten, waar de Staten-Generaal als 
fundators en collators van de kerken aldaar het patronaatsrecht bezaten, werd dat recht uitgeoefend door de Raad 
van State: Van Winter, Westerwolde Generalteitsland, 108. Meer over toekenning van beurzen en andere beschikkingen 
t.a.v. predikanten in par. 19. 
664 Arch. SG inv. nrs. 9116; Tegenwoordige Staat.(…) Staats Vlaanderen, 53-56 
665 Fockema Andreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek, 151, 152, 158. 
666 De Blécourt - Japikse, Klein Plakkaatboek, 242-250. 
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was de eerste en tegelijk ook de laatste die op verzoek van de Staten-Generaal bijeenkwam. Aan deze 
synodes namen ook buitenlandse afgevaardigden deel. In navolging van wat bij de provincies gebruikelijk 
was, lieten de Staten-Generaal gedeputeerden, commissarissen-politiek genoemd, erop toezien, dat geen 
besluiten werden genomen die in strijd waren met de belangen van de staat. 
De synode van Dordrecht, waar de geschillen tussen remonstranten en contraremonstranten werden 
beslecht, was in veel opzichten uitzonderlijk. De Staten-Generaal namen het beschrijvingsbesluit niet 
unaniem, maar met vier stemmen tegen drie. Het was bovendien de enige keer dat de provincies de 
beslissingsbevoegdheid in een religieuze kwestie uit handen gaven. De synode van Dordrecht was 
ingesteld voor de verbreiding van de eer Gods, de handhaving van de ware christelijke religie en het 
bewaren van de rust en vrede in de kerk en de eenheid in het land. De Staten-Generaal stelden vast dat 
akten en decreten, zowel geestelijk als wereldlijk, die de synode had uitgevaardigd, overeenkwamen met 
hun bedoelingen en resoluties en bekrachtigden ze en bedreigden de remonstranten die zich er niet aan 
zouden houden met vervolging, niet alleen door de kerkelijke censuur, maar ook door het wereldlijk 
gezag.667 
Het 50e artikel van de kerkordening die tijdens de synode van Dordrecht werd vastgesteld bepaalde dat er 
in het vervolg op voorwaarde van instemming van de Staten-Generaal minstens een keer per drie jaar een 
generale synode zou worden gehouden. Na Dordrecht hebben de Staten-Generaal echter nooit meer met 
het bijeenroepen van een generale synode ingestemd. 
Generale synodes vertegenwoordigden ook de Generaliteitslanden, die onder de synodes van Gelderland, 
Holland en Zeeland vielen, en de gebieden in Oost- en West-Indië, die vielen onder dezelfde classes als 
waar de verschillende kamers onder vielen. Een bijzonder geval was dan ook de Grote Kerkelijke 
Vergadering die in 1648 in Den Bosch door de Staten-Generaal bijeengeroepen werd en waaraan werd 
deelgenomen door de zeven predikanten die op dat moment in de Meierij werkzaam waren en tien 
afgevaardigden van de verschillende provinciale synoden en de prins van Oranje. De 73 gereformeerde 
schoolmeesters die deze vergadering nomineerde, werden door de Staten-Generaal aangesteld.668 Ook dat 
was bijzonder: schoolmeesters in de Meierij werden in het vervolg door de Raad van State aangesteld of 
door de Raad bevestigd in gevallen waarin anderen het collatierecht hadden, zoals in het schoolreglement 
van 1655 werd bevestigd. 
 
8.4 De tekst vaststellen van de Bijbelvertaling en de psalmberijming 
De Staten-Generaal stelden de tekst vast van de Nederlandse Bijbelvertaling en de officiële gezangen. 
De vertaling van de Bijbel behoorde tot de competentie van de Generale Synode, die de vertaling al in 
1571 in Emden op zijn agenda had staan. De vertaling werd eerst toevertrouwd aan Marnix van St. 
Aldegonde, die in 1598 overleed, en daarna aan Wernerius Helmichius en Arnoldus Cornelisz., die 
overleed in 1605. In 1607 bood Helmichius zijn vertaling van het boek Genesis aan de synode van 
Amsterdam aan. 
De synoden konden een werk van deze omvang niet tot stand brengen zonder de steun van de Staten-
Generaal, die de kosten zou moeten dragen. Meermalen verzochten de synoden de Staten-Generaal dan 
ook om financiële ondersteuning. Ook Helmichius gaf de Hollandse synode in 1607 in overweging zich te 
richten tot de Staten-Generaal, “dien dese saecke als de hooge overheyt van de lande eygentlyck ende 
voornemelyck neffens de kercken mede aengaet ende door welcker authoriteyt ende toedoen dit stuck sal 
moeten volvoert worden.” 669  
Helmichius overleed in 1608, waarna de zaak tien jaar stil lag, zeker in Holland, dat in die tijd geen synode 
op haar grondgebied toeliet. Pas in 1618 werd de zaak weer besproken in de Synode van Dordrecht, die 
dan ook eindelijk besloot een vertaling te laten vervaardigen. In 1625 stemden de Staten-Generaal in met 
de plannen en stelden ze voor de nieuwe Bijbelvertaling de benodigde fondsen ter beschikking. Op 17 
september 1637 werd het eerste exemplaar van deze nieuwe vertaling, die de Statenvertaling zou gaan 
heten, aan de Staten-Generaal aangeboden.670 
In 1762671 besloten de Staten-Generaal de oude psalmberijming van Dathenus door een nieuwe te laten 
vervangen. Tien jaar later stelden zij op voorstel van Holland een commissie in die deze nieuwe berijming 

                                                
667 Res. SG 01/01/1619, Resolutiën NR, IV, 4 nr. 2B. 
668 Frijhoff en Spies, 1650 Bevochten eendracht, 383. 
669 Nauta, ‘Statenvertaling’, 3 en 5.  
670 Fris, Inventaris Oud Synodaal Archief, XIV. 
671 Res. SG 25/05/1762. 
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moest vervaardigen. In mei 1772 vaardigden ze twee gecommitteerden af om de vergaderingen bij te 
wonen van de negen predikanten die door verschillende provinciale synoden waren aangewezen en die in 
januari 1773 aan het werk gingen.  Het resultaat werd op 19 juli 1773 aangeboden aan de Staten-Generaal, 
die op 20 september 1774 besloten de nieuwe psalmberijming (de Statenberijming of Staatsberijming) op 1 
januari 1775 in de eredienst in te voeren.672  
 
8.5 Toezicht houden op de goede staat van de acta van de generale synodes, de Statenvertaling en de 

psalmberijming 
In 1625 lieten de Staten-Generaal de handschriften die de handelingen bevatten van de tot dusver 
gehouden generale synodes (de acta synodalia) op verzoek van de synode van Zuid-Holland naar Den Haag 
overbrengen. Sindsdien werden ze daar in een kist met acht sloten in de Trêveszaal bewaard. De griffier 
van de Staten-Generaal en de provincies hadden elk een sleutel. In 1628 voerde een visitatiecommissie 
bestaande uit vertegenwoordigers van de provinciale synoden en twee gecommitteerden van de Staten-
Generaal in Den Haag een inspectie uit “om geconserveert te mogen werden voor wormen, ende gesien 
of noch alle stucken wel ende ter dege geconditioneert sijn ende blijven.”. Hetzelfde gebeurde in 1641 en 
daarna tot 1800 elke drie jaar. 673 
Al kort na de publicatie van de Statenbijbel in 1637 kreeg men behoefte de drukfouten van de eerste druk 
te verbeteren aan de hand van de drukproeven die in het stadhuis in Leiden werden bewaard. Die taak 
werd toevertrouwd aan de commissie uit de synodale vertegenwoordigers die in 1641 in Den Haag de acta 
synodalia visiteerde. Sindsdien werd het gebruikelijk, dat de commissie van de autographen elke drie jaar zowel 
de stukken controleerden van de synode van Dordrecht in Den Haag als van de Statenvertaling in Leiden. 
Na in de vergadering van de Staten-Generaal in audiëntie te zijn ontvangen, verzochten ze de vergadering 
om toestemming om ten overstaan van enkele gecommitteerden de autografen in Den Haag en in Leiden 
te mogen visiteren. Als de vergadering de commissie de gevraagde toestemming had verleend, verleenden 
de beide door haar aangewezen gecommitteerden de visitatiecommissie toegang tot de kist en vergezelden 
ze vervolgens de commissie naar Leiden. De magistraat van Leiden, door de Staten-Generaal schriftelijk 
om medewerking verzocht, gaf de commissie vervolgens de gelegenheid om de autografen van de 
Statenvertaling te visiteren.674 
De bijeenkomsten van de visitatiecommissies hadden vooral een ritueel karakter, maar boden ook een 
mogelijkheid tot informeel overleg tussen de provinciale synoden en tussen die synoden en de Staten-
Generaal. De laatste visitatie vond plaats in 1800.675  
In 1774 werden in de synodale kist twee gedrukte exemplaren van de nieuwe psalmberijming 
opgeborgen.676 
 
8.6 Dank- vast- en bededagen uitschrijven677 
De overheid schreef, meestal op verzoek van dienaren van de Nederduits Gereformeerde Kerk, in tijden 
van oorlog, pest, duurte, geloofsvervolging en andere algemene ellende openbare vast- en bededagen uit 
om Gods zegen of ontferming af te smeken en in tijden van vreugde en overwinning dankdagen om God 
te danken. Bepalingen over dank- en bededagen waren in de kerkordes van alle provincies opgenomen. 678 
Ook de Staten-Generaal schreven op propositie van provincies dank- en bededagen uit. Aanleiding was 
meestal een belangrijke politieke en militaire gebeurtenis, zoals de sluiting van de Pacificatie van Gent in 
1577 (toen de Staten-Generaal de katholieken nog algemene processies lieten houden en de 

                                                
672 Fris, Inventaris Oud Synodaal Archief, XVIII-XIX; res. SG 20/09/1774. 
673 Fris, Inventaris Oud Synodaal Archief, XI-XVIII (met een afbeelding van de kist op XIII); Van Dooren, Kisten en 
kasten, 2-3; J. Roelevink, ‘Inleiding’, Resolutiën NR, VII, p. IX. 
674 Van Dooren, Kisten en kasten, 8-9. 
675 Een beschrijving van het ritueel in: Tegenwoordige Staat, I, 44-46. Zie ress. SG 14/06/1656, 10/06/1665, 
19/06/1677, 20/06/1680, 19/05/1683. Rapport wegens het visiteren: 16/06/1656, 14/06/1665, 21/06/1677, 
21/06/1680, 20/05/1683. Leeuwenberg, ‘De religieuze verhoudingen in de Republiek’, 211. Tegenwoordig berusten 
de autografen in het archief van de Algemene Synode van de Nederlands Hervormde Kerk. 
676 Van Dooren, Kisten en kasten, 10. 
677 Neêrlands Bededagen en Biddagsbrieven; bededagsbrieven van de Staten-Generaal aan de provincies, 1714-1784: NA, 
Fagel, familie, 1.10.29, inv. nrs. 649 en 1658. 
678 Zie de kerkenordeningen van Holland (1591), Zeeland (1591), Utrecht (1612) en Drenthe (1638); kerkenordening 
volgens de Synode van Dordrecht (1619), alle in De Blécourt – Japikse, Klein Plakkaatboek. 
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gereformeerden openbare gebeden lieten doen679) en de verovering van Den Bosch in 1629. Ook de 
opening van de Grote Vergadering in 1651 gaf tot het uitschrijven van een bededag aanleiding. 
In de zeventiende eeuw schreven de Staten-Generaal gemiddeld twee keer per jaar binnen de provincies, 
in de Generaliteitslanden en in de steden van de Barrière een dank- en bededag uit.680 In de loop van de 
achttiende eeuw, in feite vanaf 1713, werden de door de Staten-Generaal uitgeschreven bededagen een 
jaarlijks ritueel, het belangrijkste politiek-religieuze ritueel van de Republiek. Ze werden doorgaans niet 
meer uitgeschreven naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis, maar voor bezinning over de toestand 
van het land in het algemeen. 681 
De Staten-Generaal schreven bededagen uit op propositie van een van de provincies. Als ze de 
biddagbrief hadden gearresteerd, stuurden ze haar naar de provinciale Statenvergaderingen. Deze stuurden 
ze door naar de ridderschappen en de steden, die op hun beurt zorgden voor doorzending aan de 
predikanten. Als de dank- en bededag een feestelijke gebeurtenis, bijvoorbeeld een vredesluiting, als 
aanleiding had, ging hij gepaard met demonstraties van vreugde door het luiden van klokken, het lossen 
van het kanon en het branden van vreugdevuren.682 
De dank- en bededagen werden in de loop van de zeventiende eeuw een nationaal ritueel. In het laatste 
kwart van de zeventiende eeuw stuurde de meeste plaatselijke overheden de uitnodigingen ook naar 
andere gezindten dan alleen de calvinistische.683 
Een verzoek om een bededag uit te schrijven werd niet altijd ingewilligd. In 1629 stelde de president van 
de vergadering, de Utrechter van Zuijlen van Nijevelt, voor een bededag af te kondigen om God te bidden 
om een goede afloop van het beleg van Den Bosch. De meerderheid vond dit blijkbaar niet opportuun. 
Uiteindelijk werd aan de provincies gevraagd hun predikanten aan te manen om tijdens het beleg op 
zondag Bijbelteksten en gebeden te lezen die de gemeente zouden opwekken tot vurige gebeden voor de 
overwinning.684 
 
8.7 Generale collectes uitschrijven 
Op propositie van de Raad van State konden de Staten-Generaal een generale collecte uitschrijven in de 
provincies, de Generaliteitslanden en de steden van de Barrière. Voorbeelden zijn de generale collecte in 
1655 ten behoeve van de Piemontezer Dallieden (Waldenzen), de generale collecte voor Fransche 
Gerefugieerdens en andere vervolgde belijders van de gereformeerde religie in 1699, de collecte voor de 
Waldenzen in 1731 en de collecte ten behoeve van de wederopbouw van de kerken van Bergen op Zoom 
en Sas van Gent in 1749. Generale collectes, gehouden in alle Gereformeerde kerken, werden veelal 
uitgeschreven op of daags na een dank- en bededag.685 
 
 
9 Oorlog aangaan, internationale overeenkomsten sluiten, de belangen van onderdanen van de 

Staat en de provincies in het buitenland behartigen en de betrekkingen met het buitenland 
onderhouden 

 
9.1 Handhaving van de privileges, rechten en vrijheden van de bondgenoten, de geassocieerde en 

veroverde gebieden en de onderhorige heren en onderdanen 
De bemoeienissen van de Staten-Generaal met de buitenlandse zaken vloeiden voort uit de artikelen I en 
XVII van het Unietraktaat en uit de algemene plicht van de soeverein om de bijzondere belangen van zijn 
onderdanen te bevorderen. 
Bij art. I van het Unietraktaat hadden de bondgenoten zich verplicht om elkaar met raad en daad en met 
goed en bloed bij te staan als de privileges, rechten en vrijheden van een van hen of van hun steden, 
                                                
679 Kist, Neêrland’s Bededagen en Biddagsbrieven, I, 114. 
680 Bijvoorbeeld: ‘Resolutie van de Staten Generaal tot het uitschrijven van een algemeene Dank-en Beededach en 
het doen van vreugdebedrijven over de gesloote vreede en wijders tot het doen van een generaale collecte binnen de 
geunieerde Provinciën en het Resort van de Generaliteit. tot opbouw van de kerken te Bergen op Zoom en te Sas 
van Gent, ex. Den 8 Meij 1749.’ 
681 Van Rooden, ‘Dissenters en bededagen’,703-712. 
682 Van Rooden, Religieuze regimes 
83, 105, 221. 
683 Van Rooden, ‘Dissenters en bededagen’, 703-712. 
684 Res. SG 01/06/1629, 11. 
685 Ress. SG 07/02/1699 en 08/05/1749. 



165

kwartieren, heren en ingezetenen door anderen zouden worden aangetast. Op grond hiervan handhaafden 
de Staten-Generaal tegenover buitenlandse vorsten, heren, landen en steden de rechten, privileges en 
vrijheden van het bondgenootschap, de bondgenoten, Drenthe, de vrije heerlijkheden, de 
Generaliteitslanden, de veroverde gebieden, de protectoraten en de gebieden onder het gezag van de VOC 
en de WIC als buitenlandse vorsten, heren of steden hun rechten dreigden te schenden, hun vrijheden 
bedreigden of hen in rechte betrokken. 
Handhaving van de privileges, rechten en vrijheden van het bondgenootschap omvatte de handhaving van 
de buitengrenzen van het bondgenootschap. De Staten-Generaal legden die buitengrenzen vast in het 
vredestraktaat van Munster (1648), het Barrièretraktaat (1715) en het traktaat van Fontainebleau (1785) en 
bepaalden ze nader door traktaten van limietscheiding te sluiten met de Duitse keizer, de koningen van 
Spanje, Frankrijk en Pruisen en de bisschop van Munster. 686 Ze sloten geen overeenkomsten met 
naburige vorsten over de grenzen van de stemhebbende provincies: dat deden die provincies zelf. Zo werd 
het traktaat van Emmerik van 1616, waarbij de limieten in de hertogdommen Kleef en Gelderland en het 
graafschap Zutphen werden bepaald, gesloten door de keurvorst van Brandenburg en de Staten van 
Gelderland.687 De Staten-Generaal bevorderde ook de belangen van de vervolgde geloofsgenoten in het 
buitenland, omdat de vrije uitoefening van de gereformeerde religie een van de bestaansredenen van het 
bondgenootschap was. 
De Staten-Generaal handhaafden de privileges, rechten en vrijheden van de afzonderlijke bondgenoten, de 
geassocieerde gebieden en de Generaliteitslanden. Ze steunden de provincies Gelderland, Overijssel en Stad 
en Lande en het landschap Drenthe tegenover de pretenties van de heren van Oost-Friesland, Munster, 
Bentheim en Kleef688, de Generaliteitslanden tegenover die van de keizer, de koning van Spanje, de koning 
van Pruisen en de keurvorst van Keulen en van de gebieden die in bezit waren genomen door de VOC en 
de WIC tegenover die van Engeland, Spanje en Portugal.  
De Staten-Generaal behartigden in het internationale verkeer de belangen van de vrije heerlijkheden. Deze 
werden door de verdragen die de Staten-Generaal met andere mogendheden sloten niet direct gebonden, 
maar ze onderwierpen zich daar in de praktijk wel aan. 
De Staten-Generaal verdedigden tegen aantasting door buitenlandse overheden en particulieren de rechten, 
privileges en vrijheden van de heren die direct aan henzelf of aan de Staten van de provincies onderhorig 
waren. De belangrijkste waren de prinsen van Oranje, die heer waren over uitgestrekte gebieden binnen het 
grondgebied van de staat, maar ook in het Duitse Rijk, de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk.689 Als 
soevereine prinsen gedroegen zij zich ook als zij deel hadden aan de centrale regering van de Republiek in 
Europa en in de gebieden onder het gezag van de VOC en de WIC als soevereinen. De Staten-Generaal 
zorgden er onder meer voor dat in het vredestraktaat van Munster een bepaling werd opgenomen over de 
regeling van de vorderingen van de prins van Oranje buiten de Republiek. Ze verdedigden de vrije en andere 
heerlijkheden die in het bezit van de Oranjes waren tegen pretenties van buitenlandse vorsten. Zo steunden 
ze Willem III in zijn geschillen met de Franse koning over het prinsdom Orange, dat niettemin in 1702 
definitief door Frankrijk werd bezet, en de Friese stadhouders in hun geschillen met hun mede-erfgenaam de 
koning van Pruisen over de nalatenschap van Willem III, die een groot deel van het grondgebied van de 
Republiek omvatte. De Staten-Generaal konden hierover pas in 1732 – dus pas na dertig jaar –een akkoord 
bereiken tussen de latere Willem IV en de koning van Pruisen.690 
De Staten-Generaal handhaafden de rechten, privileges en vrijheden van particuliere corporaties en 
onderdanen van de provincies en van de staat. Ze beschermden niet alleen inboorlingen tegen 
buitenlanders, ze beschermden ook buitenlanders tegen inboorlingen. Bij art. XVII van het Unietraktaat 

                                                
686 De Vrankrijker, De grenzen van Nederland. 
687 Akte van traktaat 03/12/1616 in arch. SG inv. nr. 12573.2. 
688 Bijv. Gelderland tegen de pretenties van Munster op Borculo en Bredevoort. 
689 Niet alleen de belangen van de Staatse stadhouders, maar ook van die van Philips Willem werden door de Staten-
Generaal beschermd. Zij bewerkten in 1600 de opheffing van beslag op diens goederen door Hohenlohe, waarbij ze 
verklaarden, dat zij ‘by de algemeene unie van de provincien verplicht zijn de clagende Staten, steden ende leden van 
elcke provincie van dat die verongelijct werdden, -- selver oyck van neutrale princen, vorsten oft heeren --, in 
haerlieder gerechticheyt vor te staen ende te mainteneren in ’t affweren van alle ongelijck, twelck hem soewel onder 
schijn van justitie als anderssins beiegent: dat Haer E. altijts verstan hebben ende noch verstan, dat de administratie 
van des heeren princen van Oraingen goederen, in de Nederlanden gelegen, tot dienst, eenicheyt, welvaert ende rust 
der landen sal gedirigeert werden” etc., res. SG 22/01/1602, Resolutiën, XI, nr. 279, 298-299. 
690 In Van Hoof e.a., De archieven van de Nassause Domeinraad, 106-109 (Borculo en Lichtenvoorde), 118-119 
(Bredevoort). Literatuuropgave over Willem III op 30. 
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waren de bondgenoten de verplichting aangegaan om buitenlandse vorsten, heren, landen of steden geen 
enkele aanleiding tot oorlog te geven en om die reden zowel buitenlanders als ingezetenen “goet recht 
ende justicie” te administreren; maatregelen van de bondgenoten, steden, landschappen of onderdanen die 
hiermee in strijd waren konden door de bondgenoten worden gecorrigeerd en gereformeerd.  
 
9.2 Taken en bevoegdheden van de Staten-Generaal in de betrekkingen met het buitenland 
Met gemeen consent gingen de bondgenoten oorlog aan, sloten ze bestand en vrede en gingen ze 
verbonden en traktaten aan met ander mogendheden. Aan hun vergadering lieten zij het opperbestuur 
over de buitenlandse betrekkingen: de vergadering bepaalde het beleid ten aanzien van de voorbereiding 
en de uitvoering van de traktaten, onderhield de goede betrekkingen met vreemde vorsten, heren, staten 
en steden, verstrekte hen leningen en subsidies en bevorderde vreedzame internationale verhoudingen 
door bemiddeling en arbitrage. Ze vertegenwoordigde het bondgenootschap tegenover andere vorsten, 
heren en steden, leidde en organiseerde de Staatse diplomatie, ontving de gezanten van vreemde 
mogendheden en handhaafde de positie van de staat in het internationale verkeer. 
 
9.3 Oorlogen aangaan en internationale overeenkomsten sluiten 691 
Alleen de bondgenoten zelf konden met gemeen consent een oorlog met een andere mogendheid 
beginnen. Hoewel ze veelvuldig oorlog hebben gevoerd, hebben ze zelden aan een andere mogendheid de 
oorlog verklaard. Andere mogendheden verklaarden hen de oorlog of de alliantie waarvan ze deel 
uitmaakten of ze intervenieerden in een oorlog tussen andere mogendheden. Niet altijd gebeurde dat met 
gemeen consent: in de periode 1651-1672 deden de Staten-Generaal op basis van meerderheidsbesluiten 
mee aan de oorlogen in de Oostzee en tegen Portugal. 
De Staten-Generaal sloten internationale overeenkomsten. Internationale overeenkomsten die het hele 
bondgenootschap raakten gaven ze de vorm van het traktaat, de plechtigste vorm, waarbij ratificatie door 
de bondgenoten zelf voorwaarde was voor inwerkingtreding. Ze sloten traktaten van bestand, van vrede 
en van alliantie, die alleen de verdragspartijen bonden. Bovendien sloten ze handels- en zeevaartverdragen 
(traktaten van commercie en navigatie) met andere zeemogendheden, die niet alleen de verdragspartijen 
bonden, maar ook rechten toekenden en plichten oplegden aan de betrokken burgers en dus een stuk wet- 
en regelgeving inhielden. De vorm van de conventie gebruikten ze voor minder verstrekkende 
internationale overeenkomsten zoals conventies ter vaststelling van grens- of limietscheidingen of andere 
conventies ter uitwerking van een traktaat.692 
De Staten-Generaal verrichtten in het internationale verkeer ook eenzijdige rechtshandelingen, zoals hun 
verklaringen die toelichtingen, ophelderingen, interpretaties of garanties inhielden van door henzelf of 
door anderen gesloten overeenkomsten. Deze verklaringen werden meestal uitgegeven door gemachtigden 
(gezanten), maar bekrachtigd door de Staten-Generaal. 
 
9.3.1 Traktaten sluiten 
Het proces dat leidde tot de inwerkingtreding van een traktaat bestond van de Staten-Generaal uit gezien 
uit de volgende stappen: (1) de Staten-Generaal namen een besluit over de aard van het traktaat dat zij 
wilden sluiten, (2) ze stelden een instructie op voor hun gezanten, (3) ze stelden gezanten aan en stuurden 
die als gemachtigden naar de betrokken vorst, (4) dit gezantschap onderhandelde met vertegenwoordigers 
van die vorst, (5) gezantschap en vertegenwoordigers van de vorst sloten een traktaat, (6) de Staten-
Generaal (en de betrokken vorst) ratificeerden het traktaat, (7) gezanten van beide partijen wisselden de 
ratificaties uit, (8) de Staten-Generaal riepen de gezanten terug, lieten hen verantwoording afleggen over 
hun optreden en dechargeerden hen, (9) de Staten-Generaal (en de betrokken vorst) publiceerden het 
traktaat en lieten het in werking treden.  
Het onderhandelingsproces dat aan de sluiting en de ratificatie van een traktaat vooraf ging begon met een 
besluit van de Staten-Generaal om een gezantschap te sturen naar een buitenlandse vorst en voor dat 
gezantschap een instructie op te stellen. Het besluit om een instructie op te stellen hield in de eerste plaats 
een opdracht in aan de gedeputeerden tot de buitenlandse zaken om (al dan niet samen met de Prins) een 
concept te maken. Als de gedeputeerden daarmee klaar waren, brachten ze rapport uit aan de vergadering 
onder overlegging van een concept van een gewone en eventueel ook een geheime instructie. De 

                                                
691 Thomassen, ‘Diplomatenarchieven.’ 
692 Voor obligaties en andere typen internationale overeenkomsten zie hfdst. 5 par. 6. Ze worden bewaard in de 
Loketkas en in arch. SG inv. nr. 12596. 
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vergadering stelde met gemeen consent van de bondgenoten de instructie vast, waarna ze werd 
uitgevaardigd. Ook werd voor de gezant met gemeen consent van de bondgenoten een 
onderhandelingsvolmacht (procuratie of pouvoir ) vastgesteld. Overeenkomsten die hij binnen de termen 
van zijn pouvoir sloot, bonden de Staten-Generaal en werden door hen ook altijd geratificeerd. De 
pouvoir had de vorm van een open brief omdat ook de andere partij moest kunnen beoordelen of de 
gezant de bevoegdheid had om bepaalde afspraken te maken. Het besluit tot aanstelling van een gezant 
omvatte tevens de opdracht aan de griffier om voor de gezant geloofsbrieven gereed te maken aan de 
vorst die de gezant moest ontvangen en eventueel ook aan diens familie. 
De gezant, die inmiddels door zijn provincie tot extraordinaris gedeputeerde ter generaliteit was 
aangesteld, nam in de vergadering van de Staten-Generaal afscheid. Behalve zijn instructies, zijn 
geloofsbrieven  en zijn onderhandelingsvolmacht gaven de Staten-Generaal hem bij die gelegenheid een 
acte ad omnes populos (paspoort) mee en eventueel een acte van indemniteit (vrijwaring). De gezant vertrok 
vervolgens naar zijn bestemming. Hij meldde zijn aankomst aan het hof waar hij geaccrediteerd wilde 
worden en liet zijn geloofsbrieven controleren. Als ze waren goedgekeurd kreeg hij toestemming ze in een 
plechtige audiëntie aan de vorst en eventueel de leden van zijn huis te overhandigen. Aan de gemachtigde 
van de vorst overhandigde de gezant bovendien zijn onderhandelingsvolmacht, die hij in veel gevallen 
vergezeld liet gaan van een propositie, een memoriaal waarin hij voorstelde de onderhandelingen te 
openen over de kwestie die in zijn onderhandelingsvolmacht werd genoemd. De gezant kreeg van de 
gemachtigde van de tegenpartij diens volmacht en een schriftelijk antwoord op zijn propositie. Hiermee 
was een begin gemaakt met de eigenlijke onderhandelingen (de negotiatie), die verder zouden worden 
gevoerd in conferenties van gezanten van beide partijen. De processen-verbaal van deze conferenties, 
protocollen genoemd, hadden een bindend karakter. Tijdens de onderhandelingen rapporteerde de gezant 
aan de Staten-Generaal, die hem zo nodig aanvullende instructies stuurden, en meestal ook aan de staten 
van zijn provincie.  
De gezant en de onderhandelaars van de tegenpartij sloten de onderhandelingen af door de tekst van het 
traktaat vast te stellen, er hun onderhandelingsvolmachten aan toe te voegen en het traktaat te sluiten door 
die tekst te ondertekenen. Soms werden er tegelijk met het traktaat nog een of meer andere 
overeenkomsten gesloten, die naar het traktaat verwezen en die geheime artikelen bevatten. 
Een traktaat door gevolmachtigden gesloten moest door de soeverein worden geratificeerd. Als de gezant 
de vergadering van de Staten-Generaal had gemeld, dat hij in overeenstemming met zijn 
onderhandelingsvolmacht met de gezanten van een buitenlandse vorst een traktaat had gemaakt, gesloten 
en getekend en de Staten-Generaal een kopie van het traktaat had toegestuurd of het origineel had 
overlegd, stuurden de Staten-Generaal de provincies een afschrift met het verzoek hun ratificaties zo 
spoedig mogelijk ter vergadering te laten inbrengen. De tekst van het traktaat werd in het desbetreffende 
besluit van de Staten-Generaal geïnsereerd, behalve als dat te gevaarlijk was: dan werd soms niet eens een 
kopie verstrekt. 
Een provincie die besloten had het traktaat te approberen en te ratificeren, liet haar gedeputeerden 
daarvan mededeling doen in de vergadering van de Staten-Generaal. De vergadering bedankte de 
gedeputeerden bij monde van de voorzitter en verzocht de andere provincies zich ook zo spoedig 
mogelijk te verklaren. Hoewel het volkenrecht ratificatie van een gesloten traktaat voorschreef, weigerden 
provincies wel eens een door hun gevolmachtigden gesloten traktaat te ratificeren. Een opmerkelijk 
voorbeeld hiervan was de weigering van enkele provincies om het traktaat te ratificeren dat op 11 
september 1656 in Elbing met de koning van Zweden was gesloten. Omdat zij dit traktaat niet konden 
openbreken, stelden de Staten-Generaal met algemeen consent elucidatiën (een officiële toelichting) op het 
traktaat vast om daarover met de koning van Zweden te kunnen heronderhandelen. Omdat inmiddels de 
verhoudingen tussen Zweden en Denemarken veranderd waren en de koning van Zweden inmiddels ook 
niet meer wilde ratificeren, waren de onderhandelingen niet gemakkelijk. Uiteindelijk sloten beide partijen 
op 9 december 1659 het traktaat van Elseneur, dat formeel als een elucidatie van het traktaat van Elbing 
werd aangemerkt. Het werd op 20 juli 1660 door de Zweedse koning geratificeerd.693 
Als alle provinciale ratificaties binnen waren kon de akte van ratificatie worden opgemaakt, die door de 
premiers van de zeven provinciale deputaties werd getekend en bezegeld. De akte van ratificatie werd 
overgebracht naar het hof van de vorst waar de onderhandelingen waren gevoerd, om te worden 
bezworen en tegen diens ratificatie te worden uitgewisseld. Als Den Haag de onderhandelingsplaats was 

                                                
693 Rowen, Johan de Witt, 311-315, 318-326; de traktaten in arch. SG inv. nrs. 12571.24, 26, 27 en 28, 12585.23, 33 en 
34. 
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geweest, dan werd de Staatse akte van ratificatie bezworen en plechtig overhandigd in Den Haag aan de 
gezant met wie was onderhandeld, in de vergaderzaal van HHM door gedeputeerden tot de buitenlandse 
zaken of aan het huis van de betrokken gezant door de agent van de Staten-Generaal. Als de 
gedeputeerden of de agent hadden gemeld dat de akte was overhandigd, werden zij door de Staten-
Generaal bedankt en met een geschenk vereerd. De ratificatie van de tegenpartij werd in de Secrete Kas 
opgeborgen. 
Ratificatie bepaalde niet de geldigheid van het traktaat, maar het moment van inwerkingtreding: een 
traktaat trad in werking op de dag die hiervoor in de akte van ratificatie was aangewezen. Voordien moest 
het officieel zijn gepubliceerd. Publicatie omvatte verzending van gedrukte exemplaren van het traktaat 
aan de gezagsdragers over het betrokken rechtsgebied of de betrokken rechtsgebieden, die voor publicatie 
moesten zorg dragen: de Staten, stadhouders, Gecommitteerde Raden en Gedeputeerde Staten, de Raden 
van Brabant en Vlaanderen, alle ‘justicieren en officieren’ van de verschillende steden en landen in het 
district van de generaliteit, de Admiraliteitscolleges, de hoge militaire bevelhebbers te land en ter zee, de 
bewindhebbers van VOC en de WIC, de gouverneur-generaal in Batavia en de directeuren van de 
verschillende West-Indische bezittingen. Toezending van het plakkaat ging gepaard met het verzoek en de 
opdracht het plakkaat af te kondigen, uit te roepen, te publiceren en aan te slaan op de plaatsen waar men 
dat gewoon was te doen. Dat konden de deuren van stadhuizen zijn, maar ook de masten van de schepen 
van de VOC. 
Intussen hadden de Staten-Generaal hun gezant voorzien van een akte van rappel, gericht aan de vorst bij 
wie de gezant was geaccrediteerd en waarin zij de terugroeping van de gezant aankondigden. De gezant 
vroeg en kreeg vervolgens een afscheidsaudiëntie, waarin hij dit rappel aan de vreemde vorst 
overhandigde. Op de brief van rappel van de Staten-Generaal antwoordde de vorst met een brief van 
recredentie, die hij aan de gezant meegaf. Bovendien kreeg de gezant van de vorst tijdens zijn 
afscheidsaudiëntie een afscheidsgeschenk mee. 
De gezant bracht in de vergadering van de Staten-Generaal mondeling rapport uit. Hij overlegde daarbij 
de ratificatie van de buitenlandse vorst, die in de secrete kas werd opgeborgen. Bovendien leverde hij zijn 
verbaal in, het ambtshalve opgemaakt en ondertekend verslag van zijn missie. Tenslotte werd de gezant 
door Haar Hoog Mogenden gedechargeerd. 
 
9.3.2 Conventies sluiten 
Overeenkomsten die dienden ter uitwerking van een traktaat kregen de vorm van de conventie. 
Conventies kwamen op dezelfde manier tot stand als traktaten. Ze werden gesloten door gezanten, 
geratificeerd door de soeverein, afgekondigd en gepubliceerd. Hetzelfde gold voor capitulaties wegens de 
overname van troepen. Andere militaire conventies werden meestal gesloten door de kapitein-generaal of 
de andere bevelhebbers van het leger te velde. Dat gold bijvoorbeeld voor de militaire conventies waarbij 
de overgave werd geregeld van een leger, een stad, een vesting of een landstreek, waarin de uitwisseling 
van krijgsgevangenen werd geregeld en die betrekking hadden op de uitlevering van deserteurs. Militaire 
conventies konden door de soeverein worden bekrachtigd door de uitvaardiging van een akte van 
approbatie (goedkeuring), maar approbatie was niet altijd vereist. Militaire bevelhebbers mochten na 
rechtstreekse onderhandelingen bepaalde militaire conventies (zoals korte, bijzondere wapenstilstanden) 
sluiten die door de eenvoudige ondertekening van het gemeenschappelijke stuk in werking traden. 
 
9.4 De bondgenoten bij andere vorsten, heren en steden vertegenwoordigen 
De Staten-Generaal vertegenwoordigden de bondgenoten bij andere vorsten, heren en steden. Ze gedroegen 
zich tegenover vreemde vorsten en heren als soeverein en werden door hen als soeverein behandeld. De 
afzonderlijke provincies hadden intussen van hun soevereiniteit geen afstand gedaan. Ze mochten met het 
buitenland geen zaken regelen die het belang van het hele bondgenootschap raakten, maar behielden zich 
wel het recht voor om met vreemde vorsten te onderhandelen over zaken die zij van uitsluitend 
provinciaal belang achtten. In 1654 onderhandelden de Hollandse gezanten Van Bevernink en Van 
Nieuwpoort met de Engelsen over de sluiting van de Akte van Seclusie, in 1668 kregen de Staten van 
Zeeland van de Engelse koning genoegdoening voor de schending van hun briefgeheim en in 1773 
onderhandelde De Neufville namens de magistraat van Amsterdam met een vertegenwoordiger van het 
Amerikaanse Congres over een handelsverdrag, dat in 1778 door wederzijdse gemachtigden werd 
ondertekend.694 

                                                
694 Deze en meer voorbeelden bij: Vreede, Inleiding, 1, 20-47. 
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9.5 Het opperbestuur voeren over de buitenlandse betrekkingen 
De vergadering bepaalde het buitenlands beleid en het beleid ten aanzien van de voorbereiding en de 
uitvoering van de traktaten. Ze voerde het opperbestuur over de Staatse diplomatie. Ze 
vertegenwoordigde het bondgenootschap in het internationale verkeer, leidde en organiseerde de 
diplomatieke dienst, ontving de gezanten van vreemde mogendheden en handhaafde de positie van het 
bondgenootschap in het internationale verkeer. 
Vanaf 1577 onderhield het bondgenootschap diplomatieke contacten met het buitenland. Die contacten 
waren tot het laatste kwart van de zeventiende eeuw voornamelijk incidenteel en multilateraal van karakter. 
De Staten-Generaal voerden een politiek van wisselende bondgenootschappen en probeerden hun 
buitenlandse doelstellingen dikwijls door bemiddeling tussen andere landen te realiseren. Ze gebruikten 
daarbij bij voorkeur nog incidentele gezantschappen, die in crisistijd van het ene hof naar het andere reisden 
om een oorlog te voorkomen, een vredesverdrag te sluiten of een bondgenootschap aan te gaan. Pas onder 
Willem III begon er een diplomatieke dienst te ontstaan. Niet eerder dan halverwege de achttiende eeuw 
werd het voor de Staten-Generaal gebruikelijk om de contacten met het buitenland te onderhouden door 
middel van vaste gezantschappen ter plaatse. 
De buitenlandse betrekkingen waren in de eerste plaats betrekkingen met de christelijke mogendheden in 
Europa en in de tweede plaats betrekkingen met het Osmaanse Rijk, dat een groot deel van het 
Middellandse Zeegebied beheerste. De rest van de wereld was, tot de Amerikaanse 
onafhankelijkheidsverklaring, een gebied dat tot de invloedssfeer van de Europese mogendheden 
behoorde; als men erover onderhandelde dan deed men dat aan de Europese hoven. 
 
9.5.1 De Staatse gezanten uitzenden en de diplomatie leiden en organiseren 695 
De Staten-Generaal leidden en organiseerden de generaliteitsdiplomatie. Ze stelden gezanten en consuls in 
het buitenland aan evenals hun gezantschapssecretarissen en predikanten, voorzagen die gezanten van 
volmachten en instructies, van paspoorten voor hun persoon en hun goederen, onderhielden met hen een 
intensieve correspondentie, riepen hen terug, lieten hen verantwoording afleggen en dechargeerden hen.696 
Gezantschappen naar vorsten, staten en stenden in het buitenland hadden een andere status dan de 
binnenlandse deputaties van de Staten-Generaal. De gezanten in de hogere rangen, de ambassadeurs en de 
envoyees, traden op als de lasthebbers en plaatsvervangers van de Staten-Generaal aan buitenlandse hoven. 
Zij waren gemachtigd om rechtshandelingen te verrichten die niet henzelf, maar hun opdrachtgevers 
bonden. Zij hadden een volkenrechtelijke status en kregen een onderhandelingsvolmacht mee en niet de 
voor binnenlandse deputaties gebruikelijke akte van commissie (aanstellingsbrief). 
Men maakte onderscheid tussen gewone en buitengewone gezantschappen. Gewone of ordinaris 
gezantschappen waren permanente gezantschappen, bedoeld om de goede betrekkingen te handhaven. 
Gewone gezanten bleven op hun post totdat ze door de Staten-Generaal werden teruggeroepen. 
Buitengewone of extraordinaris gezantschappen werden uitgezonden met een bijzondere opdracht: om te 
onderhandelen, om de bezwering van de naleving en de uitvoering van een vredestraktaat bij te wonen of 
om andere ceremoniële redenen. Buitengewone gezanten keerden terug naar Den Haag als hun opdracht was 
uitgevoerd. 
Leden van gezantschappen van de Staten-Generaal waren bij voorkeur gecommitteerden ter vergadering. Zij 
waren daardoor in het buitenland niet alleen vertegenwoordigers van de soeverein, maar in zekere zin ook de 
soeverein zelf, een subtiliteit waarop men aan vreemde hoven overigens niet al te veel acht sloeg. Anderen 
dan gedeputeerden ter vergadering konden wel deel uitmaken van een gezantschap, maar zij werden dan 
door hun provincie voor de duur van het gezantschap als extraordinaris ter vergadering gecommitteerd, 
tenzij hun functie daarmee incompatibel was. Leden van deputaties die niet ter vergadering waren 
gecommitteerd (bijvoorbeeld raden van State, die een ambt bekleedden dat met de status van 
gecommitteerde ter vergadering incompatibel was) kwamen in rang na degenen die dat wel waren.697 Dat had 
tot gevolg, dat de premiers in de Staatse ambassades in een reguliere communicatie kwamen te staan met de 
vergadering, waartoe ze nu ook zonder meer toegang hadden. 

                                                
695 Thomassen, ‘Diplomatenarchieven’. 13-71; Schutte, Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers. 
696 Voor de verbalen van de gezanten zie hfdst. 5 par. 8.1.12. 
697Dat werd althans voorgesteld in 1624, toen maatregelen werden genomen tegen ‘sinistere ofte onbeqwuame collatiën’ 
van leden van buitenlandse deputaties door provincies: res. SG 22/04/1624, Resolutiën NR, VII, 509 nr. 3116. 
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Tot het begin van de achttiende eeuw bedienden de Staten-Generaal zich bij voorkeur van buitengewone 
gezantschappen. In principe mochten alle provincies zich daarin laten vertegenwoordigen. In de zestiende 
en de eerste helft van de zeventiende eeuw zien we herhaaldelijk bijzondere gezantschappen optreden die 
uit zeven gezanten bestaan. Voor het overige werd de samenstelling van buitengewone gezantschappen 
vooral bepaald door het bijzondere belang dat de verschillende provincies in het gezantschap stelden en de 
bereidheid om de daaraan verbonden hoge kosten te betalen. In de zeventiende eeuw bestonden 
buitengewone gezantschappen dan ook dikwijls uit drie of uit twee gezanten. Holland was altijd 
vertegenwoordigd, in elk tweehoofdig gezantschap met één gezant en in driehoofdige dikwijls met twee. In 
veel gevallen wilde het ook de leiding hebben en dat betekende dat in ieder geval Gelderland van 
deelname moest afzien, omdat de provincie het hoogst in rang was en dus de premier leverde als het aan 
een bezending mee deed.  
In later tijd bestonden bijzondere gezantschappen net als ordinaris gezantschappen meestal uit één persoon. 
Buitengewone gezanten werden in oorlogstijd ook wel door de stadhouder genomineerd. 
Al in 1577 stuurden de Staten-Generaal gedeputeerden naar soevereine vorsten en ontvingen zij gezanten 
van de bisschop van Luik, de keizer, Engeland, Frankrijk en de paus. Onder Leicester stelden ze vaste 
gezanten aan. In 1588 of 1590 stelden zij hun eerste consul aan, de consul in Calais. Door de sluiting van 
het Drievoudig Verbond in 1596 kreeg de Staatse diplomatie een krachtige impuls. Na de sluiting van het 
Bestand in 1609 stelden de Staten-Generaal hun eerste gewone ambassadeurs aan: in Engeland, Frankrijk en 
Turkije. Heel veel meer zouden het er in de zeventiende eeuw niet worden. Pas in de periode van de anti-
Franse coalities (Willem III) begon de professionalisering van de diplomatie en werd de buitengewone gezant 
geleidelijk door de vaste gezant verdrongen. Gezanten waren niet langer gedeputeerden ter vergadering die in 
het buitenland een klusje opknapten, maar beroepsdiplomaten, die slechts pro forma voor de duur van hun 
gezantschap door hun provincie als extraordinaris gedeputeerde ter generaliteit werden aangesteld. Rond 
1750 had zich in Europa een vrijwel sluitend netwerk van vaste gezanten ontwikkeld.  
Bepaalde provincies hadden op basis van de gewoonte het nominatierecht van vaste gezanten op bepaalde 
standplaatsen: de ambassadeurs in Frankrijk en Portugal werden altijd aangesteld op propositie van 
Holland en die in Engeland op propositie van Zeeland. De andere gezanten werden meestal aangesteld op 
propositie van Holland, maar soms op die van Zeeland, een van de andere gewesten of de Prins. 
Ook afzonderlijke provincies konden gezantschappen naar het buitenland sturen, als zo’n gezantschap 
maar geen bovengewestelijke zaken aan de orde stelde.698 
 
9.5.2 Gezanten van vreemde mogendheden ontvangen 
De Staten-Generaal ontvingen gezanten van vreemde mogendheden. Ze volgden daarbij de gewoonten en 
het ceremonieel die aan de Europese hoven gebruikelijk waren. Ze lieten de geloofsbrieven van de 
uitheemse gezanten controleren, accrediteerden hen, wezen gedeputeerden aan om met hen te 
onderhandelen en overeenkomsten te sluiten, ontvingen hen in ieder geval bij hun aantreden en voor hun 
vertrek in audiëntie, namen hun memorialen in ontvangst, gaven hen afscheidsgeschenken en stuurden 
hun vorst een recredentiaal. Ze lieten hun gecommitteerden met de gezanten in conferentie te gaan. De 
belangrijkste conferenties met ambassadeurs bestonden uit de ambassadeur zelf, één gecommitteerde uit 
ieder gewest en één extra uit Holland, te weten de raadpensionaris (in 1647) en de griffier. Ze konden 
worden aangevraagd door de Staten-Generaal of door de ambassadeur, maar werden hoe dan ook in het 
huis van de ambassadeur gehouden. Maar men deed het dikwijls met minder. De Staten-Generaal kwamen 
bijvoorbeeld in 1607 overeen één persoon te committeren uit elk van de provincies Gelderland, Holland, 
Friesland en Groningen om met gezanten van Engeland te onderhandelen over Emden.699 
In het begin van de achttiende eeuw kwam bij de Staten-Generaal bovendien de procedure in zwang om 
elke maandagmorgen op het Binnenhof informeel met gezanten te confereren. 
 
9.5.3 De positie van de Staten-Generaal in het internationale verkeer handhaven 700 
De Staten-Generaal deden in het internationale verkeer zaken met vorsten: niet staten maar vorsten waren 
onder het ancien regime de dragers van de soevereiniteit. Toen de keurvorst van Saksen koning van Polen 
werd was de Staatse vertegenwoordiger bij de keurvorst ook vertegenwoordiger bij de koning van Polen. 
Als de Staten-Generaal wat wilden regelen met Kleef dan moesten ze zich in het begin van de zeventiende 

                                                
698 De Bourgondische landsheren lieten dat al toe: Koenigsberger, Monarchies, States Generals and Parliaments, 26. 
699 De door de provincies aangewezen personen worden gecommitteerd: res. SG 09/10/1607, Resolutiën, XIV, 146. 
700 Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, 167; Thomassen, ‘Diplomatenarchieven’, 19-21. 
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eeuw richten tot de hertog van Kleef, halverwege de zeventiende eeuw tot de keurvorst van Brandenburg 
en tegen het einde van de eeuw tot de koning van Pruisen. Omgekeerd onderhandelden buitenlandse 
vorsten niet met de Republiek, maar met Haar Edel of Hoog Mogenden. 
De goede verstandhouding van de Republiek met andere staten in het diplomatieke verkeer werden per staat 
in een vast protocol of ceremonieel tot uitdrukking gebracht. Alle overheden hadden een vaste plaats in een 
wereldomvattende hiërarchie, een plaats die de uitdrukking was van de bestaande machtsverhoudingen en 
waarom dus even hevig gestreden werd als om geld en grond. De Republiek vatte de sluiting van het 
Twaalfjarig Bestand met Spanje in 1609 als een volkenrechtelijke erkenning op en claimde sindsdien in de 
hiërarchie van de vorsten als republiek die (in Indië) koninkrijken bezat de plaats achter Venetië, de 
republiek die onmiddellijk volgde op de soevereine vorsten. Tegelijkertijd verlangden de Staten-Generaal 
voortaan niet meer net als de staten van de meeste provincies als Edel Mogende Heren, maar als Hoog Mogende 
Heren te worden geadresseerd. Voluit heette hun vergadering sindsdien (de vergadering van) ‘Haar 
Hoogmogende heeren de heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden". Status en titel werden in 
1648 op het vredescongres van Munster bevestigd. 701 Scrupuleus hebben de Staten-Generaal sindsdien in 
Den Haag en in de andere hoofdsteden van Europa hun rang en titel en het daarmee verbonden 
ceremonieel bewaakt en verdedigd. Dit moet niet als een overdreven aandacht voor omgangsvormen, 
maar als een onderdeel van de handhaving van de privileges van het bondgenootschap worden 
beschouwd. 
 
9.5.4 De goede verstandhouding met en tussen de Europese mogendheden bevorderen 
De Staten-Generaal bevorderden de goede verstandhouding met en tussen bevriende mogendheden..  
Ze onderhielden goede correspondentie met buitenlandse vorsten, heren, staten en steden. Ze 
feliciteerden hen met het aanvaarden van de regering en met heuglijke familiegebeurtenissen en 
condoleerden hen bij het overlijden van leden van hun huis. 
Ze bevorderden de goede verstandhouding met en tussen andere mogendheden, onder meer door in 
internationale conflicten te bemiddelen en te arbitreren. Vooral in de zeventiende eeuw trad de Republiek 
op als bemiddelaar in geschillen tussen andere Europese mogendheden. Ze was daarbij het meest actief 
rond het Oostzeegebied gedurende de Noordse oorlogen in de periode 1611-1703. Ook bemiddelde de 
Republiek regelmatig in conflicten binnen het Duitse Rijk: in 1614-1651 in de Kleefse Successieoorlog en 
de latere geschillen rond Kleef, in 1657-1671 in geschillen binnen en tussen de Duitse naburen Oost-
Friesland, Munster en Keulen, in 1677 tussen de geallieerden over Bremen en Verden. Verder 
bemiddelden ze in 1627-1629 in de oorlog tussen Frankrijk en Engeland, in 1677 en 1689 in de 
Turkenoorlogen en in 1690-1700 tussen Denemarken en de hertogen van Brunswijk en Sleeswijk-
Holstein. 
Onder bepaalde omstandigheden verstrekten de Staten-Generaal leningen of subsidies aan vreemde 
vorsten en heren of stelden ze zich garant voor leningen die door vreemde vorsten of heren in de 
Nederlanden werden geplaatst.702 Van alle leningen die de Staten-Generaal ooit hebben verstrekt was de 
lening aan de keurvorst van Brandenburg in 1616 de meest fameuze. Het was een lening van 100.000 
rijksdaalders, die de Staten-Generaal onder garantie van de Staten van Holland lieten uitschijven door 
Pieter Hoefijzer, ontvanger van de convooien en licenten van de Admiraliteit van Amsterdam. De 
keurvorst loste aanvankelijk keurig af, maar zijn zoon, de Grote Keurvorst Friedrich Wilhelm, stopte 
daarmee kort nadat hij in 1640 zijn vader was opgevolgd, omdat hij van de schuld de brandschattingen en 
andere heffingen wilde aftrekken die de Staten-Generaal naar zijn oordeel ten onrechte tussen 1629 en 
1636 in de Kleefse vestingsteden hadden geïnd. De crediteuren eisten nu hun geld op bij de ontvanger en 
wendden zich – toen deze niet bleek te kunnen betalen - tot Holland, dat zich immers voor de lening 
garant had gesteld. In 1642 ging Holland (en met name Amsterdam) ertoe over de crediteuren voldoen. 
Het kreeg daardoor een vordering op Brandenburg die in de loop der jaren door rente op rente een 
geweldige omvang zou aannemen.703 De zaak werd uiteindelijk beslist in een arbitragezaak voor de Grote 
Raad van Mechelen, die in 1674, bijna 50 jaar na dato, een akte van provisionele liquidatie uitvaardigde. De 
Staten-Generaal droegen de obligatie van de Hoefijzerse schuld in 1681 over aan de Brandenburgse 
gezant. En in 1685 tenslotte sloten de Staten-Generaal en de keurvorst een traktaat tot afdoening van 
wederzijdse vorderingen. De keurvorst betaalde de lening af en de Staten-Generaal betaalden de geïnde 

                                                
701 Heringa, De eer en hoogheid van de staat. hfdst. VIII onder A. 
702 Alting Bösken, Geldleeningen. 
703Aitzema, Saken van Staet en Oorlogh 1669, IV, 968 vv, 1037, 1179 vv, V, 323 vv, VI, 756, 885. 
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heffingen terug.704 In de jaren 1691, 1694, 1696 en 1697 zou de keurvorst van de Staten-Generaal 
bedragen lenen bij de hoogte waarvan de Hoefijzerse schuld in het niet viel. 
De Staten-Generaal verstrekten ook leningen aan andere vorsten. Zo verstrekten ze vier leningen (en twee 
garanties) aan de graaf en vorst van Oost-Friesland in de periode 1717-1747. 
In internationale verdragen en in het bijzonder in subsidieverdragen zegden de Staten-Generaal aan 
vreemde vorsten in geval van oorlog subsidies toe in ruil voor hun steun of neutraliteit. 
 
9.6 De belangen van particuliere onderdanen van de staat en de provincies in het buitenland 

bevorderen 
Iedere onderdaan had het recht zich met een verzoekschrift tot zijn soeverein te wenden. Zo ontvingen de 
Staten-Generaal ook verzoekschriften van onderdanen van de staat en van de provincies die hun 
interventie nodig hadden om hun belangen in het buitenland te bevorderen. Als de vergadering het 
verzoek inwilligde, stuurde ze meestal aan de Staatse gezant aan het hof in kwestie een aanbevelingsbrief, 
die een brief van voorschrijven (voorschrijven, voorschrift) werd genoemd. Daarin drong ze er bij de gezant 
op aan om actie te ondernemen bij de betrokken autoriteit. Tegelijkertijd kon ze het verzoek via de 
commissie tot de buitenlandse zaken onder de aandacht brengen van de gezant van de betrokken vorst in 
Den Haag en hem het belang van de betrokkene aanbevelen. De verzoeken van particulieren om bijstand 
konden betrekking hebben op elk denkbaar particulier belang in het buitenland: schuldvorderingen en 
geschillen over de verdeling van nalatenschappen, maar ook over zaken als ontvoering en slavernij. 
Meestal ging het om individuele particuliere zaken, maar er waren uitzonderingen, zoals de petitie die in 
1784 door Amsterdamse kooplieden bij de Staten-Generaal werd ingediend en die de inleiding vormde tot 
de sluiting van het handelsverdrag met de Verenigde Staten.705 
De Staten-Generaal verleenden desgevraagd aan onderdanen en vreemdelingen die op hun bescherming 
waren aangewezen paspoorten en vrijgeleiden en, krachtens de traktaten met Algiers, zogenaamde Turkse 
paspoorten, die hen moesten vrijwaren tegen Algerijnse kapers.706 Paspoorten en vrijgeleiden vaardigden 
ze uit eigen beweging uit voor Staatse gezanten en andere gecommitteerden die in het buitenland een 
opdracht moesten uitvoeren. 
 
9.7 Kennis nemen van klachten over de bondgenoten 
Op grond van artikel XVII van het Unietraktaat hadden de Staten-Generaal de bevoegdheid kennis te 
nemen van bezwaren en klachten van buitenlandse overheden en particulieren tegen beschikkingen van 
bestuursorganen en gerechtshoven van de generaliteit en met name tegen civiele sententies van de Raad 
van State en de Admiraliteiten. Ook mochten zij kennis nemen van klachten en bezwaren van vreemde 
vorsten, steden en overheden tegen maatregelen van de stemhebbende provincies, Drenthe, de vrije 
heerlijkheden, ridderschappen en steden en tegen inwoners van de Generaliteitslanden en andere 
onderdanen van de staat. 707 Van correctie of reformatie was zelden of nooit sprake: de Staten-Generaal 
volstonden in de praktijk met dringende of minder dringende verzoeken aan de betrokken provincie om 
de gerezen bezwaren weg te nemen of weg te doen nemen. De Staten-Generaal brachten die klachten niet 
alleen over aan het bevoegd gezag, maar vaardigden ook verordeningen uit om bezwaren te voorkomen. 
De bezwaren van vreemde vorsten betrofen niet zelden beledigend geachte publicaties van courantiers en 
paskwilschrijvers. 
 
9.8 Besluitvorming 
 
9.8.1 Beslissen bij eenstemmigheid of bij meerderheid van stemmen 
Art. IX van de Unie schreef voor dat het bondgenootschap alleen met eenparige bewilliging van de 
bondgenoten oorlog mocht aangaan, vrede mocht sluiten en bestanden en verbonden mocht sluiten die 
het hele bondgenootschap aangingen. Geen bondgenoot kon door de anderen in oorlog worden gebracht 
of tot vrede worden gedwongen; geen bondgenoot kon op eigen houtje een traktaat sluiten met een 

                                                
704 Arch. SG inv. nr. 12584.148, 166, 194 en 214. 
705 Zie hfdst. 3 par. 19. 
706 Zie par. 19.3.2. 
707 Fruin interpreteert dit artikel onjuist als hij erbij aantekent: ‘Dit artikel heeft men nooit behoeven toe te passen: 
nooit heeft een buitenlandsch vorst aan één provincie den oorlog verklaard’: Fruin – Colenbrander, Staatsinstellingen, 
402. 
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buitenlandse vorst. De eis van eenparigheid was echter ondergeschikt aan de instandhouding van het 
bondgenootschap en de bondgenoten zelf en dus geen absolute eis. In de praktijk was de stem van Holland 
doorslaggevend. Als Holland oorlog wilde kwam er oorlog, als Holland vrede wilde werd er vrede gesloten 
en als Holland troepen wilde sturen werden er troepen gestuurd. 
Alleen met gemeen consent konden de Staten-Generaal een oorlog met andere mogendheden beginnen. 
Niettemin verklaarden de Staten-Generaal in 1657 op basis van een meerderheidsbesluit Portugal de 
oorlog en voerden zij in de periode 1651-1672 ook op basis van meerderheidsbesluiten oorlogen tegen 
Engeland en in de Oostzee.  
Alleen met gemeen consent konden de Staten-Generaal een bestand sluiten. Deze eis werd niet gesteld aan 
wapenstilstandsovereenkomsten of andere militaire conventies, die ook door de kapitein-generaal en de 
gedeputeerden te velde mochten worden aangegaan, maar alleen aan overeenkomsten met de vijand die 
een algemene stilstand van wapenen inhielden. Zo’n bestand was het Twaalfjarig Bestand dat de Staten-
Generaal in 1609 sloten met de aartshertogen Albert en Isabella. Dit was een uitzonderlijk bestand, omdat 
de tijdelijke erkenning van een bondgenootschap van opstandelingen als soevereine staat voorwaarde was 
voor de sluiting. 
Ook vredesverdragen konden alleen met gemeen consent van de bondgenoten worden gesloten. Zelfs op 
deze regel moest wel eens inbreuk worden gemaakt: de vrede van Munster werd in 1648 gesloten ondanks 
verzet van Zeeland, dat pas op het moment van publicatie ratificeerde, het verbond met Denemarken werd 
in 1649 gesloten ondanks verzet van Zeeland, Utrecht en Overijssel. 
Met gemeen consent sloten de Staten-Generaal bondgenootschappen en andere internationale 
overeenkomsten. Maar de Triple Alliantie werd in 1668 gesloten ondanks verzet van Zeeland708 en in het 
vriendschapsverdrag met Engeland van 1661, dat tot stand kwam op initiatief van Holland, consenteerden 
de andere deputaties ter Staten-Generaal niet of op zijn best op behagen. 
Bij de sluiting van conventies was eenparige bewilliging van de bondgenoten niet altijd vereist. De 
belangrijkste conventies moesten na sluiting door de bondgenoten worden geratificeerd, maar aan conventies 
die door bevelhebbers van het leger in verband met de oorlogvoering werden gesloten werd deze eis niet 
gesteld. 
In de besluitvorming werd een scherp onderscheid gemaakt tussen het sluiten van traktaten en de vaststelling 
van het buitenlands beleid. Artikel IX van het Unietraktaat bepaalde, dat over het buitenlands beleid en wat 
daar mee verbonden was (de uitvoering van de traktaten) mocht worden besloten bij meerderheid van 
stemmen. Bij besluiten over de uitvoering van de traktaten en het onderhouden van de diplomatieke 
betrekkingen was dus overstemming mogelijk. Het vaststellen van instructies en volmachten voor gezanten 
viel hier niet onder. Over deze uitvaardigingen, waarbij de grenzen werden afgebakend waarbinnen gezanten 
namens de bondgenoten rechtshandelingen mochten verrichten, moesten de bondgenoten eenstemmig 
beslissen. 
 
9.8.2 Besognes tot de buitenlandse zaken 
Vooral in de zeventiende eeuw waren er verscheidene commissies met een korte of langere levensduur die de 
besluitvorming in de vergadering over de buitenlandse zaken voorbereidden: commissies tot de Franse 
zaken, tot de Engelse zaken, tot de zaken van de Triple Alliantie enzovoort, maar ook commissies tot de 
zaken van de Meierij of tot de zaken van de VOC. 
Een cruciale rol in de besluitvorming werd gespeeld door de secrete besognes tot de buitenlandse zaken. Al 
spoedig na het begin van de Opstand, en in ieder geval al in 1585709, belastte de vergadering van de Staten-
Generaal de Prins en gecommitteerden uit hun midden met de opstelling van instructies van Staatse 
onderhandelaars, de leiding over onderhandelingen en de aansturing van de buitengewone gezantschappen in 
het algemeen. Deze procedure was al eerder gevolgd door de Staten van Holland, die op 15 maart 1576, bij 
gelegenheid van de afvaardiging van een Hollands-Zeeuws gezantschap naar Engeland, besloten "eenige uyt 
den haren te committeren, omme met sijne Excellentie daer op in alles te helpen raedtslagen, adviseren ende 
besluyten", met "volkomen last ende macht". 710 
De Prins (de kapitein- en admiraal-generaal) maakte dus deel uit van deze besognes. Hij koos de 
gecommitteerden uit (adjungeerde ze) en had de leiding. Hij was er uiteraard niet bij in perioden waarin de 
Staten-Generaal het zonder kapitein- en admiraal-generaal moesten stellen (de stadhouderloze tijdperken) en 

                                                
708 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 569. 
709 Het secreet besogne tot de onderhandelingen met Elizabeth: Fruin – Colenbrander, Staatsinstellingen, 189. 
710 Groenveld, ‘Heren met gewichtige besognes’, 10; ook: Vreede, Inleiding, II, 1e stuk, 102. 
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liet ook buiten die perioden wel eens verstek gaan.711 Maar onder Willem III kwam het ook voor dat de 
gecommitteerden ontbraken en dat de Prins  alleen of samen met raadpensionaris Heinsius van bijzondere 
volmachten werd voorzien. 712 Wel hield de vergadering de touwtjes in handen: ze kon in de betrokken 
zaken ook zelf besluiten blijven nemen (en deed dat dan in aanwezigheid van de Prins), terwijl de leden van 
het besogne rapport moesten uitbrengen aan de vergadering. 
Ook de griffier woonde de beraadslagingen bij. Hij moest de resoluties van het besogne, die formeel 
resoluties waren van de vergadering, in een apart register optekenen. Bovendien had hij de bevoegdheid om 
de uitgaande stukken op te stellen en te tekenen, mits ze door de president van de vergadering waren 
geparafeerd. 
Het aantal gecommitteerden bedroeg doorgaans acht (van elke provincie een gecommitteerde plus de 
raadpensionaris van Holland) en in bijzondere omstandigheden (bij de sluiting van het Bestand en de Vrede 
van Munster, als elke gecommitteerde met uitzondering van de raadpensionaris zich door een collega moest 
kunnen laten vervangen) zelfs vijftien. Zij stelden de algemene en bijzondere instructies op van de Staatse 
onderhandelaars en bereidden ook anderszins de sluiting van vrede, bestand of traktaat voor. Op 
vredescongressen die in de Republiek werden gehouden (Breda, Nijmegen, Rijswijk) werden zij zelf 
gemachtigd om onderhandelingen te voeren en traktaten te sluiten op approbatie en ratificatie, dat wil zeggen: 
onder het voorbehoud van goedkeuring en vaststelling door de bondgenoten. 
De raadpensionaris van Holland speelde een sleutelrol. Hij was de facto minister van buitenlandse zaken 
van het bondgenootschap. 
 
9.9 Overzicht van de diplomatieke contacten van de Staten-Generaal 
Tabel 4 geeft een systematisch overzicht van de vorsten, staten en steden waarmee de Staten-Generaal op 
enig moment diplomatieke betrekkingen heeft onderhouden. Hij moet met enige reserve worden bekeken, 
omdat de Staatse diplomatie zich niet richtte op landen maar op vorsten en omdat de grenzen en de 
politieke verhoudingen in Europa gedurende de 220 jaar waarin de Staten-Generaal zich met het buitenland 
bemoeiden bepaald niet stabiel zijn gebleven. Behalve uit een opsomming van landen bestaat de tabel uit 
twee kolommen met jaartallen. De eerste geeft aan wanneer de eerste diplomatieke missie naar de 
betrokken vorst werd gezonden; de tweede wanneer vaste diplomatieke betrekkingen werden 
aangeknoopt. 713  
10 Zorgen voor de verdediging en de veiligheid van de staat te land 
 
10.1 De landsverdediging714 
Art. III van de Unie van Utrecht droeg de generaliteit op hulp en bijstand te geven aan de bondgenoten 
tegen alle uitheemse of inheemse heren, vorsten of prinsen, landen, provincies, steden of hun leden die 
geweld wilden uitoefenen of oorlog maken. 
In de periode 1576-1588 was de feitelijke leiding van de oorlog door de bondgenoten opgedragen aan 
gouverneurs-generaal. Zij voerden als kapiteins-generaal van de Unie het opperbevel, mochten krijgsvolk 
lichten en afdanken en aan legercommandanten patenten afgeven (vergunningen om hun troepen over de 
provinciegrenzen heen te verplaatsen). Zij werden geadviseerd door hun Raden van State. De 
gezamenlijke bondgenoten, die ook de exclusieve bevoegdheid hadden om oorlogen te beginnen en te 
beëindigen, wapenstilstanden te sluiten en de opperbevelhebbers en hoge officieren aan te stellen, hadden 
de politieke leiding over de oorlog. Hun vergadering nam de politieke beslissingen en hield de gouverneur- 
generaal onder politieke controle. De afzonderlijke provincies oefenden bevoegdheden uit over de troepen 
die op hun grondgebied waren gelegerd en in veel gevallen ook door hen werden betaald. Hun 
stadhouders waren tevens hun kapiteins-generaal. 
Na 1587 veranderden de verhoudingen. Er was geen gouverneur-generaal meer. De leiding over de 
krijgsoperaties kwam in handen van de kapiteins-generaal van de provincies, de stadhouders Maurits en 
Willem Lodewijk. Maurits kreeg van de Staten-Generaal in 1589 het opperbevel. De combinatie van 

                                                
711 Bij de vredesonderhandelingen van Nijmegen zijn 15 heren genomineerd om de plenipotentiarissen te Nijmegen 
in secretesse op alles de nodige instructies te geven. Secr. res. SG 06/07/1678. 
712 Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de (uiterst geheime) expeditie van 1688 naar Engeland en bij de 
vredesonderhandelingen van Rijswijk in 1697. Zie secr. res. SG 26/08/1697. 
713 De jaartallen in deze tabel zijn merendeels ontleend aan Pennings en Thomassen, Archieven van Nederlandse gezanten, 
19-21, 129-149. 
714 Van Slingelandt, ‘Gesag over de Militie van den Staat’, 1-286. 
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Tabel 4. Betrekkingen met het buitenland715 
vorsten, kreitsen, steden 1e contact dipl. 

betr. 
Duitse keizer / Oostenrijk - Hongarije 1659 1670 
Duitse Rijksdag 1660 1683 
Frankfurt 1587 1587-1770
Brandenburg – Pruisen 1614 1679 
Keulen (stad en keurvorstendom) 1685 1715 
Keurvorsten van Mainz en Trier  1724 
Opperrijnse Kreits; landgraven van Hessen 1643 1744 
Nederrijns-Westfaalse Kreits 
Gulik, Berg, Munster en Osnabrück 

1609,  
1657 (M) 

1749 

Keurvorst van Palts-Beieren  1749 
Keurvorst van Hessen-Kassel 1643  
Nedersaksische Kreits  1733 
Hamburg en Lübeck 1615 1619 
Bremen  1708 
Brunswijk-Lünenburg 1620  
Bisschop van Luik  1749 
Zwitserland 1655 1747-1752
Denemarken 
commissaris / resident in Elseneur 
commissaris in Helgoland consul in Bergen (Noorwegen) 
Groenland 

1588 1605 
1605 

Zweden 1610 1654 
Polen (en Saksen) 
commissaris in Dantzig 

1627 1725 

Moscovië 1615 1675 
Frankrijk 
commissarissen en consuls aan de Atlantische kust: Boulogne, Nantes, Calais, St. 
Valéry, Bordeaux, Lorient, Le Hâvre (Havre-de-Grâce), St. Malo, la Rochelle; 
de commissarissen en consuls in de havens van de Middellandse zee: Toulon en 
Hyères (1623), Marseille (1623) en de Provence (1634), Perpignan, Sète. 

1580 1598 

Spanje 
consuls aan de Atlantische kust: Santander), Cadiz, La Coruña en Galicië, Sevilla 
en St. Lucar, Tenerife; 
consuls in de havens van de Middellandse zee: Malaga en Velis Malaga (1648), 
Alicante (Valencia, Majorca. Minorca, 1648), Majorca (1657), Barcelona (1653), 
Malta, Gibraltar 

1609 1656 

Spaanse Nederlanden 1611  
Engeland en Schotland 1581 1612 
Portugal 1653 1664 
Venetië 
consul in Venetië (1614) 

1610 1622 

Savoye / Sardinië 
consuls in Nizza (Nice), Villafranca etc. (1651), consul in Sardinië - Cagliari (1648)

1655 1690-1726

 

                                                
715 De vreemde vorsten worden vermeld in de volgorde die in de griffie werd gehanteerd. De Keizer staat voorop, als 
hoogste in de hiërarchie, daarna volgen in hun vaste rangorde de andere vorsten, kreitsen en steden met wie de 
Staten-Generaal in het Duits correspondeerden, de vorsten en republieken met wie de Staten-Generaal in het Frans 
correspondeerden, waarbij de Spaanse Nederlanden op Spanje volgt, dan de niet-christelijke vorsten en tenslotte de 
nieuwkomers: de VS en de Oostenrijkse Nederlanden. Oost-Friesland, dat meer binnen- dan buitenland was, staat 
niet op de lijst. 
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vorsten, kreitsen, steden 1e contact dipl. 
betr. 

Napels en Sicilië 
consuls in Napels en Apulië (1648) en in Messina en Palermo (1648) 

1648 1739-
1742; 
1750-1752

Genua en Modena 
consul in Genua (1615) en Oneglia 

 1615 

Toscane 
consul in Livorno (1612), de Kerkelijke Staat, consuls in Ancona (1649) en 
Civitavecchia, Port Mahon (Balearen, Brits) 

 1612 

Osmaanse Rijk 
consuls in Smyrna (Izmir),  
Aleppo, Alexandrië, Salonica 
Ragusa (Dubrovnik) 
Zante (1618), Kandia (1625) 

1668 1612 
1611 

Barbarije (incl. Tunis, Algiers en Tripoli), Marokko en Saleh 
consuls in Algiers, Tripoli, Tunis; consul in Marokko; vice-consuls in Mogador 
(1772-1778) en Larache (1785-1788) 

1619  

De Verenigde Staten van Amerika 1783 1783-1789
Oostenrijkse Nederlanden en de Barrière 1715  
 
opperbevelhebber van het Staatse leger en kapitein-generaal in de provincies waar hij stadhouder was maakte 
hem tot de spil van het krijgsbedrijf. Ook zijn opvolgers hadden de centrale rol, te beginnen met Frederik 
Hendrik, die in 1625 door de Staten-Generaal tot kapitein-generaal van de Unie werd aangesteld. Zij namen 
de belangrijke operationele beslissingen en namen feitelijk de beslissingen ook als ze formeel alleen 
adviseerden. 
In plaats van de gouverneur-generaal ging nu de Raad van State krijgsvolk lichten en afdanken en de 
generaliteitspatenten afgeven. Maar de positie van de Raad veranderde. Hij gaf nu niet meer met en nevens 
de gouverneur-generaal, maar met en nevens de vergadering van de Staten-Generaal leiding aan de zaken van 
oorlog en het volk van oorlog. En het accent in de onderlinge relatie verschoof als vanzelf naar de 
vergadering. In de jaren twintig werd het overleg van de Raad van State met de opperbevelhebber van het 
leger ter voorbereiding van de jaarlijkse veldtocht getransformeerd in een secrete conferentie met de 
opperbevelhebber van gedeputeerden van de Staten-Generaal waar gecommitteerden van de Raad van State 
mochten aanschuiven. In de deputaties te velde kregen de gedeputeerden van de vergadering de overhand 
boven de gecommitteerden van de Raad: de gedeputeerden hielden zich met het krijgsbeleid bezig en de 
gecommitteerden losten logistieke problemen op.716 De activiteiten van vergadering en raad buiten de 
deputaties te velde gaven hetzelfde beeld te zien: de vergadering nam de besluiten en de Raad voerde ze uit 
en beheerde de vestingwerken en het krijgsvolk. De Raad was van die ondergeschikte positie niet 
gecharmeerd. Na 1631 bleven de raadsheren jarenlang weg uit de deputaties te velde. En wat de provincies 
betreft: zij moesten na 1588 niet meer via de Staten-Generaal de gouverneur-generaal controleren maar de 
Staten-Generaal zelf. Zij bewaakten eens te meer hun autonomie en hun bevoegdheid om controle uit te 
oefenen over de troepen die voor hun rekening kwamen of althans binnen hun grenzen waren gelegerd. In 
de provincies hadden de Staten-Generaal buiten de vestingsteden op militair gebied niet veel te vertellen en 
dat zou ook zo blijven. 
In 1651 veranderde de taakverdeling opnieuw ingrijpend. De landoorlog was voorbij, Willem II was na zijn 
mislukte aanslag op Amsterdam overleden en aan een kapitein-generaal hadden de provincies geen behoefte 
meer. De Staten-Generaal gingen voor zover daar nog aanleiding toe was, met advies van de Raad van State 
de generaliteitspatenten af geven. De instructie van de Raad van State van 1588 werd aangepast aan de 
gegroeide praktijk. De dispositie over de zaken van oorlog en het volk van oorlog werd niet langer aan de 
Raad alleen opgedragen, maar aan de Raad met en nevens de vergadering. 717 Hoe dat gezamenlijke bestuur 
moest worden georganiseerd vermeldde de instructie niet en dat leidde tot jarenlange discussies.718 
Uiteindelijk schikte de Raad zich in zijn meer ondergeschikte rol. Vanaf 1666 stuurde hij weer een 

                                                
716 Groenveld, ‘De institutionele en politieke context’, 55-88. 
717 Art. 32. 
718 Van Slingelandt, ‘Raad van Staate’, 18. 
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gecommitteerde mee met de deputatie te velde en vanaf 1668 waren er weer conferenties van gedeputeerden 
uit de vergadering en gecommitteerden uit de Raad die niet alleen de besluitvorming ter vergadering 
voorbereidden, maar bovendien in secrete oorlogszaken beslissingen namen en met de secrete conferenties 
over de buitenlandse zaken uit die tijd kunnen worden aangemerkt als de voorlopers van het latere 
permanente secrete besogne, waarin gecommitteerden van de Raad met gedeputeerden van de vergadering 
de secrete besluiten over de buitenlandse zaken en de oorlogvoering namen.719 Wat de provincies betreft: die 
oefenden nu de volledige controle uit over de troepen die voor hun rekening kwamen of althans binnen hun 
grenzen waren gelegerd. Bij ontstentenis van een kapitein-generaal van de Unie die tevens kapitein-generaal 
was van vijf provincies, was nu bijna alle generaliteitsinvloed op de provinciale legers verdwenen. 
In 1672, toen de Republiek zich te land moest verdedigen tegen aanvallen van Frankrijk, Munster en Keulen, 
veranderden de verhoudingen opnieuw. Willem III, door de Staten-Generaal als kapitein-generaal aangesteld, 
trok de leiding over het leger en de oorlogvoering geheel naar zich toe en ging ook, als voorheen de 
gouverneur-generaal, met advies van de Raad van State generaliteitspatenten uitgeven. De Staten-Generaal 
bepaalden in secrete besognes met de Raad van State het defensiebeleid. Ze stuurden geen deputeerden meer 
naar het leger om de politieke beslissingen te nemen; die rol was nu weggelegd voor Heinsius, 
raadpensionaris van Holland, vaste gedeputeerde van de Staten van Holland ter Staten-Generaal en hun 
vertegenwoordiger in de secrete besognes, vertrouweling van Willem III en daarmee een sleutelfiguur in de 
oorlogvoering en ook in de diplomatie van de geallieerden. 
Willem III stierf in 1702, een jaar nadat de Republiek in de Spaanse Successieoorlog verwikkeld was geraakt. 
De Staten-Generaal stuurden weer gedeputeerden te velde, nu naar de opperbevelhebber van de 
gecombineerde Engels-Staatse legers, de Engelsman Marlborough. Ook gingen zij weer met advies van de 
Raad van State de patenten voor de Staatse troepen afgeven. 
Na de beëindiging van de oorlog in 1714 trad opnieuw de situatie van 1651 in. Maar in 1747, in de 
Oostenrijkse Successieoorlog, stelden de Staten-Generaal wederom een kapitein-generaal van de Unie aan in 
de persoon van Willem IV, die bovendien erfstadhouder werd van alle provincies en de Generaliteitslanden 
en daardoor het opperbevel in en buiten de provincies in handen kreeg. Hij en zijn opvolger Willem V 
kregen hierdoor pas met recht de status van vorst, die onder het ancien regime toch in de eerste plaats 
legerleider was. 
Alleen de bondgenoten zelf konden volgens art. IX van de Unie met eenparige bewilliging oorlog aangaan. 
De oorlogvoering zelf was inclusief haar voorbereiding in handen van de vergadering. 
Als het ging om de uitgifte van patenten, om zaken van oorlog en het volk van oorlog te land mochten 
gedeputeerden 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.720 
De opdracht tot waarborging van ‘de zekerheid van de Republiek of de securiteit van de staat’ werd door 
de vergadering uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gouverneur-generaal, de kapitein-generaal van 
de Unie, de Raad van State en de afzonderlijke provincies.721 Ze nam de belangrijke beslissingen op het 
gebied van de defensie, het leger en de oorlogvoering met en nevens de Raad van State; de minder 
belangrijke nam ze niet zonder advies van de Raad. In zaken van het leger en de oorlogvoering liet ze zich 
bovendien adviseren door de kapitein-generaal, die op deze terreinen in feite degene was die aan de 
touwtjes trok.  
 
10.2 Regels stellen met betrekking tot het defensiewezen, de oorlogvoering, het leger en de middelen 

van defensie 
De vergadering vaardigde talloze plakkaten en reglementen uit inzake de defensie van de staat, de 
verdedigingslinies en de militie. Zo reglementeerde ze de krijgstucht door de uitvaardiging van 
artikelbrieven, die tijdens krijgsoperaties met enige regelmaat aan de soldaten werden voorgelezen. De 
eerste artikelbrieven voor het Staatse leger werden nog uitgevaardigd door Willem van Oranje (1573 en 
1578) en Maurits (1586). De Articul-brief ofte Ordonnantie op de discipline militaire van 1590 werd echter 
uitgevaardigd door de Staten-Generaal met contraseign van de Raad van State.722 De Staten-Generaal 
amplieerden en wijzigden deze artikelbrief in 1705723 en in die vorm is ze tot 1795 van kracht gebleven. 

                                                
719 Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, 203 vv. 
720 Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, 236. 
721 Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, 147-175. 
722 Artikelbrief, 1590. 
723 Res. SG 09/05/1705. 
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Voor de handhaving van de krijgstucht was niet de vergadering, maar de kapitein-generaal verantwoordelijk: 
het plakkaat tegen goddeloze vloekers en lasteraars in het Staatse leger van 1642 werd uitgevaardigd door 
Frederik Hendrik.724 Plakkaten tegen de excessen van het krijgsvolk werden weer uitgevaardigd door de 
Raad van State. 
Dat ordonnanties over de defensie en het leger door Staten-Generaal, de Raad van State, de kapitein-
generaal en de Staten van de provincies werden uitgevaardigd bevorderde de overzichtelijkheid niet. Om 
overzicht te scheppen legde men er verzamelingen van aan.725  
De Grote Vergaderingen van 1651 en 1716-1717, waar de militie hoog op de agenda stond, en de 
werkzaamheden van de Personele commissie van het Defensiewezen van 1785-1788 hebben de regeling 
van het defensiewezen niet ingrijpend veranderd.  
 
10.3 De opperdirectie voeren over de oorlogvoering 
 
10.3.1 De campagne voor het landleger vaststellen 
Het opperbestuur van de zaken van oorlog impliceerde in oorlogstijd de vaststelling van het plan de 
campagne voor de jaarlijkse veldtocht en het in het veld brengen van het Staatse leger.726 Hiertoe stelden 
de Staten-Generaal vanaf 1625 elk jaar een secreet besogne in. 727 Dit secreet besogne op het (emplooi van het) leger 
of op het legeremplooi  bestond doorgaans uit de leden van het secreet besogne tot de militaire zaken, onder 
Frederik Hendrik regelmatig aangevuld met gedeputeerden die met instemming van de Staten-Generaal door 
de kapitein-generaal zelf waren aangewezen. De resoluties die dit besogne mocht nemen werden beschouwd 
als resoluties die in de volle vergadering waren genomen en moesten – althans sinds 1631 - door de griffier 
worden genotuleerd en in het secreet boek of een apart register worden geregistreerd. 728 In de besognes 
over het emplooi van het leger kwamen uiteraard ook politieke en financiële aangelegenheden aan de orde, 
maar als het op die punten op besluiten aankwam, moesten de gecommitteerden wel met de Staten-Generaal 
overleggen. De gebeurtenissen in 1644 geven hiervan een mooi voorbeeld. In december van dat jaar legde 
de kapitein-generaal (Frederik Hendrik) aan een dergelijk besogne op zijn kamer zijn plan voor om Brugge, 
Hulst of Antwerpen te belegeren. Na enige discussie viel de keus op Antwerpen. De Prins vroeg de 
gedeputeerden (negen in getal) vervolgens het benodigde geld (een miljoen) beschikbaar te stellen. De 
gedeputeerden verklaarden zich op dit punt ongelast, maar zegden individueel toe hun best te zullen doen 
om die last te verkrijgen, zonder opening van zaken te geven over de precieze inhoud van het plan.729  
Als er een landoorlog dreigde zonder dat er een kapitein-generaal beschikbaar was (wat zelden is 
voorgekomen) kreeg het besogne de bevoegdheid om in plaats van met de kapitein-generaal met de Raad 
van State over de aanwending van het leger te beslissen. Het besogne dat in 1668 met dat doel werd ingesteld 
hoefde van deze bevoegdheid geen gebruik te maken, zodat er ook geen resoluties van bewaard zijn 
gebleven.730 
 
10.3.2 Het beleid bepalen tijdens de veldtocht731 
De Staten van de provincies hadden van oudsher het recht om door de landsheer gehoord te worden bij het 
vaststellen van het beleid van de oorlog. Dat recht hadden ze onder meer uitgeoefend door gedeputeerden 
te velde naar het leger af te vaardigen. Al in de landsheerlijke tijd vergezelden deputaties uit de 
Statencolleges de kapitein-generaal, de vertegenwoordiger van de landsheer, tijdens een veldtocht om het 
hem mogelijk te maken om zonder de staten in vergadering bijeen te roepen beslissingen te nemen 
waarvoor hun instemming nodig was.732 

                                                
724 Placaet teegens Godtloose vloeckers en lasteraers, 1642. 
725 Een voorbeeld is het Recueil van verscheiden placaten, ordonnantiën enz. betreffende de zaaken van oorlog, dat tussen 1705 en 
1788 werd gepubliceerd . In de archieven van de Staten-Generaal en de familie Fagel bevinden zich recueils met 
resoluties van de Staten-Generaal over dit onderwerp. 
726 Paulus, Unie van Utrecht, 35 
727 Groenveld, Verlopend Getij, 77; De Bruin, Geheimhouding en verraad, 254. 
728 Deze eis werd het eerst geformuleerd in de (ord.) res. van 8 april 1631. Hierbij ging het om een commissie 
waarvan enkele leden door de kapitein-generaal werden geassumeerd (aangewezen).  
729 Secr. res. SG 21/12/1644 ; De Bruin, Geheimhouding en verraad, 259. 
730 Res. SG 23/04/1668; Van Riemsdijk, Griffie, 24. 
731 Van Slingelandt, ‘Gesag over de militie van den Staat’, 77-86. 
732 Kokken, Steden en Staten, 196-199. Hij geeft voorbeelden uit de periode 1481-1490.  
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Ook na 1576 moesten er tijdens een veldtocht herhaaldelijk beslissingen worden genomen met aanmerkelijke 
politieke en financiële consequenties. De opperbevelhebber te velde was meestal niet in de gelegenheid om 
daarover in Den Haag te komen overleggen. Daarom stuurde de Raad van State, die met en nevens de 
gouverneur-generaal het oorlogsbeleid vaststelde, gecommitteerden naar het hoofdkwartier te velde om de 
veldtocht bij te wonen en hem met raad en daad bij te staan. Die gecommitteerden werden dan door de 
vergadering volledig geautoriseerd tot ‘resolveren offensive ende defensive sonder reserve van 
ruggesprake.’ 
Na 1588 stuurden de Staten-Generaal steeds vaker hun eigen gedeputeerden mee, waardoor de deputaties 
te velde secrete besognes van de vergadering werden. 733 Ze werden geacht, in de termen van hun 
instructie van 1614 ‘met gemeen advys sonder ruggespraecke [te] resolveren ende [te] doen effectueren, 
tgene dat naer gelegentheyt ende vereysch der voorvallende saecken ten voors. fyne, ende tot meesten 
dienste, welstant, ende verseeckertheyt vanden Staet deser Landen … bevonden sal worden te behooren”734, 
een formule die we ook tegenkomen in de instructies van andere besognes met beslissingsbevoegdheid. Hun 
resoluties werden op naam van de gedeputeerden (gevolmachtigden) te velde uitgegeven maar hadden de 
status van resoluties van de Staten-Generaal.735 
Herhaaldelijk zien we na 1588 nog deputaties te velde optreden die geheel uit raadsheren bestaan (zoals bij 
de veldtochten van 1605 en 1606), maar sinds 1621 waren er altijd gedeputeerden van de vergadering in 
vertegenwoordigd. In 1624 stelden de Staten-Generaal dat verplicht736 en een paar jaar later zien we zelfs 
in het geheel geen raadsheren meer deelnemen. In 1623 bestond de deputatie uit twee gedeputeerden en 
één raadsheer, in 1624 uit één gedeputeerde en één raadsheer, in 1625, 1627 en 1629 uit acht 
gedeputeerden737 en in 1629 ging de vergadering en corps naar het leger voor Den Bosch. In 1631 had de 
Raad er genoeg van. Hij besloot niet meer aan de deputaties te velde mee te doen, mochten de Staten-
Generaal daar nog toe verzoeken. Tot en met 1634 ging tresorier-generaal Goch nog wel mee, maar na 
1634 hield ook dat op.738 
In de periode 1650-1665, toen er geen landoorlog werd gevoerd en er ook geen kapitein-generaal in functie 
was, traden deputaties te velde maar een enkele keer op. In 1666 (oorlog met Munster) werd er weer voor 
het eerst sinds lange tijd een deputatie naar het leger gestuurd. De Raad had inmiddels zijn verzet opgegeven 
en was met één gecommitteerde in deze deputatie vertegenwoordigd.739 Dat was ook het geval in de 
deputaties te velde van 1668 en 1672, die Gedeputeerden en gevolmachtigden te velde werden genoemd740 en 
die in feite als opperbevelhebber optraden. 
Sinds 1666 bestond een deputatie te velde uit vier gedeputeerden van de Staten-Generaal, één 
gecommitteerde van de Raad van State en de tresorier-generaal.741 In bijzondere omstandigheden was de 
deputatie groter: in 1672 stuurden de Staten-Generaal een deputatie naar Arnhem en vervolgens naar 
Utrecht om te besoigneren en te resolveren met de kapitein-generaal. Die deputatie bestond uit zes en kort 
daarna zeven gedeputeerden, twee gecommitteerden van de Raad van State en de griffier.742 In de periode 
1672-1702 maakten zo nu en dan ook enkele gedeputeerden uit provincies waar de krijgshandelingen plaats 
vonden er deel van uit. 
In 1702 werden de Staatse en Engelse legers gecombineerd en onder het gemeenschappelijk commando 
gesteld van Marlborough als kapitein-generaal. De Staten-Generaal stelden weer gedeputeerden te velde 
aan, maar nu nog maar vier, van wie er één werd benoemd door Holland en de drie anderen bij toerbeurt 
door de andere provincies. Ze kwamen met de kapitein-generaal overeen, dat hij met deze gedeputeerden 
zou overleggen over alle krijgszaken, ongeacht of de legers van beide landen gezamenlijk of afzonderlijk 

                                                
733 Res. SG 30/06/1690. 
734 Zie de instructie voor de gedeputeerden te velde van 1614: Groenveld, ‘Secrete en andere besognes’,  29. 
735 In 1602, 1604 en 1629 hield de griffier de notulen voor beide: Van Slingelandt, ‘Gesag over de militie van den 
Staat’, IV, 78. Ook in 1632: Poelhekke, Frederik Hendrik, 376.  
736 Res. SG 12/04/1624, Resolutiën NR, VI, 496 nr. 3052. 
737 Van Slingelandt, ‘Gesag over de militie van den Staat’, IV, 81. 
738 Groenveld, ‘Institutionele en politieke context’, 73. 
739 Van Slingelandt, ‘Gesag over de militie van den Staat’, IV, 81; Van Deursen, ‘De Raad van State onder de 
Republiek’, 74. 
740 Commissies van 12/04/1668 en 13/04/1672. 
741 Groenveld, ‘Institutionele en politieke context’, 73. 
742 Van Slingelandt, ‘Gesag over de militie van den Staat’, IV, 78. 
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opereerden. Tot het einde van de oorlog  zou Marlborough herhaaldelijk door de gedeputeerden te velde 
worden bijgestuurd.743 
Gedeputeerden te velde dienden de bevelhebbers met raad en daad bij te staan en een oplossing te vinden 
in situaties waarin een conflict kon optreden. Hun taak strekte zich uit tot kwesties die betrekking hadden 
op de krijgsoperaties en op de inwendige gang van zaken in het leger. Ze moesten erop toezien dat bij de 
krijgsoperaties te allen tijde de belangen van de staat in het oog werden gehouden, dat snel recht werd 
gesproken en dat soldaten tijdig en volledig werden betaald.744 Soms kregen ze een bijzondere machtiging 
om een geheime zaak af te doen. Een voorbeeld hiervan is het vervolg op de hierboven beschreven 
gebeurtenissen van 1644 rond de voorgenomen aanslag op Antwerpen. Frederik Hendrik onderhield 
hierover nauw contact met de Franse gezant d’Estrades, omdat de aanslag alleen kon slagen als het een 
gezamenlijke Frans-Staatse onderneming zou zijn. In 1645 kreeg hij van d’Estrades de toezegging, dat 
Frankrijk Antwerpen, als het die stad zou innemen, aan de Republiek zou laten onder de voorwaarde dat de 
Republiek de katholieke religie zou vrijlaten. Hoewel de kapitein-generaal herhaaldelijk met de gedeputeerden 
te velde besluiten nam over buitenlandse aangelegenheden die rechtstreeks met de oorlogvoering te maken 
hadden, was dit geen zaak die hij zonder meer met hen alleen kon regelen. Hij deelde daarom in september 
aan de voorzitter van de vergadering van de Staten-Generaal mee, dat hij een zeer belangrijke mededeling te 
doen had , waarop de vergadering  voor het aanhoren van die mededeling een speciaal secreet besogne 
instelde. Dit secrete besogne hoorde het voorstel aan en delegeerde (defereerde) de zaak in kwestie alsnog aan 
ZH en gedeputeerden te velde, die (namens de Staten-Generaal dus) met de Franse voorwaarde instemden. 
De aanslag op Antwerpen mislukte.745 
Gedeputeerden te velde hadden dus geen blanco volmacht. In sommige gevallen hadden zij 
beslissingsbevoegdheid, in andere niet. Tijdens de veldtocht communiceerden de gedeputeerden met de 
vergadering en na afloop van de veldtocht brachten ze aan haar rapport uit.746 Als ze als bestuurders 
optraden stond van hun besluiten beroep open bij de Staten-Generaal.747 
 
10.3.3 Geheime operaties en correspondenties faciliteren 
De Staten-Generaal faciliteerden geheime militaire operaties en geheime correspondenties ter bescherming 
van de staatsveiligheid, die onder de verantwoordelijkheid vielen van de kapitein-generaal of, als die niet 
was aangesteld, van de raadpensionaris van Holland.748 
 
10.3.4 Militaire conventies sluiten 
Zoals al in par. 9.3.2 is uiteengezet, mochten de kapitein-generaal en andere militaire bevelhebbers tijdens 
de veldtocht bepaalde militaire conventies sluiten. 
 
10.3.5 Akten van neutraliteit, sauvegarde en sauveconduit verlenen 
Soevereinen konden de neutraliteit van een ander erkennen of garanderen bij verdrag, maar in oorlogstijd 
deden ze dat door de wederzijdse afgifte van akten van neutraliteit. Met zo’n akte zegden ze de heer of de 
stad die erom had gevraagd toe, dat hij niet als vijand zou worden behandeld, wat inhield dat hij zou 
worden gevrijwaard van oorlogsgeweld, inkwartiering en contributies. Daar stond tegenover dat de 
betrokken heer of stad zich onthield van steun aan de vijand. Zo’n akte werd afgegeven onder de 
voorwaarde dat de andere oorlogspartij een soortgelijke akte zou verstrekken.749 
Wederzijdse verlening van akten van neutraliteit konden van groot belang zijn voor het verloop van een 
oorlog. De betekenis ervan wordt goed zichtbaar bij de afloop van het Bestand in 1621, toen het 
bondgenootschap en de Zuidelijke Nederlanden zich voorbereidden op de hervatting van de oorlog en de 
landen aan de Oostgrens van de Republiek probeerden de oorlog zoveel mogelijk van hun grondgebied 
verwijderd te houden. De Staten-Generaal willigden neutraliteitsaanvragen in van de meeste landen aan de 
                                                
743 Art. 4 van het reglement op de conjunctie en het commando van de trouppes van Engeland ende den Staat, secr. 
Res. SG 30/06/1702 in: Correspondence of Marlborough and Heinsius, 609-611; Israel, De Republiek, 971. 
744 Zwitzer, ‘De militie van den staat’, 27. 
745 Secr. res. SG 20/08/1646. 
746 Hun verbalen in arch. SG inv. nrs. 9175-9212. 
747 Rijsel tegen Van Hardenbroek Staten-Generaal arch. SG inv. nr. 9191. 
748 Hardenberg, ‘Secrete diensten’, 132-147. 
749 Een voorbeeld is de verlening door de Staten-Generaal en de Spanjaarden van de neutrale status aan Wachtendonk 
in 1607 (res. SG 18/08/1607, Resolutiën, XIV, 35) en de verlenging daarvan in 1621, vlak voor de afloop van het Bestand 
(res. SG 05/04/1621, Resolutiën NR, V, 108-109 nr. 619. 
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grenzen in het oosten en zuidoosten: Oldenburg, Gulik en Bergh, Kleef, Mark en Ravestein, het 
aartsbisdom Keulen en de bisdommen Hildesheim, Luik, Munster en Paderborn. Oost-Friesland, 
Bentheim, Lingen en Meurs konden door de Staten-Generaal niet neutraal worden verklaard. Bentheim, 
Lingen en Meurs werden bezeten of gepretendeerd door Maurits en de Staten van Overijssel, die uiteraard 
geen behoefte hadden om een neutraliteitsverzoek te doen. Herhaalde verzoeken van de graaf van Oost-
Friesland, die al een akte van neutraliteit van de aartshertogen op zak had, werden door de Staten-
Generaal niet ingewilligd, omdat de afgifte van een akte van neutraliteit aan de graaf hen zou verplichten 
om de Staatse garnizoenen in Emden en Lierort terug te trekken.750 
Mensen die in oorlogsgebieden woonden hadden van soldaten veel narigheid te duchten: aanslagen op 
hun leven, vernietiging van hun huis, hun gewassen en hun vee en inkwartiering. Iedereen die van de 
overlast van Staatse soldaten verschoond wilde blijven - militairen en andere personen in vijandelijk gebied 
en dorpen of hoeven die door machthebbers werden bedreigd - kon bij de Staten-Generaal een akte van 
sauvegarde aanvragen. Zo’n akte, die de vorm had van een mandement, kon de aanvrager gebruiken als hij 
door Staatse militairen werd lastig gevallen. Het was een opdracht van de Staten-Generaal aan alle Staatse 
militairen om de drager van de akte met rust te laten en een bedreiging met de verbeuring van lijf en goed 
als zij de begunstigde door woord of werk zouden hinderen. 751 Sauvegardes werden uitgegeven door de 
Staten-Generaal na advies van de Raad van State, maar ook wel door de Raad van State op verzoek van de 
Staten-Generaal. 
Aan onderdanen van de vijand die het grondgebied van de staat ongemoeid wilden passeren verstrekten 
de Staten-Generaal acten van sauveconduit (vrijgeleiden, paspoorten voor vijanden). 
 
10.4 De opperdirectie voeren over leger en militie 
 
10.4.1 Opperbevelhebbers en hoge legerofficieren aanstellen752 
De Staten-Generaal konden met gemeen consent een kapitein-generaal van de Unie aanstellen en die 
kapitein-generaal van de verschillende Generaliteitslanden maken. Als het opperbevelhebberschap niet 
door een kapitein-generaal van de Unie werd waargenomen (1587-1625, 1651-1672, 1702-1747 en 1759-
1766), belastten ze een veldmaarschalk met het opperbevel. Ook veldmaarschalken werden door hen 
aangesteld. 
Ze gaven commissies aan generaals, generaals-majoor en brigadiers, aan officieren die niet ter repartitie 
van de provincies stonden en aan gouverneurs en commandeurs van de garnizoenssteden, forten en 
plaatsen die niet onder het gezag stonden van de stemhebbende provincies. Ze verstrekten akten van 
aanstelling aan kwartiermeesters-generaal van het leger, de meesters-generaal van de artillerie, de 
luitenants-generaal, de commissarissen-generaal en de kwartiermeesters-generaal van de cavalerie. Dat de 
Staten-Generaal de meeste commissies afgaven (en alle militairen in de eed namen) was vooral een 
uitdrukking van de principiële ondergeschiktheid van de militaire aan de politieke macht. In de praktijk 
was de afgifte van de commissie meestal niet meer dan de bekrachtiging van een benoemingsbesluit van 
de prins van Oranje in zijn hoedanigheid van kapitein- of admiraal-generaal. 
 
10.4.2 Zorg dragen voor de militie: augmentatie, reductie, arbeidsvoorwaarden 
De vergadering besliste over de samenstelling en de vermeerdering of vermindering van de krijgsmacht, 
over de werving, rekrutering, betaling, reductie en afdanking van troepen. Ze besliste over de garnizoenen, 
over de verdeling van de militie, overneming van commando en verandering van garnizoen. Ze besliste 
over de arbeidsvoorwaarden van de officieren die ze had aangesteld: in 1792 trof ze een pensioenregeling 
voor officieren en herzag ze de oudedagsvoorziening voor invaliden.753 Ze verleende of continueerde ten 
laste van het land pensioenen of beneficiën (geldwaardige bedieningen), aanvaardde resignaties (ontslag op 
verzoek) en verleende expectatieven (aanstellingstoezeggingen), survivances (recht om een opvolger te mogen 
nomineren), adjunctiën (toevoegingen van een adjunct) en brieven van cassatie (onvrijwillig ontslag).754 Ze 
had in het bijzonder de zorg voor de vreemdelingen die zich in Staatse dienst hadden begeven. Zij nam 
kennis van hun klachten en bezwaren tegen de provincie waarop hun compagnie gerepartieerd was. Die 

                                                
750 Een groot aantal resoluties over neutraliteitsaanvragen vanaf maart tot en met december 1621 in Resolutiën NR, V. 
751 De Blécourt, Kort begrip van het oud-vaderlandsch burgerlijk recht, no. 89 (203). 
752 Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, III, 33. 
753 Secr. Res. SG 07/09/1792, bij Zwitzer, De militie van den staat, 99-100, 105. 
754 Art. 32 van de instructie van de Raad van State van 1651. 
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klachten hadden dikwijls betrekking op de niet tijdige betaling van soldij. De vergadering drong dan bij de 
betrokken provincie op spoedige uitbetaling aan. 
 
10.4.3 Opdracht (patent) geven tot de verplaatsing van troepen over de provinciegrenzen755 
Een patent was in het militaire bedrijf een machtiging op een legerkapitein om zijn compagnie van de ene 
garnizoensplaats naar de andere te laten marcheren en om daarbij van de autoriteiten inkwartiering in de 
garnizoensplaats van bestemming te vorderen. 756 Als de troepen de provinciegrenzen niet behoefden te 
overschrijden, werden die marsorders afgegeven door de provincie of haar stadhouder. Over de vraag wie 
patenten af mocht geven voor troepenverplaatsingen over de provinciegrenzen heen, is hevige politieke 
strijd gevoerd. In de periode 1576-1588 werden ze afgegeven door de gouverneur-generaal. In 1588-1651 
was het volgens Van Slingelandt de Raad van State die de generaliteitspatenten afgaf, nadat de kapitein-
generaal (stadhouder) van de betrokken provincie er zijn eigen patent aan had toegevoegd of 
geattacheerd.757  Hierdoor kreeg de kapitein-generaal van de Unie, die tevens kapitein-generaal was in vijf 
van de zeven provincies, in de praktijk de controle over de troepenverplaatsingen en kon Willem II zonder 
problemen op dit punt in 1651 zijn aanslag op Amsterdam plegen. De Grote Vergadering die kort daarna 
werd gehouden wilde iets dergelijks voor de toekomst uitsluiten en bepaalde dat generaliteitspatenten in 
het vervolg alleen nog mochten worden afgegeven door de Staten-Generaal na advies van de Raad van 
State.758 Als de Raad promptelijk advies had uitgebracht, namen de Staten-Generaal zonder ruggespraak759 
het besluit om het patent af te geven. Zij stuurden het bezegelde en ondertekende patent naar de Raad van 
State, die mede ondertekende en mede bezegelde.760 Tenslotte expedieerde de Raad van State het patent. 
Als het ging om een tijdelijke verplaatsing van troepen uit een stemhebbende provincie, dan moesten 
bovendien de Staten van die provincie goedkeuring geven. 
Dit voorschrift werd ook vastgelegd in een instructie voor de gedeputeerden ter vergadering, die door de 
gedeputeerden moest worden bezworen. Die instructie sloot last en ruggespraak op het punt van de 
patenten uit en verbood de gedeputeerden voorstellen hierover over te nemen, er aantekening op te doen 
of conclusies tegen te spreken. Deze regeling was van kracht tot 1672. Bij zijn aanstelling tot kapitein-
generaal voor één veldtocht in februari 1672 werd in de instructie van Willem III nog opgenomen, dat hij 
niet tegelijkertijd ook kapitein-generaal van een of meer afzonderlijke provincies zou zijn en ook geen 
patenten zou geven. Nog in hetzelfde jaar werd Willem III echter stadhouder en kapitein-generaal van vijf 
provincies en werd hem daarbij het recht om patenten te geven weer uitdrukkelijk toegekend. In de 
periode 1702-1748 was de afgifte van de patenten voor troepenverplaatsingen die de provinciegrenzen 
overschreden weer in handen van de Staten-Generaal, die het recht van de patenten in laatstgenoemd jaar 
overdroeg aan erfstadhouder en kapitein-generaal van de Unie Willem IV.761 
 
10.4.4 Militaire verloven en paspoorten verlenen762 
Als militaire officieren tijdelijk uit hun garnizoenen wilden absenteren voor het verrichten van hun particuliere 
affaires, moesten ze hiervoor verlof vragen. Die verloven konden worden afgegeven door de Staten-
Generaal, de Raad van State, de provincie die in het gegeven geval betaalheer was of de kapitein-generaal. 
Wie welke rol vervulde verschilde  naar tijd en omstandigheid .763 In de periode 1588-1651 waren de 

                                                
755  Van Slingelandt, ‘Gesag over de militie van den Staat’, IV, 71, 120, 171 vv; Van Riemsdijk, Griffie, 64-67; Zwitzer, 
De militie van den staat, 21, 31, 32, 38. 
756 Over open patenten en zeebrieven zie elders. 
757 Patenten werden in die tijd weliswaar door de Raad van State gecontrasigneerd, maar in de resoluties van 1628 en 
1629 is toch afwisselend sprake van patenten op naam van de Staten-Generaal (bijv. res. SG 15/08/1629, 6) en 
patenten op naam van Maurits (bijv. res. SG 18/08/1629, 18). 
758 Res. Grote Vergadering SG 16/06/1651. In dringende gevallen konden patenten en autorisaties worden 
afgegeven door de gedeputeerden te velde of de commanderende generaal: Van Slingelandt, ‘Gesag over de militie 
van den Staat’, IV, 187. 
759 De Grote Vergadering heeft de intentie gehad dat op het stuk van de patenten geen overnemen, geen aantekenen of 
tegenspreken van conclusie zou plaats hebben: Van Slingelandt, ‘Gesag over de militie van den Staat’, IV, 77. 
760 Res. Grote Vergadering 16/06/1651; instructie voor de Raad van State van 1651, art. 8 en art. 10. 
761 Zwitzer, De militie van den staat, 34-35. 
762 Van Slingelandt, ‘Gesag over de militie van den staat’, IV, 194-197; Van Riemsdijk, Griffie 65. Het verlofboek over 
1651-1664 in arch. SG inv. nr. 12535. 
763 Uit een resolutie uit 1626 wordt duidelijk, dat op dat moment zowel HHM als Z. Exc. en de Raad van State 
verloven afgeven: res. SG 18/12/1626, 16. 
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Staten-Generaal formeel bevoegd. Zij verleenden verlof op advies van de Raad van State en met 
instemming van de provinciale betaalheer. Maar in de praktijk werd het advies van de kapitein-generaal 
doorslaggevend. Hij kon, zeker tijdens de veldtocht, het best beoordelen welke officier te missen was en 
welke niet. Als de Staten-Generaal van een officier te velde een verlofaanvraag kregen, vroegen ze advies 
aan de gedeputeerden te velde, die na overleg met de kapitein-generaal adviseerden, waarop de Staten-
Generaal conform het advies beslisten. Als een vorst verlof wilde voor een officier die hij op grond van 
een capitulatie met de Staten-Generaal in dienst van het Staatse leger had laten overgaan, wendde hij zich 
tot de Staten-Generaal, die beslisten nadat ze de Raad van State, maar zeker ook de kapitein-generaal 
hadden gehoord. In andere gevallen stelde de inbreng van de Staten-Generaal ongetwijfeld minder voor. 
Ze trokken, zoals Van Slingelandt meedeelt, de verlofverlening aan zich, wat eerder een natuurlijk proces 
dan een machtsstrijd zal zijn geweest.764 In 1620 zien we in dezelfde week zowel de Staten-Generaal als 
Frederik Hendrik verlof verlenen, de eersten aan een vaandrig, de laatste aan de landgraaf van Hessen.765 
In 1651 bepaalde de Grote Vergadering dat de Staten-Generaal en de Raad van State beide verlof zouden 
verlenen, mits ze daarvan aan elkaar kennis zouden geven. De betrokken provincie moest er haar 
schriftelijke goedkeuring aan toevoegen (attacheren). 766 Sindsdien hielden de Staten-Generaal en de Raad 
beide register van de verloven en hielden ze een vaste dag in de week aan om de verloven door hun 
gecommitteerden gezamenlijk te laten examineren.767 Op 23 december 1664 besloten de Staten-Generaal 
de verloven voortaan door de Raad van State te laten depêcheren (uitvaardigen). Zodra er weer een kapitein-
generaal werd aangesteld (Willem III in 1672) werden de verloven ook weer door hem uitgevaardigd. Als 
de kapitein-generaal zelf van het leger wilde absenteren, vroeg hij verlof aan de provincie en de Staten-
Generaal.768 
Geen enkele militair was van de verplichting om verlof te vragen vrijgesteld. In 1610 bijvoorbeeld vroeg 
en kreeg Frederik Hendrik, op dat moment generaal in het Staatse leger, verlof zich voor drie of vier 
weken naar Frankrijk te begeven om zijn zieke moeder Louise de Coligny te bezoeken.769 
Aan Staatse militairen die verlof hadden om hun garnizoen te verlaten verleenden de Staten-Generaal een 
binnenlands paspoort waaruit bleek dat de reis een privékarakter had.770 
 
10.5 Appel, reformatie en revisie verlenen van civiele sententies van de Raad van State tegen militairen 

771 
Tot 1638 lieten de Staten-Generaal geregeld beroep in appel of reformatie772 toe op zichzelf van de 
sententiën van de Raad van State, de hoogste militaire rechter. In 1626 bijvoorbeeld behandelden ze het 
appel dat kapitein De Loge had ingesteld tegen een sententie van de Raad van State in de rechtszaak die 
Gooswijn Meurskens tegen hem had aangespannen. Nadat de Staten-Generaal de sententie van de Raad 
van State eerst nietig hadden verklaard773 gaven ze de Raad na de behandeling van de zaak in appel gelijk. 
Ze bekrachtigden de conceptsententie die door een commissie van gedeputeerden was opgesteld en 
stelden de vastgestelde sententie aan partijen ter hand.774 In 1639 werd echter de regeling getroffen “dat 
alleen revisie of propositie van erreur toelaatbaar zou zijn – revisie evenwel waarin productie van nieuwe 
stukken en feiten was toegelaten en die dus in feite meer op hoger beroep geleek.”775 Pas vanaf 1718 

                                                
764 Van Slingelandt, ‘Gesag over de Militie van den Staat’, 194. 
765 In 1625 krijgt vaandrig Knoll verlof van de Staten-Generaal en de landgraaf van Hessen van Frederik Hendrik: 
ress. SG 30/06/1625 en 01/07/1625, Resolutiën NR, VII, nrs. 2509 en 2520. 
766 Res. Staten van Holland 20/09/1651; res. SG 26/08/1651. 
767 Van Slingelandt, ‘Gesag over de militie van den staat’, IV, 196-197. 
768 Correspondentie Willem III en Hans Willem Bentinck., Tweede gedeelte, dl. 2, 208 noot 1. 
769 Res. SG 11/10/1610, Resolutiën NR, I, 236 nr. 1345. 
770 Resoluties op aanvragen van militaire paspoorten en verloven werden tussen 1705 en 1747 afzonderlijk 
geregistreerd: arch. SG inv. nrs. 12359-12436. 
771 Over ‘revisiën en appellen van sententiën van de Raad van State’ 1639-1768: NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nrs. 
7011-7013. 
772 Beperkt soort beroep zonder schorsende werking. 
773 Res. SG 15/05/1628, 1. 
774 Res. SG 31/12/1629, 4. 
775 Fockema Andreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek, 21; Van Deursen, ‘De Raad van State onder de 
Republiek’, 89; Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, 3e capittel onder 10. 
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kwam de bevoegdheid van de Staten-Generaal om van sententies van de Raad appel te verlenen definitief 
vast te staan.776 
 
10.6 Pardon verlenen van straffen door de Raad van State aan militairen opgelegd 
De Staten-Generaal verleenden pardon aan militairen die door de Raad van State waren veroordeeld voor 
misdrijven als manslag in een duel, doodslag, desertie, het aangaan van een onwettig huwelijk en fraude bij 
de monstering. Over het verlenen van pardon beschikten zij na advies te hebben ingewonnen van de Raad 
van State en soms ook van de kapitein-generaal. 
In 1611 gaven de Staten-Generaal pardon aan een door de Raad van State veroordeelde passevolant, iemand 
die zich tegen betaling op de monsterlijst had laten zetten maar niet meevocht, zodat de kapitein een deel 
van zijn soldij kon opstrijken.777 In 1618 verleenden zij pardon aan kapitein Maubis, die wegens fraude bij 
de monstering van zijn kapiteinschap was ontheven, nadat de Raad van State en Maurits positief hadden 
geadviseerd.778 In 1619 verleenden ze pardon aan de door koning Jacobus I gesteunde Engelsman Sir 
Robert Henderson, kolonel van een Schots regiment, die een doodslag had begaan op Sweer Adriaensz en 
zich met de vrienden van de dode had verzoend.779 In 1626 verleenden ze pardon aan de vier officieren 
die door de Raad van State ter dood waren veroordeeld omdat zij in mei 1624 zonder slag of stoot Bahia 
in Brazilië aan de Portugezen hadden overgeven. Zij deden dat op verzoek van Amalia van Solms, de 
magistraat van Den Haag en andere notabelen, met instemming van de Raad van State zelf en na overleg 
met Maurits. De griffier werd gelast de veroordeelden mee te delen, dat HHM op voorspraak van de 
prinses van Oranje de ter dood veroordeelden het leven schonken.780 
Pardon aan militairen werd uiteindelijk als regel door de kapitein-generaal gegeven en alleen door de 
Staten-Generaal als er geen kapitein-generaal was. 
 
10.7 Zorg dragen voor de inrichting, versterking en bezetting van de garnizoenssteden van de staat en de 

versterking van de frontieren 
In de artt. IV en VII van het Unietraktaat werd aan het bondgenootschap de zorg voor de fortificaties en 
de garnizoenen opgedragen. Art. IV gaf de generaliteit de bevoegdheid om grenssteden en andere steden 
te versterken op kosten van de provincies waarin die steden gelegen waren en nieuwe forten en 
versterkingen aan te leggen op kosten van de generaliteit en art. VII om in de grenssteden garnizoenen te 
legeren, in de eed te nemen, er met advies van de gouverneur (stadhouder) van de betrokken provincie het 
bevel over te voeren en er de krijgstucht te onderhouden. De burgers en inwoners van de 
garnizoenssteden konden ook volgens art. VII op vergoedingen voor inkwartiering (serviesgelden) 
aanspraak maken.  
Vooral onder Maurits werden linies aangelegd bestaande uit een samenstel van vestingen, forten en 
schansen, verbonden door wegen, moerassen en rivieren. In de eerste helft van de achttiende eeuw maakte 
men daar een aaneengeschakelde linie van, die bij Sluis in Staats-Vlaanderen begon en in Delfzijl eindigde. 
Aanvankelijk vielen alle Staatse garnizoensplaatsen buiten Holland, Zeeland, Friesland en Groningen 
(Gelderland en Overijssel stonden nog onder Spaans bestuur) onder het gezag van de verschillende 
provincies. In november 1596 echter bepaalden de Staten-Generaal dat deze garnizoensplaatsen bestuurd 
zouden worden door de Raad van State, uit naam van de Staten-Generaal. Wel zouden de kosten 
onveranderlijk ten laste van de betrokken provincies komen.781 
Het waren de Staten-Generaal die de beslissingen namen over de verdedigingslinies of frontieren, de 
vestingwerken die daar al dan niet deel van uitmaakten en de garnizoenen die in de vestingsteden waren 
gelegerd, maar de uitvoering van die beslissingen lag in handen van de Raad van State. De Raad van State 
moest de Staten-Generaal informeren en adviseren over de gesteldheid van de frontieren van het 
bondgenootschap in het algemeen en de garnizoenssteden in het bijzonder en over de noodzaak van 
verandering van garnizoenen (art. 9). De Raad van State moest er in samenwerking met de Staten-
Generaal bovendien voor zorgen, dat de frontieren van de staat in het algemeen door voldoende 
garnizoenen van verscheidene natiën waren bezet en dat die garnizoenen waren gelegerd in de 
                                                
776 Van Slingelandt, ‘Raad van State’, III, 231, 269, 273; Van Deursen, ’De Raad van State onder de Republiek’, 89; 
arch. SG inv. nrs. 12551.52 (1622) en 12551.82 (1641). 
777 Res. SG 01/10/1611, Resolutiën NR, I, nr. 1104. 
778 Ress. SG 27/09/1618 en 22/10/1618, Resolutiën NR, III, nrs. 3492 en 3647. 
779 Ress. SG 05/01 en 25/02/1619, Resolutiën NR, IV, nrs. 43 en 340. 
780 Ress. SG 14/03/1626, 1; 16/03/1626, 4. 
781 Res. SG 01/11/1596. 
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dichtstbijzijnde en meest geschikte plaatsen.782 De bemoeienissen van de Staten-Generaal met de 
frontieren en de garnizoenssteden hadden vooral de vorm van de aanstelling van en de correspondentie 
met de verantwoordelijke gouverneurs en commandeurs. Militaire inspecties werden meestal door 
deputaties van de Raad van State verricht. Maar aan het eind van de zestiende en in het eerste kwart van 
de zeventiende eeuw vaardigden de Staten-Generaal een aantal malen hun gecommitteerden af om samen 
met de gecommitteerden van de Raad op inspectie te gaan. Zo stuurden de Staten-Generaal in het laatste 
kwart van de zeventiende eeuw verscheidene deputaties naar Friesland, Groningen, Schenkenschans, 
Drenthe, Oost-Friesland  en Westerwolde om maatregelen te beramen voor het nat houden van de 
moerassen aan de oostgrens, die een deel vormden van de oostelijke verdedigingslinie van de Republiek. 
Vijf maal stuurden de Staten-Generaal in de periode 1623-1685 een bezending naar Gelderland, Utrecht 
en Overijssel en eenmaal aan de Prins om maatregelen te beramen tegen de verzanding van de Nederrijn 
en de IJssel, die daardoor hun waarde voor de defensie (en de handel) dreigden te verliezen. 783 
 
 

Tabel 5. Garnizoens- en vestingsplaatsen van het Staatse leger met 
de rang van de commandanten784 

garnizoens- en vestingsplaatsen in de eerste verdedigingslinie periode rang 
Sluis 1604-1794 gouv 
Aardenburg 1604-1688 comm 
IJzendijke 1604-1794 comm 
Philippine 1633-1794 comm 
Sas van Gent 1644-1794 comm 
Hulst 1591-1596, 1645-1794 comm 
fort Terwest (Moervaart) 1645-1688 comm 
fort Moerspui 1648 comm 
fort De Frederik 1628-1747 comm 
fort Lillo 1579-1785 comm 

Staats-Vlaanderen 

schans Liefkenshoek  1582-1785 comm 
Bergen op Zoom 1577-1794 gouv 
Steenbergen 1582-1794 comm 
Willemstad 1583-1794 gouv 

Staats-Brabant I 

Breda  1590-1625; 1637 gouv 
Klundert en de Niervaart 1583-1795 gouv 
Geertruidenberg 1593-1795 gouv 

Holland 
de Zuiderwaterlinie 

Heusden 1577-1795 gouv 
’s-Hertogenbosch 1629-1794 gouv Staats-Brabant II 

de Zuiderwaterlinie Grave  1602-1794 comm 
Ravestein Ravestein 1621-1630, 1635-1795 comm 

Nijmegen 1591-1795 gouv 
Schenkenschans 1586-1672, 1681-1795 gouv 
Arnhem  gouv 
Doesburg  1586-1795 gouv 
Zutphen  1591-1795 gouv 

Gelderland 

Bredevoort 1597-1606 gouv 
Deventer  1591-1795 gouv 
Zwolle 1580-1795 comm 
Steenwijk 1592-1795 gouv 

Overijssel 
de IJssellinie 

Groenlo  1597-1606, 1627-1674   
 

                                                
782 Instructie Raad van State 1651 art. 7. 
783 Hun verbalen in arch. SG inv.nrs. 8857-8956. Ten Raa en De Bas, Het Staatsche leger, II, 396-401; Zwitzer, De militie 
van den staat, 22-23; Israël, De Republiek, 290-295; Van der Woud, Het lege land, 453-454. 
784 De vestingen en forten worden vermeld in de volgorde van hun geografische ligging vanaf het westen in resp. de 
eerste en de tweede linie. Zie ‘Lijst van Nederlandse vestingsteden.’ 
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garnizoens- en vestingsplaatsen in de eerste verdedigingslinie periode rang 
Drenthe 
de Vecht in het 
Zuiden; de 
moerassen en 
schansen aan de 
oostgrens 

Coevorden (1592) 1605-1795 gouv 

Bourtange 1580-1795 comm 
Bellingwolder- of Oudeschans 1593-1795 comm 

Westerwolde 
de linies aan de 
oostgrens, inclusief 
de moerassen 

Langakker- of Nieuweschans 1628-1795 comm 

Groningen Delfzijl 1591-1795 gouv 
garnizoens- en vestingplaatsen in de buitenste verdedigingslinie periode rang 

   
Veurne 1692-1782 comm 
fort De Knokke 1692-1744 comm 
   
Ieper 1692-1782 gouv 
Waasten (Warneton) 1692-1782 comm 
Menen 1692-1782 comm 
Doornik 1692-1782 gouv 
Dendermonde (1/2) 1692-1782 comm 

Zuidelijke 
Nederlanden 

Namen 1692-1782 gouv 
Maastricht Maastricht 1632-1794 gouv 

Stevensweerd 1702-1794 comm 
fort St. Michiel 1702-1716 comm 
Roermond  1632-1637, 1702-1716 comm 
Venlo 1632-1637 gouv 
   

Overkwartier 

   
Meurs (Meurs) 1597-1702 comm 
Orsoy (Kleef) 1609-1672 comm 
Rijnberk (Rheinberg; Keulen) 1597-1598, 1601-1606, 

1633-1674 
comm 

Burik (Büderich, Kleef) 1609-1672 comm 
Wezel (Kleef) 1611-1614, 1629-1672 comm 
(Nieuw) Rhees (Kleef) 1629-1672 comm 
Xanten (Kleef) 1609-1672 comm 

de Rijnvestingen 

Emmerik (Kleef)6 1609-1672 comm 
Dijlerschans 1663-1744 comm 
Leerort (Lieroordt) 1611-1744 comm 

Oost-Friesland 

Emden  1603-1744 comm 
 
11 Zorgen voor de verdediging en de veiligheid van de staat te water 785 
 
11.1 De zeeverdediging 786 
De verplichting tot wederzijdse hulp en bijstand die art. III van de Unie aan de bondgenoten oplegde bij 
gewelddadigheden en oorlogshandelingen door anderen gold uiteraard ook bij gewelddadigheden en 
oorlogshandelingen op zee. 
Het opperbestuur van de zaken der zee en de oorlog te water werd aanvankelijk uitgeoefend door de 
landsheer of diens gouverneur-generaal en het oppertoezicht door de Raad van State nevens hem. In die 
traditie droegen de Staten-Generaal in 1584, na de dood van Oranje, de regering op aan Maurits en de 
                                                
785 Van Slingelandt, Vergadering HHM, II, 147-175 en 203 vv.; Paulus, Unie van Utrecht, 36. 
786 De Hullu, ‘Inleiding.’ 
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Raad van State en gaven ze de Raad een instructie waarin ze hem belastten met het oppertoezicht van de 
oorlog te water en ter zee en de middelen die daarvoor nodig waren. Maar toen de laatste gouverneur-
generaal in 1587 was vertrokken kwamen de verhoudingen anders te liggen. De Staten-Generaal trokken 
het recht van oorlog en vrede zowel ter land als ter zee weer aan zich en hevelden het oppertoezicht over 
van de Raad van State naar de nieuw benoemde admiraal-generaal (Maurits) en naast hem een daartoe 
opgericht College Superintendent. Dat College moest leiding gaan geven aan de Admiraliteitscolleges, die 
sinds 1586 van provinciale in generaliteitsorganen waren omgebouwd. Maar het college functioneerde niet 
en werd in 1594 weer opgeheven. Vanaf 1594 was in de oorlog te water en in admiraliteits- en zeezaken 
het opperbestuur aan de vergadering van de Staten-Generaal, het opperbevel over de vloot aan de 
admiraal-generaal en de uitvoering aan de Admiraliteitscolleges. 
Er waren vijf Admiraliteitscolleges. In Holland waren er drie: de Admiraliteit in Amsterdam, de 
Admiraliteit op de Maze in Rotterdam en de Admiraliteit in het Noorderkwartier, die beurtelings in Hoorn 
en Enkhuizen zetelde. De twee andere waren gevestigd in Zeeland (Middelburg) en Friesland (Dokkum en 
vanaf 1645 Harlingen). Ze waren ondergeschikt aan de vergadering, die de raden ter Admiraliteit sessie 
verleende en beëdigde, maar kregen ook bevelen van de admiraal-generaal en moesten doorlopend aan 
beiden rapporteren. De admiraal-generaal was formeel voorzitter van de Admiraliteitscolleges. Was er geen 
admiraal-generaal (1652-1672 en 1702-1747) dan moesten de Staten-Generaal daar zelf de touwtjes in 
handen nemen, maar formeel was dat niet geregeld. 
In admiraliteits- en zeezaken werkten de Staten-Generaal nauw met de admiraal-generaal en de 
Admiraliteitscolleges samen. De vergadering won altijd advies in van de Admiraliteitscolleges en in veel 
gevallen ook van de admiraal-generaal. Als het om zaken van enig belang ging, dan stuurde ze aanvankelijk 
deputaties naar de Admiraliteitscolleges. Later (onder meer in 1632 en 1644) beschreef ze de 
Admiraliteitscolleges naar Den Haag. Vanaf 1646 werd het een vaste gewoonte, dat haar gedeputeerden tot 
de zaken van de zee één keer per jaar op het Binnenhof met gecommitteerden van de Admiraliteitscolleges 
confereerden. Deze conferenties werden (evenals soortgelijke conferenties met de VOC en de WIC) de 
Haagse Besognes genoemd. Voorts waren de Admiraliteitscolleges verplicht de vergadering aanstonds en 
onder opgaaf van redenen en kosten op de hoogte te stellen van nieuwe equipages of het verleggen van 
schepen. 
Bij de voorbereiding en uitvoering van hun besluiten in Admiraliteits- en Zeezaken maakten de Staten-
Generaal niet alleen gebruik van de Admiraliteitscolleges, maar werkten ze ook nauw samen met de 
corporaties die de kooplieden op de Middellandse Zee ter bescherming van hun belangen hadden 
opgericht: de Directie van de Levantse Handel en de Navigatie op de Middellandse Zee (1625), de directie 
van de Oosterse Handel en Rederijen en de Directie van de Moscovische Handel. Met deze corporaties 
onderhielden ze een geregelde correspondentie, waar ook de Staatse gezanten en consuls in de betrokken 
landen en plaatsen aan deelnamen. Dit gold vooral voor de Directie van de Levantse Handel, omdat deze 
corporatie door de bekrachtiging in 1625 van het oprichtingsbesluit door de Staten-Generaal in feite een 
generaliteitscollege werd, dat ook buiten Amsterdam gezag over de straatvaart kon uitoefenen.787 
In de achttiende eeuw begon het bestuur van de admiraliteits- en zeezaken steeds meer gebreken te vertonen. 
De Staten-Generaal stelden in 1785 een Personele Commissie in tot herziening van het defensiewezen van 
de staat te land en ter zee om over het verhelpen van die gebreken te adviseren. In haar rapport van 1789 
bepleitte deze commissie onder meer de instelling van een Zeeraad, een nieuw College Superintendent, 
wat de admiraliteits- en zeezaken onder centrale leiding zou brengen. Dit voorstel werd door de 
bondgenoten niet overgenomen.788 
 
11.2 Algemeen verbindende voorschriften uitvaardigen en vrijstellingen en ontheffingen verlenen 789 
De vergadering vaardigde verordeningen uit en publiceerde ze. 
Ze vaardigde artikelbrieven uit ter bevordering van de krijgstucht op de Staatse vloot, waarin vrijwel alle 
facetten van het leven aan boord werden gereguleerd en die met enige regelmaat aan de 
scheepsbemanningen werden voorgelezen. Aanvankelijk werd voor elke expeditie een nieuwe artikelbrief 
uitgegeven, maar in 1629 stelden de Staten-Generaal na overleg met de Admiraliteitscolleges en de admiraal-

                                                
787 Van Dillen, Van Rijkdom en Regenten, 84-85. 
788 Het generaal rapport van de personele commissie van het defensiewezen alsmede haar correspondentie met de 
verschillende admiraliteitscolleges: arch. SG inv. nrs. 9258-9263 en 9442. 
789 De regelgeving met betrekking tot de zeezaken is gepubliceerd in: Recueil van alle de placaten, ordonnantiën (enz.) 
betreffende de admiraliteyten, convoyen en verdere zee-saeken, 11 dln., ’s-Gravenhage, 1701-1773, Met generale index, 1775. 
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generaal een meer algemene artikelbrief voor de Staatse vloot vast.790 In 1664 werd deze artikelbrief in 
opdracht van de Staten-Generaal door Johan de Witt en Van Wassenaer Obdam herzien. Een nieuwe 
versie, de articulbrief en instructie raakende den oorlogh ter zee, werd door de Staten-Generaal in 1702 
vastgesteld.791 In deze vorm bleef ze tot 1795 van kracht.792 
De vergadering stelde voor de bouw en de uitrusting van schepen algemene voorschriften. Een resolutie van 
1782 schreef zelfs in bijzonderheden voor “op hoedanige wijs de schepen der verschillende charters in het 
vervolg behoorden gebouwd te worden, met aanwijzing der hoogte en dikte der masten.”793 
De vergadering vaardigde plakkaten uit op de in – en uitgaande rechten, op het verkeer te water met 
vreemde mogendheden, op de handel en navigatie van onderdanen van de staat en van neutralen op de 
vijand en op de uitvoer van strategische goederen als munitie, vivres (proviand) en paarden.  
Van de voorschriften die ze had uitgevaardigd kon ze ook vrijstelling en ontheffing verlenen. Ze gaf 
vrijstelling van convooien en licenten door de afgifte van paspoorten aan bijvoorbeeld haar eigen 
gedeputeerden en ambtenaren en aan buitenlandse vorsten en gezanten. Dergelijke paspoorten konden 
betrekking hebben op het transport van goederen in het algemeen of op het transport van specifieke 
producten (Rijnwijnen bijvoorbeeld) in het bijzonder. Ook kon ze dergelijke vrijstellingen verlenen aan 
kooplieden die voor de Staten-Generaal koopwaar, paarden, kanonnen of ander oorlogstuig vervoerden. 
Zij konden worden gebruikt bij de overschrijding van de grenzen van het bondgenootschap en van de 
grenzen van de verschillende provincies. Gedeputeerden van de Staten-Generaal kregen met een akte van 
vrijdom volledige vrijstelling. Vrijheid van convooi kon ook nog op permanente basis worden verleend. In 
1602 bijvoorbeeld verleenden de Staten-Generaal vrijheid van convooi aan Zeeuwse kooplieden voor de 
vaart op de Guyana’s en de nabijgelegen eilanden. Ook kon de vergadering door de verstrekking van een 
paspoort ontheffing verlenen van het in oorlogstijd uitgevaardigde verbod op de uitvoer van strategische 
goederen. Van de begunstigde kon in zo’n geval het stellen van een borgtocht of cautie gevraagd 
worden.794 
 
11.3 Beslissen over het emplooi van de vloot en leiding geven aan de oorlog te water 
De Staten-Generaal beslisten sinds 1589 over het emplooi van de vloot. In de eerste plaats ging het hierbij 
om de inzet van oorlogsschepen in de oorlog ter zee. Om die inzet voor te bereiden en te organiseren, 
belegden ze vanaf 1597 twee keer per jaar, in augustus en december, een conferentie met de admiraal-
generaal en gedeputeerden uit de Admiraliteitscolleges: het secreet besogne tot het emplooi van de vloot. 
Daar werd bepaald hoe oorlogsschepen aan de kusten, op de rivieren en in de havens moesten worden 
ingezet om het land en de koophandel te beschermen en de uitvoer van verboden waren naar de vijand te 
verhinderen en wat het beleid zou worden ten aanzien van de oorlog te water.795 Ook kreeg dit besogne 
regelmatig opdracht van de vergadering om buiten deze conferenties de hoogwijze consideratiën en het 
advies van de prins van Oranje in te nemen en van alles rapport te doen. Dat rapport werd eerst 
mondeling en vervolgens ook schriftelijk uitgebracht. In de finale resolutie werd van het advies van de 
Prins melding gemaakt.796 
De Staten-Generaal namen de leiding over de zeezaken geheel in handen als er geen admiraal-generaal 
was. Ze konden dan het secrete besogne op het emplooi van ‘s lands vloot machtigen om alle maatregelen 
te beramen om de vloot in zee te brengen, een instructie op te stellen voor de bevelvoerende 
hoofdofficieren en het rendez-vous vast te stellen van de vloot (de plaats en het tijdstip waarop de 
oorlogsschepen moesten verzamelen). Ze verleenden dergelijke volmachten in 1665, 1666 en 1672. De 
resoluties die deze besognes namen werden opgetekend door de griffier, die ook de bevoegdheid kreeg 
om alle depêches die eruit resulteerden op naam van HHM te ondertekenen "onder de paraphure van het 

                                                
790 Ress. SG 11/11/1628,4, 27/04/1629,1. 
791 Res. SG 08/04/1702. 
792 Kroonenberg, ‘Varen en vechten in de Gouden Eeuw.’. 
793 Res. SG 30/09/1782 bij: De Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen, V, 6. De Jonge noemt dit besluit “in 
vele opzigten merkwaardig”. 
794 Een register van paspoorten en cautiën voor uitvoer van munitie, vivres en paarden over de jaren 1641-1644 
bevindt zich in arch. SG inv. nr. 12358. Dit register is het gevolg van een besluit van de Staten-Generaal uit 1641 om 
een vivres en peerden uytvoerende Register te houden. De resoluties op paspoortaanvragen werden na 1705 in 
afzonderlijke registers geregistreerd: arch. SG inv. nrs. 12359-12447.  
795 Res. SG 13/06/1597; over de instructie voor de Admiraliteitscolleges van 1597, zie De Hullu, ‘Inleiding.’ 
796 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 643; secr. res. SG 27/10/1672. De SG hielden conferenties met de Prins over 
oorlog en m.n. over VOC en WIC in de jaren 1647-1648: arch. SG inv. nr. 12579. 
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aanwezige lid uit de presideerende provincie." Als de besognes door aanvullende opdrachten het karakter 
van een deputatie aannamen, stelden ze hun resoluties en depêches niet op naam van HHM, maar op hun 
eigen naam als Gedeputeerden en Gevolmachtigden. Tijdens de Tweede Engelse Zeeoorlog (1665-1667) 
liet de raadpensionaris van Holland, Johan de Witt, de Staten-Generaal tot twee maal toe het secreet besogne 
op het emplooi van ‘s lands vloot of tot de zaken van de zee, waarvan hij, met zijn broer Cornelis, deel 
uitmaakte, als deputatie naar de vloot afvaardigen om de uitrusting van de vloot te bevorderen en de 
krijgsoperaties ter zee te leiden. Deze deputaties hadden dezelfde bevoegdheden als de gedeputeerden te 
velde: de beslissingen die zij op eigen naam namen hadden dezelfde rechtskracht als de resoluties van de 
Staten-Generaal. Ze brachten rapport uit aan de Staten-Generaal, mondeling en door overlegging van hun 
verbalen, bestaande uit hun resoluties en depêches.797 Onder De Witt kwam het overigens ook regelmatig 
voor dat de secrete zeezaken - inclusief het opstellen van de instructie en het vaststellen van het rendez-
vous - werden behandeld in de volle vergadering, nadat de gedeputeerden de eed van secretesse hadden 
afgelegd. 798 
De leiding over de krijgsoperaties ter zee was normaal gesproken in handen van de admiraal-generaal van 
de Unie. De secrete zeezaken waar hij verantwoordelijk voor was en die met name betrekking hadden op 
de manier waarop de zeeoorlog moest worden gevoerd, werden door hemzelf behandeld. In conferentie 
met de admiraals en hoofdofficieren ter zee en enige leden van de Admiraliteit bepaalde hij de manier 
waarop de oorlog ter zee werd gevoerd. Desgevraagd rapporteerde hij hierover aan de vergadering.799 De 
vergadering hield bovendien toezicht op de krijgszaken van de VOC en de WIC. Gedeputeerden woonden 
daartoe de vergaderingen van de Heren XVII en XIX bij en overlegden met de admiraal-generaal. 
De bevoegdheid van de Staten-Generaal om over het emplooi van de vloot te beslissen hield ook de 
bevoegdheid in om de Admiraliteiten opdracht te geven om konvooi te verlenen aan koopvaardijschepen 
naar Oost- en West-Indië, de Middellandse Zee, de Oostzee en Archangel, die aanvallen te duchten 
hadden van buitenlandse oorlogsvloten, Duinkerker kapers, andere commissievaarders en piraten als de 
Barbarijse zeerovers. 
 
11.4 Beschikken over de staat van de zeeverdediging en er toezicht op houden 
De vergadering had de directie en het beleid van de equipage. In overleg met de admiraal-generaal besliste 
ze over het uitrusten en in gereedheid brengen van de vloot: ze bepaalde wanneer en hoe schepen van 
oorlog moesten worden aangebouwd, uitgerust, geëquipeerd, verdeeld, verlegd, afgedankt of opgelegd en 
besliste ook over andere zaken die betrekking hadden op het in gereedheid brengen en houden van de 
vloot. Ze zag erop toe dat haar besluiten op een goede manier werden uitgevoerd. Ze gaf leiding in zaken 
met betrekking tot het volk te water. Zo gaf ze aan scheepskapiteins autorisatie om een schip te verkiezen 
of zich daarop te begeven en bevel om hun schepen te revictualiëren (opnieuw van proviand te voorzien). 
 
11.5 De hoogste zeeofficieren aanstellen 
De Staten-Generaal konden met gemeen consent een admiraal-generaal aanstellen. Deden ze dat niet, dan 
was de commandeur-generaal over de Staatse vloot, die de operationele leiding had van de krijgsoperaties 
ter zee, opperbevelhebber. De commandeur-generaal werd aangesteld door de admiraal-generaal. Deze 
mocht pas de commissie afgeven , als de Staten-Generaal zijn benoemingsbesluit aangenaam hadden 
verklaard. Als er geen admiraal-generaal was, dan gaven de Staten-Generaal zelf de commissie af. 800 Vanaf 
1629 was het steeds de luitenant- of vice-admiraal van Holland (de vertegenwoordiger van de admiraal-
generaal in dit zeegewest) die als commandeur-generaal werd aangesteld.801 De Staten-Generaal gaven met 
gemeen advies en met goedvinden van de admiraal-generaal, Admiraliteitscolleges en de VOC of de WIC 
commissie aan de commandeur of admiraal van de vloten naar Indië.802  

                                                
797 Ress. SG 03/04/1665 en 13/03/1666; Van Riemsdijk, Griffie, 22-24. Wat het verbaal over 1665 betreft: de SG 
besloten in 1768 (secr. res. 28/12/1768) dit verbaal aan te kopen van boekverkoper Gaillard omdat het in de griffie 
werd vermist: ress. SG 24/09/1653, 06/07/1665, 10/07/1665. 
798 Zie ress. SG 03/04/1665, 13/03/1666; 25/03/1667, 29/02/1672 en 28/03/1672. Zie ook Van Riemsdijk, Griffie, 
22-23. 
799 Memories, resoluties en rapporten m.b.t. het beleid van de (opper-)bevelhebbers en Resoluties, verbalen en 
bijlagen m.b.t. de leiding over de oorlogvoering te water in arch. SG inv. nrs. 9225-9271, scheepsjournalen in arch. 
SG inv. nrs. 9277-9399. 
800 Ress. SG 06/06/1625 en 10/06/1625. 
801 Commissie voor Piet Hein, 1629 . 
802 Ress. SG 17/01, 18/01, 25/01, 8/02, 13/02, 27/02, 06/04/1607. 
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De admiraal-generaal stelde op een dubbele nominatie van het betrokken Admiraliteitscollege de hoge 
zeeofficieren aan op de Staatse vloot en de vloten naar Indië beneden de rang van commandeur of 
admiraal en tot en met de rang van kapitein.803 De Staten-Generaal bevestigden die aanstellingen.804 Als er 
geen admiraal-generaal was, gaven de Staten Generaal de commissies af. Wat geldt voor de aanstelling van 
kapiteins in het algemeen, geldt ook voor de zogenaamde commissievaarders. Hun commissies of brieven 
van retorsie en represaille, die golden als vrijbrieven om vijandelijke schepen buit te maken, werden 
afgegeven door de admiraal-generaal en bij diens ontstentenis door de Staten-Generaal. Mogelijk was dat 
in het begin van de zeventiende eeuw nog anders: het schijnt dat de beruchte zeerover Claas Compaan zijn 
commissie had van de Prins en van de Staten-Generaal.805 Brieven van retorsie voor kapiteins van de WIC 
in West-Indië werden afgegeven door de directeuren ter plaatse. 
De Staten-Generaal stelden de leden van de hoge zeekrijgsraad en hun ambtenaren aan. 
 
11.6 Het opperbestuur uitoefenen over de admiraliteitszaken 
 
11.6.1 De inrichting van de Admiraliteitscolleges reguleren 
De functies, inrichting en werkwijze van de Admiraliteitscolleges en hun status van generaliteitsorganen 
werden voor het eerst op 26 juli 1586 vastgesteld door gouverneur-generaal Leicester. De Staten-Generaal 
vervingen op 22 april 1589 deze instructie door een nieuwe, waarin hun opperbestuur tot uitdrukking was 
gebracht. 
 
11.6.2 Raden ter Admiraliteit sessie verlenen; ambtenaren aanstellen 
De Staten-Generaal verleenden raden ter Admiraliteit die de eerste keer door de admiraal-generaal en 
daarna door de Admiraliteiten zelf geëligeerd waren vanaf 1589 sessie in de Admiraliteitscolleges, gaven 
hen nog in het eerste kwart van de zeventiende eeuw hun commissies, namen hen de eed van trouw af en 
vanaf 1725 de eed op de convooien en licenten(in- en uitgaande rechten).806 Ze stelden op een dubbele 
voordracht van de Admiraliteitscolleges de secretarissen, de fiscaals en de administrateurs over de 
buitgemaakte schepen aan en de ambtenaren die belast waren met de inning van de middelen te water: de 
ontvangers-generaal, de collecteurs en de contrarolleurs. Al deze ambtenaren namen ze ook de eed op de 
convooien en licenten af.807 
De Staten-Generaal gaven commissie aan: de commiezen-generaal van de convooien en licenten, de 
commies op het kantoor van de convooien en licenten in Amsterdam, de ontvanger-generaal van het 
(verhoogde) last- en veilgeld, de ontvangers van het (verhoogde) last-en veilgeld en de inspecteur van de 
schepen, die schepen uit Holland naar Noorwegen moest meten en branden.808 Ook gaven zij op 
voordracht van de colleges ter Admiraliteit commissie aan de convooimeesters en de controleurs van de 
convooien en licenten. 
 
11.6.3 In- en uitvoerbeperkingen en quarantainemaatregelen doorvoeren 
De Staten-Generaal konden de uitvoer van militair-strategische goederen verbieden, maar als hen dat zo 
uitkwam ook goederen als edele metalen, waarvan de uitvoer de economische belangen van de staat en 
zijn inwoners zouden schaden. De Staten-Generaal kondigden invoerbeperkende maatregelen af als ze de 
vijand daarmee afbreuk konden doen of als represaillemaatregel, maar ook ter bevordering van de eigen 
nijverheid en in voorkomende gevallen ter bestrijding van besmettelijke ziekten onder het rundvee en de 
prijsstijgingen van rundvee die daarvan het gevolg waren. Die maatregelen bestonden voornamelijk in de 
afkondiging bij plakkaat van vervoers- en invoerverboden voor paarden, runderen en paarden- en 
rundvlees en van quarantainemaatregelen, die door de Admiraliteitscolleges moesten worden uitgevoerd. 
Quarantainemaatregelen namen ze vanaf 1665 ook om uitbraken van de pest te voorkomen of tot staan te 
brengen.809 
 
                                                
803 Commissie voor Willlem Metaleman, 1674. 
804 Ress. SG 14/06/1597, 05/05/1616; NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 1105. 
805 't Begin, Midden en Eynde der Zee-roverijen van (…) Claas G. Compaan, 6-7. 
806 Ress. SG 20-22/04/1589 en 12/06/1597. Over convooien en licenten zie par. 11.7.1. 
807 Res. SG 14/06/1597. 
808 Ontvangers, chergers en controleurs van de convooien en licenten krijgen nog in 1589 commissie van de Raad 
van State: zie index op het commissieboek, arch. RvSt inv. nrs. 1523-1524. 
809 Rosema, Epidemieën en plagen in Nederland 1500-2000. 
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11.7 Het opperbestuur uitoefenen over de middelen te water 810 
De vergadering had de directie en het beleid over de middelen te water. Ze had de bevoegdheid om met 
gemeen consent de middelen te water in te voeren, te vermeerderen, te verminderen of af te schaffen en 
regelingen en voorschriften uit te vaardigen inzake de wijze van heffing.811 Middelen te water werden in de 
eerste plaats geheven om de kosten te bestrijden van het equiperen van de vloot ter zee en op de 
binnenstromen. Voor zover ze het karakter hadden van in- en uitvoerrechten dienden ze ook en vooral 
handelspolitieke doelstellingen. De Admiraliteitscolleges waren belast met de inning en de aanwending van 
de middelen te water en de uitvoering van de wet- en regelgeving ter zake. 
Rond het midden van de achttiende eeuw was de concurrentie op het gebied van handel en visserij vanuit 
het buitenland zodanig toegenomen dat van alle kanten op de gehele of gedeeltelijke afschaffing van de in- 
en uitgaande rechten werd aangedrongen. In 1751diende Willem IV bij de Staten-Generaal een plan in tot 
een beperkt vrijhavenstelsel (een gelimiteerd portofranco), dat voorzag in de afschaffing van inkomende en 
uitgaande rechten op de meeste producten. De Staten-Generaal vroegen advies aan de 
Admiraliteitscolleges, maar die lieten het initiatief aan de Staten van Holland. Holland en de Hollandse 
Admiraliteiten dienden na negen maanden discussiëren in 1753 een aangepast voorstel in bij de Staten-
Generaal, die dat voorstel om advies doorstuurde aan de Admiraliteiten. Die konden het gevraagde advies 
na moeizame besprekingen pas in december 1754 bij de Staten-Generaal ter tafel brengen. Begin 1755 
stuurden de Staten-Generaal het gewijzigde plan met het advies van de Admiraliteiten naar de provincies 
om hierop hun adviezen uit te brengen. Alleen Holland en Gelderland voldeden aan dit verzoek. 
Daardoor kon geen besluitvorming plaatsvinden en bleef het stuk liggen. De internationale situatie was 
inmiddels zozeer veranderd dat een ingrijpende liberalisering minder opportuun was geworden.812 
 
11.7.1 De hoogte vaststellen van de convooien en licenten 
De belangrijkste middelen te water waren de convooien en licenten, heffingen op in-, uit- en 
doorgevoerde goederen. In feite waren dit de enige middelen die van generaliteitswege in alle provincies 
effectief werden geheven. Convooien en licenten waren het belangrijkste wapen van de Staten in de strijd 
tegen de concurrentie vanuit het buitenland. Met hun tarievenpolitiek beschermden ze de belangen van de 
eigen kooplieden, vissers, fabrikanten en producenten van vee en landbouwgewassen.  
Oorspronkelijk waren convooien betalingen voor de oorlogsschepen die koopvaarders konvooieerden en 
licenten verlofgelden om handel te mogen drijven op de Zuid-Nederlandse havens die in handen van de 
vijand waren. De konvooigelden werden geleidelijk aan ook geheven zonder dat van konvooiering sprake 
was en ontwikkelden zich daardoor tot invoerrechten. Licenten werden geleidelijk aan ook bij de doorvoer 
van goederen naar vijandelijk gebied geheven en ontwikkelden zich daardoor tot uit- en doorvoerrechten. 
Na de vrede van Munster kregen de convooien en licenten het uitsluitende karakter van in-, uit- en 
doorvoerrechten. 
De hoogte van deze heffingen was afhankelijk van herkomst en bestemming van de koopmanschappen en 
van het tarief dat voor de verschillende koopmanschappen was vastgesteld. Aanvankelijk hanteerden de 
Admiraliteitscolleges elk hun eigen tarief. In 1602 echter besloten de Staten-Generaal hier één uniform 
tarief van te maken. Nadat gedeputeerden van de provincies die door de Staten-Generaal hiervoor speciaal 
waren beschreven, dertien maanden lang met de generaal-meesters van de convooien en licenten hadden 
geconfereerd en hun rapport hadden uitgebracht, stelden de Staten-Generaal in 1603 één tarieflijst vast.813 

Die lijst werd daarna herhaaldelijk door de vergadering aangepast onder invloed van de kosten van de 
zeeoorlog en  de gevolgen van de conjunctuur voor de verschillende economische sectoren. De 
konvooiering van de schepen van de VOC en de WIC werd bestreden uit jaarlijkse afdrachten van deze 
compagnieën, die volgens een vaste verdeelsleutel over de Admiraliteiten werd verdeeld.814 
De convooien en licenten werden geïnd door collecteurs van de Admiraliteitscolleges in de zeehavens, aan 
de grensrivieren en in de grensplaatsen in het oosten.815 
                                                
810 Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, II 147-175. 
811 Paulus, Unie van Utrecht, 36, 40; Recueil van alle de placaten, ordonnantiën (enz.) betreffende de admiraliteyten, convoyen en 
verdere zee-saeken, I-XIII (1730-1792). Met generale index, 1775. 
812 Van Dillen, Van Rijkdom en Regenten, 513-533. 
813 Res. SG 22/04/1603, Resolutiën, XII, 563 nr. 236. 
814 Van Dillen, Van Rijkdom en Regenten, 282. 
815 De Admiraliteit op de Maze in Rotterdam inde de convooien en licenten in het Zuidelijk deel van Holland, het 
stroomgebied van de Rijn in Gelderland, de stroomgebieden van de Maas en de Waal en de Landen van Overmaze, 
de Admiraliteit van Amsterdam in Utrecht, Overijssel, Twente en langs de Gelderse IJssel, de Admiraliteit in 



192

De vergadering hield toezicht op de inning. De Admiraliteitscolleges moesten haar op de hoogte houden 
van de staat van hun financiën en haar elke drie maanden een overzicht van inkomsten en uitgaven 
toesturen. Hun ontvangers-generaal moesten hun halfjaarlijkse rekeningen aanvankelijk laten afhoren door 
de aan de Raad van State ondergeschikte Kamer der Tresorie van de Generaliteit, vanaf 1599 door de 
vergadering of haar gecommitteerden en vanaf 1601 door de Generaliteitsrekenkamer.816 Op de bezwaren 
(loquaturs) die de Generaliteitsrekenkamer had gemaakt bij het afhoren van de rekeningen van de 
Admiraliteitscolleges van de convooien en licenten werd door de vergadering beschikt.817 
De vergadering had volgens de instructie van 1589 de bevoegdheid om met de overschotten van het ene 
Admiraliteitscollege de tekorten van het andere aan te zuiveren, over een generaal overschot te beschikken 
en in een generaal tekort naar behoren te voorzien.818 In de praktijk kwam alleen het laatste voor. Al 
spoedig waren de opbrengsten van de convooien en licenten structureel niet meer toereikend en moest 
men besluiten de Raad van State de tekorten te laten dekken door bijzondere subsidies voor het zeewezen 
op de generale petitie op te voeren.819 In bijzondere gevallen, wanneer van extraordinaris equipages sprake 
was, moest de Raad particuliere petities indienen die vergezeld gingen van een extraordinaris staat van 
oorlog. Dat laatste is overigens niet vaak voorgekomen.820 
De zeeprovincies wisten te voorkomen dat de Staten-Generaal zich effectief bemoeiden met de ordinaris 
middelen van de Admiraliteiten.821 Over het gebruik van de schepen die de Admiraliteitscolleges uit hun 
ordinaris middelen (convooien en licenten) hadden uitgerust, beslisten de colleges na enige tijd feitelijk zelf. 
 
11.7.2 De hoogte vaststellen van de buitengewone middelen te water 
De Staten-Generaal beslisten ook over de invoering, de afschaffing en de hoogte van buitengewone 
middelen te water, die ze door de Admiraliteiten in de havenplaatsen lieten innen. Ze vaardigden deze 
regelingen uit bij plakkaat. In 1623 voerden ze voor schepen die op de Middellandse Zee voeren een 
lastgeld in, een heffing op de inhoud van schepen gemeten per last, waarvan ze de heffing in 1633 
overdroegen aan de Directeuren van de Levantse Handel. In 1632 voerden ze ook een lastgeld in ter 
bescherming van de schepen die op de Oostzee voeren en in 1645 een veilgeld of mastgeld van schepen 
die op Noorwegen en verder oostelijk voeren. Deze buitengewone middelen werden geïnd door de 
verschillende directies, die ook toezicht hielden op de naleving van de voorschriften die de Staten-
Generaal ter bescherming van hun koopvaart uitvaardigden. Vanaf 1652 hieven ze lastgeld van alle 
schepen; dat werd vanaf 1687 eens per jaar geïnd. Bovendien voerden ze in dat jaar het veilgeld in, een 
heffing op basis van de waarde van de lading van schepen ter bestrijding van de kosten van de beveiliging 
van de zee, en de Orizontse tol, een extra heffing voor schepen die op de Oostzee voeren. In 1702 
voerden ze bovendien het verhoogde last- en veilgeld in. Dit werd niet door de Admiraliteiten geïnd, maar 
door speciale ontvangers die moesten afrekenen met een door de Staten-Generaal aangestelde ontvanger-
generaal. In 1725 schaften de Staten-Generaal het veilgeld en de Orizontse tol weer af, maar het 
(ordinaris) lastgeld en het verhoogde last- en veilgeld werden gehandhaafd.822  
Een andere buitengewone heffing tenslotte was het recognitiegeld, een invoerrecht geheven op bepaalde 
koopwaren die de lading van schepen uitmaakten. 
De VOC, de visserij en de walvisvaart waren van de betaling van lastgeld vrijgesteld. 
 
11.7.3 De opbrengsten van de Algierse of Turkse passen innen 
 De griffie inde de opbrengsten van de Turkse passen.823 Ze leverde oningevulde Turkse paspoorten aan 
de Admiraliteitscolleges en ontving van de secretarissen van de Admiraliteitscolleges de opbrengsten van 
de belasting die op deze paspoorten werd geheven. Sinds 1727 stelden de Staten-Generaal de eerste klerk 
van de griffier aan als ontvanger van deze belasting. 
 
                                                                                                                                                     
Dokkum / Franeker in Friesland en Stad en Lande, de Admiraliteit in het Noorderkwartier in het Noorderkwartier 
en de Admiraliteit in Middelburg in Zeeland. 
816 Instructie 13/08/1597. 
817 Bijlsma, ‘Regeling der auditie’, 105-114; Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, II, 174. 
818 Res. SG 13/06/1597. 
819 Fruin – Colenbrander, Geschiedenis van de Staatsinstellingen, 202. 
820 De staten van oorlog bevinden zich in arch. SG inv. nrs. 8040-8297. 
821 Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, II, 203 vv. 
822 NN, Inleiding inventaris verhoogde last- en veilgeld; Van Dillen, Van Rijkdom en Regenten, 85, 281. 
823 Van Riemsdijk, Griffie, 70; zie par. 19.3.2. 
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11.8 Recht spreken in hoogste instantie in admiraliteits- en zeezaken 
De Staten-Generaal namen tot 1656 kennis van plichtsverzuim van hoge vlootofficieren. Nadien trokken 
de provincies die bevoegdheid weer aan zich.  
De Staten-Generaal verleenden revisie van sententies van de Admiraliteitscolleges in zaken van prijs en 
buit en als het ging om overtreding van de plakkaten op de inkomende en uitgaande rechten en verboden 
uitvoer naar de vijand.824 Voor de behandeling in revisie werd het Admiraliteitscollege aangevuld met 
rechtsgeleerde gecommitteerden als adjuncten-reviseurs. Er waren evenveel reviseurs als adjuncten-
reviseurs. De drie of vier adjuncten-reviseurs werden door evenzoveel provinciale deputaties ter Staten-
Generaal bij toerbeurt aangewezen.825 
Krachtens het traktaat van marine met Engeland van 1668 werd bij Engelse revisies een verzwaarde 
procedure toegepast. Dit traktaat bepaalde namelijk, dat in revisies over opgebrachte Britse schepen de 
adjuncten-reviseurs gedeputeerden ter Staten-Generaal moesten zijn, afkomstig uit verschillende 
provincies. Deze regeling werd als modelregeling overgenomen in het plakkaat van 28 juli 1705 inzake 
sententies wegens schepen door commissievaarders opgebracht. 
 
11.9 Pardon en amnestie verlenen in admiraliteits- en zeezaken 
De Staten-Generaal verleenden pardon aan raden en ambtenaren van de Admiraliteiten die waren 
veroordeeld wegens ambtsmisdrijven, bijvoorbeeld in 1599 aan de convooimeester in Geertruidenberg.826 
Bovendien verleenden ze pardon aan kapiteins en bemanningen van oorlogsschepen die wegens 
overtreding van de plakkaten op de oorlog te water door de Admiraliteiten waren veroordeeld. Tijdens het 
Bestand werden vele voormalige commissievaarders gepardonneerd die hun activiteiten illegaal en dus als 
zeerover hadden voortgezet, zoals in 1611 en 1612 de Nederlandse scheepskapiteins Claes Compaen, 
Simon de Danser en hun collega’s die zich bij de Barbarijse zeerovers hadden aangesloten827, en na de 
beëindiging van het Bestand de Nederlandse scheepskapiteins die naar de Duinkerker kapers waren 
overgelopen. Voordat de vergadering tot pardonnering besloot, vroeg ze advies aan het betrokken 
Admiraliteitscollege en soms, als andere landen betrokken waren, aan de Raad van State. Ook de Prins was 
in zijn hoedanigheid van admiraal-generaal bij het verlenen van pardon betrokken. Kwijtschelding van 
straf wegens piraterij werd bijvoorbeeld verleend op advies van Maurits of door Maurits (als men bij hem 
pardon had gevraagd) en dan met machtiging of advies van de vergadering.828 
Tenslotte konden de Staten-Generaal aan veroordeelde zeerovers en overlopers bij plakkaat generaal pardon 
(amnestie) verlenen en aan nog niet veroordeelden abolitie (vrijwaring van strafvervolging). In 1618 
machtigden ze de kapiteins Lambrecht Hendriksz en Hillebrant Quast om aan de zeerovers die ze op hun 
expedities tegen zouden kunnen komen amnestie te verlenen. In 1624 verleenden ze generaal pardon aan 
Claes Compaen en zijn scheepsvolk in ruil voor zijn schepen met toebehoren. In 1625 vaardigden ze een 
plakkaat uit waarin ze amnestie toezegden aan matrozen die naar Duinkerken waren overgelopen. 829 
Pardon in zeezaken werd uiteindelijk als regel door de admiraal-generaal gegeven en alleen door de Staten-
Generaal als er geen admiraal-generaal was. 
 
 
12 Het opperbestuur voeren over de geldmiddelen van de Generaliteit 
 
12.1 Bevoegdheden van de vergadering met betrekking tot de geldmiddelen van de Generaliteit 
De Staten-Generaal voerden de opperdirectie over de generaliteitsgeldmiddelen te land en te water. Ze 
hadden het recht te bewilligen in de petities en de bevoegdheid om de convooien en licenten en minder 

                                                
824 Instructie Admiraliteiten 1597; Fockema Andreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek, 28-29. 
825 In 1603 hielden de raden ter admiraliteit in Zeeland staande dat volgens instructie bij revisie van hun sententies de 
raden die de sententie hadden gewezen zouden moeten worden aangevuld met vier personen uit de Gecommitteerde 
Raden van de Staten van Zeeland en drie raden uit de andere provincies: res. SG 15/11/1603, Resolutiën, XII, 631 nr. 
324. 
826 Res. SG 22/02/1599. 
827 Ress. SG 14/05/1611, 05/10/1611, Resolutiën NR, I, nrs. 529 en 1116. 
828 Ress. SG 05/04/1611, 06/05/1611, 05/10/1611, Resolutiën NR, I, nrs. 440, 511, 1116; 12/01/1610, Resolutiën NR, 
I, nr. 21, 08/05/1615, Resolutiën NR, II, nr. 388, 04/10/1624, 09/11/1624, Resolutiën NR, VII, nrs. 663 en 884. 
829 Ress. SG 01/05/1618, 04/10/1618, Resolutiën NR, III, nrs. 388 en 3532; 06/12/1624, 24/12/1624, Resolutiën NR, 
VI, nrs. 1048 en 1170; 26/06/1625, 15/07/1625, Resolutiën NR, VII, nrs. 2476 en 2625.  
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belangrijke generaliteitsheffingen in te voeren, te vermeerderen, te verminderen of af te schaffen.830 Ze 
stelden de verdeelsleutel vast volgens welke de afzonderlijke bondgenoten, Drenthe en de 
Generaliteitslanden in de gemeenschappelijke uitgaven moesten contribueren. Ze beslisten over de 
contributies die door veroverde gebieden moesten worden opgebracht. Ze bepaalden hoe de geldmiddelen 
werden aangewend. Ze stelden regels vast, verleenden vergunning, vrijstelling, ontheffing en uitstel 
(surseance) van betaling. Ze stelden de ontvangers van de contributies van de verbonden en veroverde 
gebieden en andere comptabele ambtenaren aan. Ze leenden geld, verstrekten en garandeerden leningen, 
verstrekten subsidies en gaven betalingsopdrachten aan de ontvanger-generaal van de Unie. Ze hielden 
toezicht op de inning en de besteding van de geconsenteerde gelden en beslisten over de aandachtspunten in 
de rekeningen van de ontvanger-generaal van de contributies en de convooien en licenten. Ze assisteerden 
bij het afhoren van de rekeningen van de VOC en de WIC. Ze hieven generale middelen in de 
Generaliteitslanden en beslisten over de generaliteitsloterijen. 
Met gemeen consent moesten de bondgenoten zelf beslissen over de heffing van generaliteitsbelastingen 
voor de oorlogsvoering te land, maar ook over de middelen te water. Over heffingen in de 
Generaliteitslanden en de brandschattingen en contributies van bezette gebieden besliste de vergadering: daar 
oefenden de Staten-Generaal de ongedeelde soevereiniteit uit. 
 
12.2 De geldmiddelen van de Generaliteit 831 
De middelen van de generaliteit bestonden uit de bijdragen in de generaliteitslasten (contributies) van de 
provincies en de eigen inkomsten van de Generaliteit. 
De contributies werden opgebracht door de stemhebbende provincies, Drenthe, de Generaliteitslanden en 
de geassocieerde en veroverde gebieden. De geassocieerde gebieden moesten meebetalen naar de mate 
waarin zij van de bescherming van het Staatse leger profiteerden. In de vrije heerlijkheden hieven de Staten-
Generaal contributies die ongeveer gelijk waren aan die van de omringende gebieden; Ameland, dat niet 
door het Staatse leger werd beschermd, was van de betaling van contributies vrijgesteld.832 De veroverde 
dorpen, steden of landen moesten in oorlogstijd contributies betalen “zoe hooghe (…) als eenichsints zal 
doenelijck wesen”833 om daarmee brandschatting en plundering af te kopen. Tot die gebieden behoorden 
tot de vrede van Munster ook de Generaliteitslanden.  
De eigen inkomsten van de generaliteit kunnen worden onderscheiden in generaliteitsbelastingen en –
heffingen, inclusief de middelen te water, de opbrengsten van de Generaliteitslanden en de inkomsten uit 
de generaliteitsloterij.834 Ze zullen hieronder uitvoeriger worden behandeld. 
 
12.3 Bedes en petities 
Een belangrijke reden waarom de Bourgondische vorsten de Staten-Generaal bijeen riepen was om hen 
een bijdrage te vragen in de kosten van de oorlogen die ze voerden en de andere ondernemingen die zij op 
touw zetten om dynastieke en bovengewestelijke belangen te behartigen. Dergelijke verzoeken werden 
beden of petities genoemd. De provincies werden min of meer naar draagkracht en volgens een vaste 
verdeelsleutel of quote in zo’n bede aangeslagen. De provincies die voor hun aandeel in de bede 
consenteerden, moesten niet een som gelds in een centrale kas storten, maar voor dat aandeel troepen 
betalen en andere uitgaven doen. De geconsenteerde lasten werden zoals dat heette op de provincie 
gerepartierd. 
Dit systeem om de gemeenschappelijke lasten vast te stellen en te verdelen werd in 1576 door de 
opstandige provincies overgenomen.835 De uitgaven die namens de generaliteit werden gedaan werden 
over de bondgenoten naar draagkracht omgeslagen. Minstens één keer per jaar diende de Raad van State 
bij de Staten-Generaal een petitie in waarin de uitgaven voor de komende tijd werden begroot en 

                                                
830 Paulus, Unie van Utrecht, 40. 
831 ’t Hart, The making of a bourgeois state. 
832 Res. SG 16/01/1624, Resolutiën NR, VI, 407, nr 2551. 
833 Res. SG 02/02/1607, Resolutiën, XIV, 229, nr. 180. 
834 Strikt genomen kunnen daar ook nog toe worden gerekend de contributies van de geassocieerde en veroverde 
gebieden, omdat op die gebieden geen Staatse troepen waren gerepartieerd en de contributies dus ook niet 
rechtstreeks aan die troepen konden worden betaald. 
835 “les Srs. Députéz requièrent ceulx de Finances et le trésorier Molckeman qu’ils facent l’estat de la guerre comme 
de temps de feu l’Empereur Charles a esté faict, et que chacun se évertue en toute telle sorte, comme lors a 
estéfaict”: res. SG 07/11/1576, Resolutiën, I, nr. 238, 121. In 1580 werd Z. Exc. verzocht een estat de guerre te formeren 
en het volk van oorlog te repartiëren op iedere provincie: res. SG 01 /01/1580, Resolutiën, III, nr. 169, 100. 
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toegelicht. Die petitie ging vergezeld van een zogeheten staat van oorlog, waarin een aantal uitgaven - en 
in het bijzonder die voor het leger - volgens een vaste voet aan de onderscheiden provincies waren 
toegerekend. Goedkeuring van de staat van oorlog door de Staten-Generaal hield in, dat elke provincie 
zich verplichtte om op de posten die de Raad had aangewezen de gevraagde uitgaven te doen, die samen 
het aandeel uitmaakten dat de provincie in de generaliteitslasten moest dragen.  
Het systeem van de bede werd tot het einde van de Republiek gehandhaafd, met dien verstande dat na het 
vertrek van de laatste gouverneur-generaal diens rol bij het uitbrengen van de petitie toeviel aan de Raad 
van State. In de periode 1588-1795 was het de Raad die de petities uitbracht en door tussenkomst van de 
Staten-Generaal aan de provincies vroeg hun aandeel te leveren in de uitgaven die voor het komende jaar 
waren begroot.836 
 
12.3.1 Vaststellen volgens welke verdeelsleutel de financiële lasten moeten worden gedragen 
Vóór 1576 hadden de provincies elk afzonderlijk met de vertegenwoordiger van de landsheer over hun 
aandeel in de bede onderhandeld. Vanaf 1576 moesten ze het vooral met elkaar eens zien te worden, niet 
alleen over de hoogte van het totale bedrag, maar ook over de verdeelsleutel. Die verdeelsleutel (de 
zogenaamde quotentabel) werd op de bindende adviezen van de stadhouders en de Raad van State in 1612 
en 1616 vastgelegd. De contributie van Drenthe bedroeg 1% van het totaal in de ordinaris petities en 1% 
boven de 100% die de stemhebbende provincies contribueerden in de buitengewone petities.837 Holland 
betaalde 58%, Friesland 11,8%, Zeeland 9,3%, Utrecht 5,8%, Stad en Lande 5,8%, Gelderland 5,6% en 
Overijssel 3,6%.838 Deze verdeelsleutel bleef, behoudens tijdelijke aanpassingen in 1622 en 1634, tot en 
met 1792 gehandhaafd. 839 De Staten-Generaal gingen in 1792 over tot een herziening van het 
financiewezen en de quotentabel, op advies van de Personele Commissie tot herziening van het 
Financiewezen (ook wel de Commissie tot herziening van de quotes genoemd), die in 1785 werd ingesteld 
en in 1790 aan de gewone vergadering rapporteerde. Bij die gelegenheid werden Drenthe en de 
Generaliteitslanden in de quotentabel opgenomen. 
 
12.3.2 Bewilligen in generale petities 840 
Zoals gezegd begon de procedure officieel met een verzoek van de Raad van State aan de provincies om te 
bewilligen in de lasten die waren begroot (en daarmee in de plannen die tot die lasten leidden) en het 
aandeel waarvoor ze werden aangeslagen. Het jaarlijkse verzoek aan de provincies om in de vaste 
generaliteitslasten te consenteren werd de generale petitie of generale propositie van petitiën genoemd. Ze ging 
vergezeld van een staat van oorlog. De petitie van 1 december 1590 is vermoedelijk de oudste. 
De betekenis van deze documenten is door Van Deursen duidelijk omschreven. “Het hoofdonderdeel van 
de petitie vormden (…) altijd de vaste kosten, die van jaar tot jaar ongeveer gelijk bleven, en voornamelijk 
(zij het niet uitsluitend) bestemd waren voor de landsverdediging. De petitie gaf voor deze uitgaven alleen 
een totaalbedrag aan. Een nauwkeurige specificatie – die dan dus alleen op dit onderdeel betrekking had, en 
niet op de overige posten van de petitie – werd gegeven in de staat van oorlog. In dat stuk stonden alle 
uitgaven afzonderlijk vermeld, en tevens werd aangegeven welke provincie die voor zijn rekening zou 
nemen. Voor het overgrote deel betaalden de provinciën hun bijdragen dan rechtstreeks aan de betrokkenen, 
en niet aan de kas van de Generaliteit. Dat gold zowel voor de staat van oorlog als voor de overige in de 
petitie gevraagde sommen.”841 Eenmaal vastgesteld verplichtte de staat van oorlog de aangeslagenen tot het 
doen van de betalingen waarin zij hadden geconsenteerd en gaf hij degenen aan wie die betalingen gedaan 
moesten worden het recht om die betalingen te vorderen. 
Vanaf 1622 probeerde men de vastgestelde staat van oorlog zo lang mogelijk te handhaven; alleen als de 
situatie ingrijpend veranderde werd ook in de staat van oorlog verandering gebracht. Wel voegde men er in 
1626 een tweede en in 1627 een derde staat van oorlog aan toe. Na de vrede van Munster, toen de 
instandhouding van een leger van vaste omvang niet meer vanzelf sprak, werd de staat van oorlog conform 
                                                
836 De Staten van Oorlog bevinden zich in arch. SG inv. nrs. 8040-8297. 
837 Van Lier en Tonkens, Hedendaagsche Historie van het Landschap Drenthe, 91. 
838 Een exacte berekening van de quotes van 1612 en 1616 bij Zwitzer, De militie van den staat, 62-81. 
839 Fruin – Colenbrander, Geschiedenis der staatsinstellingen, 192-193. 
840 Van Slingelandt, ‘Aanwijsing van de waare oorsaaken van (…) verval’, II, 32 vv.. Het advies van de Raad van State 
aan de e.o. vergadering van HHM van 14/12/1716 over de consenten en hun historische achtergrond aldaar pp. 41 
v.v.; Van Deursen, ‘De Raad van State onder de Republiek’, 77-85; Zwitzer, De militie van den staat, 62-81; Van 
Wissing, Staten van Oorlog, 45-64; ’t Hart, The making of a bourgeois state, 78-86. 
841 Van Deursen, ‘De Raad van State onder de Republiek’, 77-78. 
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een besluit van de Staten-Generaal van 1646 elk jaar opnieuw bezien en tot een onderdeel van de generale 
petitie gemaakt. De petitie werd sindsdien gebruikt om veranderingen toe te lichten in de staat van oorlog. 
De provincies gaven nu hun consenten op de staat van oorlog, die het karakter had gekregen van een 
jaarlijkse begroting. Cijfers werden er niet meer in genoemd, alleen de redenen tot wijziging. Vanaf 1666 
werd voor buitengewone uitgaven een afzonderlijke extraordinaris staat van oorlog geformeerd. Vanaf 1690 
werden de uitgaven op de staat van oorlog gefixeerd en werd de extraordinaris staat van oorlog ook gebruikt 
om voorzienbare uitgaven aan de provincies toe te delen.842 In een aantal jaren van de achttiende eeuw (na 
de Spaanse Successieoorlog en de Vierde Engelse Oorlog) werden in verband met de deplorabele staat van 
de financiën geen staten van oorlog ingediend. 
In 1588 wezen de Staten-Generaal voor het eerst enkele heren aan om met gecommitteerden van de Raad 
over de op te stellen generale petitie in conferentie te gaan. Vanaf dat moment ging aan de opstelling van de 
generale petitie overleg tussen de Staten-Generaal en de Raad van State vooraf. Het werd gebruik dat de staat 
van oorlog pas in de vergadering van de Staten-Generaal werd gebracht als deze conferentie het eens was 
geworden, wat de kans op aanneming vrij groot maakte. Als ook uitgaven voor equipages van de vloot op de 
staat van oorlog werden gebracht, werd ook met de Admiraliteiten overlegd. Om de generale petitie te 
presenteren compareerde de Raad en corps met de stadhouder(s) in de vergadering van de Staten-Generaal. 
De petitie, die vooral in de achttiende eeuw veelvuldig een algemene beschouwing bevatte over de toestand 
van de staat, werd voorgelezen door de secretaris, een ritueel waarvan we de echo nog horen in de huidige 
troonrede. Als het overleg met de Raad van State had plaatsgevonden, stuurden de Staten-Generaal de 
provincies een extractresolutie waarin de generale petitie was geïnsereerd en een afschrift van de staat van 
oorlog. Deze stukken gingen vergezeld van een beredeneerde geleidebrief, die onder meer het verzoek 
bevatte om spoedig in de petitie te bewilligen. 
Noch de landsheer, noch de andere Statenvergaderingen hadden de provincies vóór 1576 tot instemming 
kunnen dwingen: in deze zaken gold, zoals het heette, vrij consent. Na 1576 bleef dat een heilig principe. 
Zeven Statenvergaderingen bepaalden in hun voorjaarsvergaderingen zelf of zij hun aandeel in de 
gemeenschappelijke lasten wilden fourneren of niet. Als zij hun standpunt hadden bepaald, legden zij dat 
vast in een consent, dat als elk provinciaal advies de vorm had van een extractresolutie. Behalve een 
volledig consent, dat een volledige bewilliging in de petitie inhield, kon een provincie ook een defectueus 
consent geven, dat wil zeggen een gedeeltelijke bewilliging, of een consent met bedenkingen 
(consideratiën) en voorbehouden (restricties). De minste problemen gaven Drenthe en de 
Generaliteitslanden. Zij hadden in het bondgenootschap geen stem en voor hun aandeel consenteerden de 
Staten-Generaal zelf bij vervanging. 
Tot de jaren zestig van de zeventiende eeuw werden de consenten die de provincies - doorgaans in mei – 
hadden ingebracht, gezamenlijk besproken in een vergadering van de Staten-Generaal die door de voltallige 
Raad van State werd bijgewoond. Als bleek dat provincies niet in alle opzichten met de ingediende petitie 
instemden en hun bezwaren niet helemaal met elkaar in overeenstemming waren, hielp de Raad ze tot elkaar 
te brengen.  
Omdat de provincies steeds later hun consenten en hun consideraties inbrachten, werd het daarna regel dat 
elk consent afzonderlijk in de vergadering van de Staten-Generaal werd geopend en besproken.843 De 
procedure was dan als volgt. Een volledig consent werd in de vergadering ingebracht. Dat betekent, dat de 
premier van de betrokken provincie het aan de voorzitter overhandigde en verklaarde dat de Staten van zijn 
provincie in de petitie hadden geconsenteerd en bewilligd. Als het consent bedenkingen en voorbehouden 
bevatte, dan werd het in de vergadering voorgelezen of geopend. De vergadering bedankte de gedeputeerden 
bij monde van de voorzitter voor het inbrengen en eventueel ook het openen van het consent van hun 
provincie. Ze stuurde een informatiekopie naar de Raad van State. Ook stuurde ze een afschrift aan de 
provincies, meestal in de vorm van een extractresolutie van de Staten-Generaal die op het inbrengen of 
openen van het consent was genomen en waarin het consent zelf was geïnsereerd. 
De ontvangst van een consent was altijd aanleiding voor haar Hoog Mogenden om bij de deputaties die nog 
niet geconsenteerd hadden of die onder voorbehoud hadden geconsenteerd erop aan te dringen zo spoedig 
mogelijk hun consenten in te brengen of de defecten in hun consenten te zuiveren. Meestal bleef het daar niet bij en 
zagen HHM zich genoodzaakt ook later nog op afdoening aan te dringen. Ze drongen er dan eerst bij de 
gedeputeerden van de betrokken provincies op aan om hun principalen zover te krijgen dat zij ook hun 
consenten inbrachten en als dat niet hielp stuurden ze de betrokken provincies een schriftelijk verzoek om te 

                                                
842 Groenveld, ‘De institutionele en politieke context’, 77. 
843 Van Deursen, ‘De Raad van State onder de Republiek’, 82. 
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consenteren. Verplichtingen die uit de petitie voortvloeiden werden meestal al aangegaan voordat alle 
provincies hadden geconsenteerd. Men ging er sinds De Witt namelijk vanuit, dat de provincies die na het 
verstrijken van een bepaalde termijn niet hadden geconsenteerd akkoord gingen. 
Als de standpunten in de vergadering niet verenigbaar bleken, verzochten de Staten-Generaal de 
gedeputeerden tot de militaire zaken in conferentie te treden met enkele leden uit de Raad, om op basis van 
de ingekomen consenten een nieuwe toedeling van lasten op papier te zetten en een bijbehorend besluit te 
concipiëren. Deze conferentie rapporteerde aan de vergadering van de Staten-Generaal, die een 
eindbeslissing nam. 
Bleven dan nog provincies in gebreke hun consenten in de staat van oorlog te dragen en te presteren, dan 
ontbood de Raad van State, na een zogenaamde memorie van defecten te hebben opgesteld, de gedeputeerden 
van de betrokken provincie. Als provincies dan nog niet consenteerden of hun betalingsverplichtingen niet 
nakwamen, dan konden de Staten-Generaal samen met de Raad aan die provincies achtereenvolgens een 
aanmaning schrijven, een bezending doen en executeren. Als regel werd in de achttiende eeuw alleen het 
eerste middel nog toegepast. Bezendingen hadden geen zin als er geen geld was en executie schoot haar 
doel voorbij als het tot het faillissement van de wanbetalers zou leiden. 
 
12.3.3 Bewilligen in buitengewone, nadere en aanvullende petities 844 
Behalve de generale of ordinaris petities, die dienden ter dekking van de gewone uitgaven, kende men ook 
particuliere petities, onderverdeeld in extraordinaris petities, ter dekking van buitengewone uitgaven, nadere 
petities, ter verhoging van een post in de ordinaris petitie, en petities suppletoir, om te voorzien in een tekort 
op een bepaalde post. 
Was er geld nodig om het leger tijdelijk met een aantal compagnieën uit te breiden, dan moest er een 
buitengewone of extraordinaris staat van oorlog worden opgesteld. Dit gebeurde aanvankelijk alleen als een 
oorlogssituatie onverwacht tot extra maatregelen aanleiding gaf, voor het eerst in 1666 en daarna zeer 
regelmatig in de periode 1671-1713, de periode waarin bijna voortdurend oorlog met Frankrijk werd 
gevoerd. Vanaf 1690 werd die extraordinaris staat van oorlog ook gebruikt voor buitengewone uitgaven die 
men wel kon voorzien. Zoals al bij de behandeling van de generale petitie is opgemerkt, werden de bedragen 
in de ordinaris staat van oorlog toen min of meer gefixeerd; de extraordinaris staat, die vanaf dat jaar tegelijk 
met de ordinaris staat werd ingediend, bevatte dan de variabelen. In oorlogstijd kwam het ook herhaaldelijk 
voor dat er meer dan één extraordinaris petitie werd ingediend; in 1701 waren het maar liefst achttien.845 Dit 
systeem van ordinaris en extraordinaris petities werd sindsdien, met uitzondering van de perioden 1714-1726 
en 1737-1740, tot het einde van de Republiek gehanteerd. 
De procedure van indiening en behandeling van particuliere petities was in grote lijnen dezelfde als bij 
generale petities, maar week daar op een aantal punten vanaf. Een verzoek van de vergadering van de 
Staten-Generaal aan de Raad tot het opstellen van particuliere petities had doorgaans de vorm van een 
adviesaanvraag, maar kon ook de vorm hebben van een simpel verzoek aan de Raad om een begroting te 
maken van kosten en daartoe de vereiste petitie op te stellen en aan HHM te laten toekomen. Een verzoek 
aan de Raad om een aanvullende petitie, een petitie suppletoir, in te dienen was het eenvoudigst. De Staten-
Generaal verzochten de Raad van State zo spoedig mogelijk van de desbetreffende post, boven het bedrag 
dat daarvoor reeds bij provisie gepetitioneert en geconsenteert (gevraagd en toegezegd) was en begrotende naar 
proportie, een aanvullende petitie op te stellen en aan de Staten-Generaal te doen toekomen. De Raad van 
State stelde desgevraagd een particuliere petitie op en diende deze in bij de Staten-Generaal, niet met een 
staat van oorlog, maar met een begroting waarin de lasten net als in de staat van oorlog over de provincies 
waren omgeslagen. Als het om een belangrijke of ingewikkelde zaak ging, konden de Staten-Generaal over 
de conceptpetitie en –begroting een conferentie laten plaatsvinden van hun gedeputeerden tot de militaire 
zaken met gecommitteerden van de Raad. De gedeputeerden brachten over de resultaten van zo’n 
conferentie dan onder overlegging van een petitie en een staat van repartitie rapport uit in een vergadering 
die door een voltallige Raad van State werd bijgewoond. Als het om een eenvoudige zaak ging en er geen 
problemen werden verwacht dan bleef commissoriaal vooroverleg en de comparitie ter vergadering van de 
Raad en corps achterwege. De Staten-Generaal besloten na ontvangst van de petitie de provincies te 
benaderen. Dat deden ze door hen een extractresolutie te sturen waarin de buitengewone of aanvullende 
petitie met de bijbehorende repartitie was geïnsereerd. In de geleidebrief bij deze extractresolutie verzochten 

                                                
844 Formulieren van resoluties in NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 643, trefwoorden Petitie, Petitie ende Staet van 
Oorloge, Naeder Petitie, Petitie suppletoir, met verwijzingen naar resoluties uit 1672 en 1673. 
845 Van Deursen, ‘De Raad van State onder de Republiek’, 82. 
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de Staten-Generaal de provincies dringend in de petitie te bewilligen. Was de zaak urgent, dan kon deze brief 
het verzoek aan de provincies bevatten om alvast met de uitvoering te beginnen, bijvoorbeeld door de 
troepen aan te nemen waarvan zij de betaling voor hun rekening zouden moeten nemen. De stappen die 
volgden waren gelijk aan de laatste vier stappen van de procedure ter vaststelling van een generale petitie. 
De kosten van de zeeverdediging werden in de eerste plaats bestreden uit de opbrengsten van de convooien 
en licenten. Die opbrengsten waren echter al gauw niet meer toereikend. De Raad van State moest de 
structurele tekorten dekken door bijzondere subsidies voor het zeewezen op de generale petitie op te 
voeren.846 Daarnaast ging de Raad voor extraordinaris equipages particuliere petities indienen. Dit proces 
begon met een verzoek van de Staten-Generaal aan hun gedeputeerden tot de zaken van de zee om in 
conferentie te treden met gecommitteerden van de Admiraliteiten en daarvan aan de vergadering rapport te 
doen. Deze conferentie besprak vervolgens een advies dat de Admiraliteiten over de extraordinaris equipage 
hadden opgesteld. De gedeputeerden rapporteerden vervolgens aan de vergadering van de Staten-Generaal, 
die dan besloten de Raad van State om advies te vragen. Het advies dat door de gecommitteerden ter 
admiraliteit was opgesteld werd tot informatie en instructie met de adviesaanvraag aan de Raad meegestuurd. 
Voor het overige was de procedure gelijk aan die voor de extraordinaris petities ten behoeve van het leger. In 
feite werden de petities voor extraordinaris equipages dus opgesteld door de Admiraliteitscolleges.847  
Staten van oorlog ter zee zijn maar zelden opgesteld. 
 
12.4 Generaliteitsbelastingen en belastingen in de Generaliteitslanden heffen 
Art. V van het Unietraktaat schreef de opstelling, heffing en verpachting voor van gemene middelen en 
heffingen op eenparige voet. Deze middelen mochten volgens art. VI bij gemeen advies verhoogd en 
verlaagd worden en alleen voor de gemeenschappelijke defensie aangewend. 
De generaliteitsbelastingen en –heffingen die op grond van de artikelen V en VI zijn ingevoerd, kunnen 
worden onderscheiden in gemene middelen en bijzondere heffingen. De gemene middelen bestonden 
voornamelijk in accijnzen op wijn, zout en bier, die incidenteel werden geheven. In 1579 hieven de Staten-
Generaal een algemene impost op wijnen. In 1584 hieven de Staten-Generaal een accijns op bier van twee 
stuivers per vat.848 De Staten-Generaal hieven in de zeventiende eeuw een accijns op zout en tijdelijk 
(onder meer in 1596, 1640 en 1653) een op zeep en bier. Een plan uit 1665 om accijnzen te heffen kwam 
niet tot uitvoering. 
De belangrijkste bijzondere heffingen waren de middelen te water (waaronder de convooien en licenten en 
het last- en veilgeld).849 Een andere bijzondere heffing was de zegelbelasting. Sinds 1635 hieven de Staten-
Generaal een belasting op bepaalde akten en geschriften die door henzelf, door andere 
generaliteitsorganen en door de gerechten en besturen in de Generaliteitslanden op verzoek werden 
uitgevaardigd.850 
Tot de inkomsten van de Staten-Generaal behoorden bovendien de gemene middelen van de 
Generaliteitslanden. Dat was vooral het geval na de sluiting van de vrede van Munster in 1648, toen de 
afschaffing van de oorlogscontributies door de heffing van beden, verpondingen en andere gemene 
middelen moest worden gecompenseerd. De vergadering besliste over de hoogte en de aanwending ervan. 
Bijzondere generaliteitsinkomsten uit de Generaliteitslanden waren tenslotte de inkomsten uit de boeten 
wegens ongegronde rechtsvorderingen en de heffingen in verband met de afgifte van octrooien om te 
testeren in Vlaanderen.851 In 1680 besloten de Staten-Generaal dat iedereen die hen verzocht een 
gerechtelijke beschikking te herzien of de uitvoering ervan te verhinderen eerst een bedrag in consignatie 
moest geven. Als bleek dat hij zijn verzoek niet op goede gronden had gedaan, werd hem dat geld niet 
teruggegeven. Men sprak in dit verband van de boete van ‘t fol appel. In 1695 besloten de Staten-Generaal 
een recht te gaan heffen op de octrooien die zij verleenden aan personen die bij uiterste wil wilden 
beschikken over leengoederen in Staats-Vlaanderen. Deze inkomstenbronnen voedden een fonds, waaruit 
de Staten-Generaal geheime activiteiten (zoals spionageactiviteiten) betaalden. Met de inning en de 
administratie was een van de eerste klerken van de griffier belast. 
                                                
846 Fruin – Colenbrander, Geschiedenis van de Staatsinstellingen, 202. 
847 Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, II, 3e Capittel: Van de zaken behorende tot de deliberatiën van HHM. 
848 Plakkaat van 01/03/1584: Derkx, ‘Bier in Limburg.’ 
849 Geoormerkte inkomsten van de Admiraliteitscolleges. Zie par. 11.7.1 en par. 11.7.2. 
850 Van Riemsdijk, Griffie 84-88. Westerwolde kocht het zegelrecht af bij de Raad van State, zoals bleek in 1684: Van 
Winter, Westerwolde Generaliteitsland, 100. 
851 Uitvoeriger bij Van RiemsdijkError! Bookmark not defined., Griffie, 68-70. Een verzameling relevante resoluties 
in arch. SG inv. nr. 4840. De rekeningen van de ontvangers in arch. SG inv. nrs. 12509-12520. 
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12.5 Besluiten tot het houden van generaliteitsloterijen 852 
Een bijzondere bron van inkomsten vormden de generaliteitsloterijen. De Staten-Generaal liet deze loterijen 
vanaf 1709 organiseren en beschikten over de opbrengsten. In 1726 schaften zij alle provinciale loterijen af 
en stelden zij er de generaliteitsloterij als monopolie voor in de plaats. De generaliteitsloterij werd 
georganiseerd door de Raad van State. 
 
12.6 Leningen verstrekken, garanderen en uitschrijven 
De Staten-Generaal moesten al in de eerste jaren van de Opstand leningen sluiten om de kosten van de 
oorlogvoering te kunnen betalen. Sindsdien leenden ze met grote regelmaat geld om de soldaten te kunnen 
betalen, de fortificatiën in stand te kunnen houden, de diplomatie te kunnen bekostigen of het zelf weer 
uit te lenen aan provincies of bevriende vorsten die minder krediet hadden. Ze leenden gewoonlijk op de 
kapitaalmarkt door langlopende obligatieleningen uit te schrijven. Aan de ontvanger-generaal of een 
andere ontvanger verstrekten ze dan akten van autorisatie om op hun naam geld op interest te lenen en 
lieten die lening garanderen door de tresorier-generaal van de Unie of de Staten van Holland.853 De 
tresorier-generaal of de Staten verstrekten de betrokken ontvanger dan een akte van garantie, waarin ze 
beloofden hem schadeloos te zullen houden als de Staten-Generaal niet aan zijn betalingsverplichtingen 
zouden kunnen voldoen. Dat laatste kwam echter niet voor en daardoor waren de landsobligaties een 
gewilde belegging.854 
In bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden leenden de Staten-Generaal geld aan provincies of 
aan vreemde vorsten of stelden ze zich garant voor leningen die door die provincies en vorsten in de 
Nederlanden werden geplaatst. Elders wordt meer aandacht besteed aan leningen aan vreemde vorsten, 
aan de graaf van Oost-Friesland en aan provincies.855 
 
12.7 Betalingsopdrachten verstrekken 856 
Toen het beheer van de generaliteitsfinanciën nog niet aan de Raad van State en de 
Generaliteitsrekenkamer was opgedragen, nam de vergadering van de Staten-Generaal dagelijks 
beslissingen waarbij uitgaven ten laste van rekenplichtige Generaliteitsambtenaren werden gebracht. De 
griffier stelde in die gevallen de betalingsopdrachten op en liet deze ordonnanties van betaling aan de 
betrokken ontvangers overhandigen, zodat ze konden uitbetalen. Langzamerhand gaf de vergadering 
alleen nog maar de betalingsopdrachten uit op de ontvanger-generaal van de Unie. Er kwam nu een 
geregelde procedure. Wie geld te vorderen had van de Unie diende bij de Generaliteitsrekenkamer een 
akte van verzoek in om uitbetaling. Als de Generaliteitsrekenkamer de vordering erkende, kon de 
declarant een betalingsopdracht of ordonnantie van betaling op de ontvanger-generaal van de Unie 
krijgen. De ontvanger-generaal was dan degene die de declarant uiteindelijk uit de generaliteitskas voldeed. 
De ordonnanties van betaling werden tot 1624 verstrekt door de Staten-Generaal. In 1624 echter besloten 
zij dat alleen de Raad van State nog ordonnanties van betaling op de ontvanger-generaal zou 
depêcheren.857 Voortaan stuurden ze elke resolutie die een beschikking inhield die een 
betalingsverplichting meebracht aan de Raad van State, die daarmee tot het depêcheren van een 
ordonnantie van betaling op de ontvanger-generaal was gemachtigd.858 
 
12.8 Controle uitoefenen op de inkomsten en uitgaven van de generaliteit 
De Staten-Generaal hadden bij de controle van de rekeningen wegens de consenten van de provincies het 
laatste woord. Op de bezwaren of aandachtspunten (loquaturs) die de ontvanger-generaal van de Unie sinds 
1588 en de Generaliteitsrekenkamer sinds 1601 bij de rekeningen aantekenden besliste de vergadering.859 

                                                
852 Lotgevallen. Loterijen en volkscultuur in Nederland. Spiegel Historiael . Themanummer: 36 (april/mei 2001); een bundel 
retroacta over loterijen over de periode 1741-1784 in NA, Fagel, familie, 1.10.29, 697. 
853 M.C. ’t Hart, The making of a bourgeois state, 165-183. 
854 Fockema Andreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek, 128. 
855 Resp. in par. 9.6.4, 3.7.1 en 3.3. De obligaties worden bewaard in de Loketkas (vóór 1700) en in arch. SG 12596 
(na 1700). 
856 Van Riemsdijk, Griffie, 113-114. 
857 Res. SG 22/04/1624, nr. 3116. 
858 De ordonnantieboeken in arch. SG inv. nrs. 12503-12508. 
859 R. Bijlsma, ‘Regeling der auditie’ 105-114; Van Slingelandt, Staatkundige geschriften, II 174. 
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Voorts zetten ze de provincies er wanneer nodig toe aan hun consenten in de staat van oorlog te dragen 
en te presteren, dat wil zeggen: de betalingen die zij hadden toegezegd te doen ook daadwerkelijk te doen. 
Formeel konden ze vanaf 1579 bij wanbetaling tot parate executie overgaan door soldaten in te legeren, 
beslag te leggen op geld en goederen en ten laste van de betrokken provincie zelf geld lichten. In 1584 
werd de bevoegdheid van parate executie bij wanbetaling in de nieuwe instructie van de Raad van State 
opgenomen.860 In de praktijk werden echter geen dwangmiddelen gebruikt. Het gevaar dat dit tot een 
scheuring in het bondgenootschap zou leiden was te groot. Bovendien waren in 1662 de achterstallen van 
provincies al zo groot, dat parate executie het faillissement van de wanbetalers had betekend. Het uiterste 
middel dat de Staten-Generaal tegen wanbetalers toepasten was de bezending. In de zeventiende eeuw 
stuurden zij naar de provincies die in gebreke bleven deputaties om op betaling aan te dringen. In de 
achttiende eeuw was ook dat middel door gebrek aan effect in onbruik geraakt: zie par. 3.2 
 
 
13 Munteenheid tot stand brengen en handhaven 
 
13.1 De rol van de Staten-Generaal861 
Art. XII van het Unietraktaat verplichtte de bondgenoten een gemeenschappelijk beleid te voeren met 
betrekking tot het muntwezen in het algemeen en de wisselkoersen in het bijzonder en schreef voor dat ze 
de muntordonnanties die ze hiertoe zouden uitvaardigen alleen met gemeen consent mochten veranderen. 
De Staten-Generaal stelden dat beleid en die wisselkoersen vast. Ze zorgden ervoor dat de munt van elke 
provincie in alle provincies als wettig betaalmiddel werd aangemerkt, organiseerden de muntproductie, 
bepaalden het type, het gewicht, het gehalte en de koers van de munten, hielden toezicht op de 
munthuizen en de geldwisselaars en namen maatregelen tegen valsemunterij, hagemunterij en andere 
muntmisdrijven. 
De Staten-Generaal oefenden niet zelf het recht uit om munten te slaan. Het muntrecht (het recht om 
munten te slaan en valsemunterij te bestraffen) behoorde tot de regalia minora, rechten die door de 
soeverein aan anderen konden worden uitbesteed. De Bourgondisch-Habsburgse landsheren hadden dat 
ook gedaan. Een bloeiend economisch verkeer vroeg om de beschikbaarheid van voldoende, deugdelijke 
en betrouwbare betaalmiddelen met vaste onderlinge wisselkoersen; dat belang was groter dan de 
opbrengsten van de muntslag zelf. Bijgevolg hadden de landsheren de regulering van de muntproductie en 
de berechting van muntmisdrijven aan zich gehouden (hun muntordonnanties hadden kracht van wet in 
alle gewesten), maar de muntslag uitbesteed. In elk van hun landsheerlijkheden hadden ze aan een van hun 
steden het privilege verleend om tegen betaling van een deel van de opbrengst zijn munten te slaan. De 
eigenlijke productie werd door die stad dan weer uitbesteed aan een munthuis, een op commerciële basis 
georganiseerde werkplaats of fabriek. In de periode 1576-1588, onder door de Staten-Generaal aangestelde 
gouverneurs-generaal bleven die verhoudingen formeel intact. Toen in 1588 de laatste gouverneur-
generaal verdween, vielen diens bevoegdheden op centraal niveau toe aan de Staten-Generaal en op 
gewestelijk niveau aan de gewestelijke besturen. 
De muntpolitiek van de Staten-Generaal wordt in algemene overzichten van hun taakgebieden enigszins 
onderbelicht en door Fruin en andere auteurs ook min of meer als een mislukking voorgesteld. De Staten-
Generaal zouden krachtens art. XII van de Unie van Utrecht het recht van munt gehad hebben, maar dat 
recht ongebruikt hebben gelaten.862 Inderdaad ogen de activiteiten van de Staten-Generaal op dit terrein 
niet spectaculair. Ze bestaan voornamelijk uit wet- en regelgeving. Uitvoering en toezicht waren aan de 
Generaliteitsmuntkamer opgedragen en hadden een tamelijk technisch karakter. De spanning tussen 
centrale en decentrale sturing was ook op het monetaire vlak merkbaar, maar het muntwezen was geen 
voorwerp van heftige politieke commotie. Maar de negatieve voorstelling van Fruin klopt niet en dat de 
Staten-Generaal het muntrecht zouden hebben gehad is onjuist, zoals Polak heeft aangetoond.863 
                                                
860 De tekst bij Van Slingelandt, ‘Gesag over de Militie van den Staat’, I, 26-191. 
861 Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, II, 203 vv.; Polak, Muntchaos, 89-102. Een verzameling kopieresoluties 
betreffende muntzaken uit de periode 1578-1769 bestaande uit een pak en drie banden bevindt zich arch. SG inv. 
nrs. 4835-4838. De verzameling behoort eigenlijk tot het archief Fagel en is oorspronkelijk afkomstig van de 
wiskundige Willem Kersseboom (1692-1771). 
862 Fruin - Colenbrander, Staatsinstellingen, 194; Polak, Muntchaos, 68-71. 
863 Polak, Muntchaos, 68-71. De muntpolitiek van de Staten-Generaal is in hun archief ook niet erg zichtbaar. Voor 
muntzaken zijn in het archief van de Staten-Generaal een eigen lias en een eigen respect in de loketkas gereserveerd. 
Het aantal stukken is gering. De liassen Munte lopen over de periode 1612-1794 en bevat slechts vijftien liassen. De 
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De Staten-Generaal waren op monetair gebied zeer actief, zoals blijkt uit het grote aantal uitgevaardigde 
muntordonnanties en muntresoluties, en hun activiteiten waren van grote invloed op het economisch 
verkeer. Hoewel de bondgenoten als de nieuwe soevereinen hun muntrecht koesterden, waren ze 
tegelijkertijd doordrongen van het belang van munteenheid, zozeer zelfs, dat ze op het gebied van de 
muntpolitiek hun rol uiteindelijk beperkten tot “uitvoeringsorgaan van de Generaliteit.”864 Als we het 
muntwezen van de Republiek vergelijken met dat van andere Europese landen, dan hebben de Staten-
Generaal het er op dit punt niet slecht vanaf gebracht. De zorg voor een eenparig muntwezen is, zoals 
Fockema Andreae het stelt, “bij voortduring en, naarmate de Republiek zich vestigde, steeds beter 
vervuld. In zijn bloeitijd en zijn nadagen bezat onze staat een uniform muntstelsel, welks 
onveranderlijkheid het tot een krachtig hulpmiddel van zijn handel maakte, te midden van andere, van 
experimenten minder afkerige staten.”865  
De Staten-Generaal droegen de voorbereiding en de uitvoering van hun muntpolitiek op aan de 
Generaliteitsmuntkamer. Deze bestond uit drie Raden en muntmeesters-generaal, een essayeur-generaal, 
een secretaris en klerken, die door hen werden aangesteld en van commissies en instructies werden 
voorzien. De Generaliteitsmuntkamer was een directe voortzetting van de centrale muntkamer van de 
Bourgondische staat. Hij voerde zijn werkzaamheden uit volgens het muntplakkaat van Maximiliaan van 
Bourgondië van 1489 en krachtens de instructie op de munt van landvoogdes Maria van Hongarije van 
1535.866 In 1586 trad hij, na tien jaar niet te hebben gefungeerd, weer in werking, doordat de 
muntinstructie van Leicester van dat jaar weer voorzag in een centrale controle op de munthuizen door 
hooffden en superintendenten van de munte en de muntmeesters-generaal van Gelderland, Holland en Utrecht 
met die centrale controle werden belast.867 De Raden en muntmeesters-generaal moesten de Staten-
Generaal adviseren over het te voeren beleid, toezicht houden op de muntproductie en de muntcirculatie 
en muntgeschillen beslechten. Als adviseurs van de Staten-Generaal bereidden zij het muntbeleid voor. Ze 
deden dit in nauwe samenwerking met een commissie uit de vergadering, de gecommitteerden tot de 
zaken van de munt. 
 
13.2 Algemeen verbindende voorschriften uitvaardigen 
Op het gebied van het muntwezen waren de Staten-Generaal in de eerste plaats wetgever. Ze reguleerden 
het muntstelsel, de muntproductie en de muntcirculatie binnen het bondgenootschap door de 
uitvaardiging van muntordonnanties, instructies en resoluties. De regulering van het monetaire verkeer 
krachtens art. XII van de Unie van Utrecht behoorde aanvankelijk tot de bevoegdheden van de 
gouverneur-generaal. Met zijn muntordonnantie van 1586 herstelde Leicester in de Noordelijke 
Nederlanden de munteenheid en wekte hij de Generaliteitsmuntkamer weer tot leven. Na zijn vertrek 
namen de Staten-Generaal de muntregulering op zich. Hun eerste regeling op dit gebied was de 
heruitvaardiging in 1589 van deze muntordonnantie. Daarna hebben ze een stroom van muntplakkaten en 
-resoluties uitgevaardigd, gerenoveerd en geamplieerd.868 Ze werden door de Generaliteitsmuntkamer 
geconcipieerd.869 
 
                                                                                                                                                     
Loketkas Munte loopt over de periode 1599-1680 en bevat slechts zes nrs. (een ouder stuk is naar de 
Regeringsarchieven overgebracht). De secrete lias lopende bevat twee nummers die op muntzaken betrekking 
hebben, maar verder worden er geen secrete stukken over muntzaken gevonden. 
864 Polak, Muntchaos, 64. Dat de provincies wel op hun rechten stonden, blijkt uit de particuliere notulen van 
Stellingwerf van de vergadering van de Staten van Holland van 5mei 1639 in de voormiddag: “Is mede gelesen een 
missive van de Staten-Generael versoeckende dat het placcaet van de Munte soude mogen werden gerenovert 
alsmede hetselve geëxcibert, maer alsoo verscheyden dingen daerin werden geboden, dat alle rentmesters, tresoriers, 
ontfangers van gotshuysen ende conventen werden geastringert den eet te moeten doen en onderhouden. Hierop 
gedilibereert sijnde menden die leden dat bij die Staten-Generael hetselve niet en requererde, maer hetselve bij die 
Staten van Hollant soude moeten werden gedaen, versochten ock mede coppie van de missive om dieselve te 
examineren alsmede het placcaet te examineren ende hetselve te comminiseren om naederhant daerin te resolveren, 
is daerom dese saeck opgehouden gewerden in resomsij.” Huysman e.a., Particuliere notulen Stellingwerf en Schot. 
865 Fockema Andreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek, 129. 
866 Fockema Andreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek, 23. 
867 We zien hier vermoedelijk weer een voorbeeld van de regionale specialisatie die Polak in de instructie van 1535 
aanwijst: Polak, Muntchaos, 75. Aanvankelijk stond ook niet vast of Leicester of de Staten-Generaal de commissies 
zouden afgeven: res. SG 23/12/1586 Resolutiën, V, 486 nr. 511. 
868 Van Gelder, Gedrukte muntplakkaten. 
869 Polak, Muntchaos, 64. 
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13.3 Een uniform muntstelsel handhaven 870 
De Staten-Generaal bepaalden bij ordonnantie of resolutie welke munten in alle provincies als wettig 
betaalmiddel moesten worden aangemerkt, welke typen munten mochten worden geslagen, wat het 
gewicht, het gehalte en de koers van die munten moesten zijn, welke typen buitenlandse munten niet 
mochten worden ingevoerd en in welke munten niet mocht worden gehandeld.871 Om koersverschillen en 
koerswisselingen tussen de muntsoorten van de provincies te voorkomen, hielden zij een uniform 
muntstelsel in stand, waarin alle provincies dezelfde muntsoorten produceerden en gebruikten, met 
dezelfde waarde en dezelfde beeldenaar, en met alleen een provincieaanduiding als afwijkend element. 
Zo’n stelsel was al in 1433 door Philips de Goede ingevoerd en in 1586 door Leicester in ere hersteld, 
maar de provincies waren na enige tijd weer hun eigen munten gaan slaan, zodat in 1606 een nieuwe 
muntordonnantie moest worden uitgevaardigd, waarin ook de provinciale munten tot generaliteitsmunten 
werden verheven. De ordonnantie stabiliseerde met haar richtlijnen over gewichten en waarden de 
geldwaarde in de Republiek en diende latere muntordonnanties tot 1795 als uitgangspunt. 872 Net als bij 
latere muntordonnanties ging ze vergezeld van een beeldenaar of figuurboek, waarin alle gangbare munten 
waren afgebeeld waarvan in de ordonnantie gehalte en koers waren vastgesteld. Op vergelijkbare wijze 
gingen muntordonnanties waarin het gebruik van buitenlandse munten werd verboden of toegestaan en 
hun koers werd vastgesteld vergezeld van een manuaal of lijst waarin die munten met hun wisselkoersen 
systematisch werden beschreven. 
Hoewel het stelsel van 1606 in grote lijnen tot 1795 van kracht bleef, moesten de Staten-Generaal het in 
de loop van de zeventiende eeuw nog enkele malen aan de veranderde monetaire omstandigheden 
aanpassen. De belangrijkste verandering was de ordonnantie van 1692, waarbij de gulden als 
standaardmunt werd ingevoerd. De Staten-Generaal moesten de wisselkoersen regelmatig bijstellen en 
soms zelfs nieuwe munten uitgeven als gevolg van veranderingen in de onderlinge prijs- en 
waardeverhoudingen van gouden en zilveren munten door schommelingen op de goud- en zilvermarkt, 
van geleidelijke devaluatie door slijtage en muntbederf en van de muntpolitiek van buitenlandse 
muntheren. 
Regulering van de circulatie kon ook een verbod inhouden om munten te slaan. Zo verboden de Staten-
Generaal in 1692 alle muntmeesters om voor de binnenlandse markt schellingen te slaan om de VOC de 
gelegenheid te geven schellingen te laten slaan voor gebruik in Azië en Zuid-Afrika. Schellingen die van 
een later jaartal zijn voorzien zijn dus niet uit Nederland, maar uit gezonken VOC-schepen afkomstig.873 
 
13.4 De muntproductie organiseren en reguleren 
De Staten-Generaal reguleerden de muntproductie in de eerste plaats door in navolging van Leicester 
bepaalde munthuizen tot de muntslag te autoriseren. Geautoriseerd werden uiteraard de oude 
landsheerlijke munthuizen van Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel en de provinciale munthuizen 
die na het begin van de Opstand waren gesticht in Zeeland (1579), West-Friesland (1584), Friesland (1580-
1752) en Stad en Lande (1673-1692). Door middel van deze munthuizen oefenden de Staten van de 
provincies hun muntrecht uit en behielden zij de verantwoordelijkheid voor hun eigen muntproductie. De 
Staten-Generaal beperkten zoveel mogelijk de stedelijke muntslag door – eveneens in navolging van 
Leicester – alleen de stedelijke munthuizen te autoriseren die hun muntrecht konden bewijzen.874 Dat 
waren de munthuizen van Groningen, Deventer, Kampen, Zwolle, Nijmegen en Zutphen, die al voor de 
Opstand bij keizerlijk privilege muntrecht hadden verworven. Verder lieten zij toe dat een aantal steden 
kleingeld muntten voor plaatselijk gebruik. De activiteiten van de niet-geautoriseerde munthuizen (de 
zogenaamde hagemunterijen) werden daarmee illegaal. Zo werden de munthuizen van de graven van 
Bergh en Horne en de heren van Batenburg en Brederode (in de heerlijkheid Vianen) in de 
muntordonnanties van 1586 en 1606 als niet-geautoriseerde muntplaatsen aangemerkt. Na 1606 speelden 
zij geen rol meer.875 Bovendien probeerden de Staten-Generaal de geautoriseerde steden ertoe te bewegen 
om van hun muntrecht geen gebruik te maken, tegen betaling van een recognitie, die de derving van 
inkomsten ten gevolge van het stil staan van de munt kon compenseren. Die recognities werden onder de 

                                                
870 Van Gelder, De Nederlandse munten, 55-176 en 243-253. 
871 Polak, Muntchaos, 64, 69. 
872 Israel, De Republiek, I, 323-324. 
873 Res. SG 01/12/1692. 
874 Van Gelder, De Nederlandse munten, 205-225 en 239-243. 
875 Polak, Muntchaos, 102. 
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post onderhoud verdedigingswerken op de staat van oorlog opgevoerd. Veelal gaven de betrokken steden 
er na een paar jaar al weer de voorkeur aan de inkomsten die eigen muntslag genereerden. Vanaf 1694 
bedroeg de recognitie fl. 4000,- per jaar over een periode van minimaal vier jaar. De steden staakten nu 
binnen een aantal jaren hun muntproductie definitief. Het laatste stedelijke munthuis (dat van Deventer) 
werd gesloten in 1711. 
 
13.5 Toezicht houden op de muntproductie en muntcirculatie 876 
De Staten-Generaal oefenden toezicht uit op de munthuizen en de wisselkantoren, deels door eigen 
maatregelen, deels door middel van de Generaliteitsmuntkamer. In de muntordonnantie van 21 maart 
1606 verplichtten zij de muntmeesters (vrije ondernemers die eigenaars waren van de munthuizen) 
“t’exerceren d’voorsz. munte met goede gequalificeerde werckluijden ende munters, sijnde aengenomen in 
(…) eenderhande eede op soodanige instructie als bij de Staten Generael (…) gearresteert is.” Op dezelfde 
dag stelden zij een instructie vast voor alle muntofficieren: de muntmeesters, waardijns, die namens hen 
toezicht hielden op de productie, de essayeurs, die het gehalte van de munten bepaalden, en eventueel de 
ijzersnijders, die de muntijzers produceerden.877 
Ze moesten de aanstellingen van deze ambtenaren door de provinciale of lokale muntheren approberen en 
lieten hen door de muntmeesters-generaal in hun naam in de eed nemen.878 Het daadwerkelijke toezicht 
was opgedragen aan de muntmeesters-generaal. Samen met de muntmeesters van de provincies en de 
steden onderzochten zij bij de provinciale en stedelijke munthuizen de kwantiteit en de kwaliteit van de 
geproduceerde gouden en zilveren munten van de staat. De resultaten van dit onderzoek (‘het openen van 
de muntbus’), dat gewoonlijk met tussenpozen van twee tot vier jaar plaatsvond, legden zij vast in 
processen-verbaal, die in het archief van de Generaliteitsmuntkamer worden bewaard.879 Bovendien 
hielden zij toezicht op de naleving van de strenge regels waar geldwisselaars en de handelaars in edele 
metalen aan moesten voldoen. Vooral de muntplakkaten van de 16e eeuw, waarvan die van Karel V (1520) 
en van Leicester (1586) de voornaamste waren, bevatten uitvoerige voorschriften. Ze moesten ongemunt 
goud en zilver alsmede verboden verklaarde munten opkopen en inwisselen voor een vastgestelde prijs. 
Het was hen ten strengste verboden het gekochte metaal zelf weer in omloop te brengen. 
 
13.6 Maatregelen nemen tegen muntbederf, valsemunterij, hagemunterij en andere muntmisdrijven 
De Staten-Generaal bedreigden in hun muntordonnanties overtreders met straffen en vaardigden 
ordonnanties uit tegen muntmisdrijven. De berechting van muntmisdrijven behoorde niet tot hun taken. 
De Generaliteitsmuntkamer deed als soeverein hof geschillen over de intrinsieke waarden van het geld en 
geschillen over munten tussen juweliers, diamantzetters, zilver- en goudsmeden af bij arrest, waartegen 
zoals in alle criminele zaken geen beroep open stond. Muntmisdrijven als muntschennis, hagemunterij (het 
produceren van niet-erkende munten) en valsemunterij die op het grondgebied van de afzonderlijke 
bondgenoten waren begaan, konden door de Generaliteitsmuntkamer worden aangebracht, maar werden 
berecht door de rechters van de provincie of de stad waar het muntmisdrijf was begaan of door de Raad 
van State. Tegen hun sententies stond geen beroep open. 
 
 
14 Het opperbestuur uitoefenen over de Generaliteitslanden en andere veroverde steden en 

plaatsen in Europa 
 
14.1 De rechten van de Staten-Generaal in de veroverde gebieden 880 
Gebieden die door het Staatse leger waren veroverd kregen de status van reductie of conquest. Reducties  
waren steden, plaatsen en landen die deel hadden uitgemaakt van de Unie en na hun herovering weer in de 
Unie waren opgenomen. Conquesten waren steden, plaatsen en landen die na hun verovering de status van 
veroverd gebied behielden, ongeacht of ze eerder van de Unie deel hadden uitgemaakt of niet. 

                                                
876 Polak, Muntchaos, 72-89; Tegenwoordige Staat, I, 336-340; Fockema Andreae, De Nederlandse Staat onder de 
Republiek, 23-24; R Bijlsma, Generaliteitsmuntkamer, 31-41. 
877 Polak, Muntchaos, 103 en 171. 
878 Polak, Muntchaos, 105. 
879 Polak, Muntchaos, 109. Overigens ontzegden de stedelijke munthuizen de generaliteit tot 1659 het recht om hun 
productie te controleren: Polak, Muntchaos, 112. 
880 Tegenwoordige staat, II; Pirenne, ‘Generaliteitslanden’, 315-351. 
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Reductie was niet een recht van het heroverde gebied, maar een gunst van de bondgenoten. Na de 
reductie van Groningen in 1594 werd Stad en Lande onder zekere voorwaarden (waaronder de acceptatie 
van Willem Lodewijk als stadhouder en de Staten-Generaal als hoogste rechter in geschillen tussen de Stad 
en de Ommelanden) weer als stemhebbende provincie in de Unie opgenomen. Ook Utrecht werd in 1674, 
toen Willem III het op de Fransen had heroverd en er met machtiging van de Staten-Generaal de wet had 
verzet, net als Gelderland en Overijssel met Holland, Zeeland, Friesland en Stad en Lande gereünieerd, 
maar als het geen vergaande concessies had gedaan bij de vaststelling van het regeringsreglement was het 
als conqueste behandeld. 881 Drenthe had een dubbelzinnige status. Het werd na zijn herovering in 1596 wel 
weer in de Unie opgenomen, maar kreeg zijn recht van vertegenwoordiging in de Staten-Generaal niet terug. 
Breda, evenals Drenthe een van de ondertekenaars van de Unie, werd na zijn heroveringen in 1590 en 1637 
simpelweg als conquest aangemerkt. De Staatse partage van het Overkwartier, dat een van de vier 
kwartieren van Gelderland had uitgemaakt, werd in 1713 bij de vrede van Utrecht niet met Gelderland 
herenigd, maar als conquest onder het gezag van de Staten-Generaal gesteld. 
De conquesten aan de grenzen van het bondgenootschap waar de Staten-Generaal namens de 
bondgenoten de ongedeelde soevereiniteit uitoefenden noemde men de Generaliteitslanden of ook wel de 
steden, plaatsen en landen ressorterende onder de generaliteit, het ressort van de generaliteit of het district van de generaliteit: het 
veroverde deel van Brabant (Staats-Brabant), het veroverde deel van Vlaanderen (Staats-Vlaanderen), de 
Staatse partage van de landen van Overmaze (dat tot Limburg en dus tot het hertogdom Brabant behoorde), 
Westerwolde en Staats Opper-Gelder.882 Het waren alle landen die tot het grondgebied van de staat, maar 
niet tot een van de stemhebbende provincies behoorden, met uitzondering van Maastricht, een 
condominium waar de Staten-Generaal de soevereiniteit deelde met de prins-bisschop van Luik.883 
Hoe vestigden de Staten-Generaal in de Generaliteitslanden nieuwe rechtsverhoudingen en waar lagen 
daarbij de grenzen van hun bevoegdheden? Bij verovering traden zij iure occupationis in de rechten van de 
verslagen soeverein. In de capitulatie die de kapitein-generaal met de overwonnene sloot, werden niet alleen 
afspraken vastgelegd op militair gebied, maar werd meestal ook de rechtsverhouding van de Staten-
Generaal met de veroverde stad of heerlijkheid provisioneel, dat wil zeggen in afwachting van een 
vredesverdrag, geregeld. Men herstelde het burgerlijk gezag door in de capitulatie van een stad bepalingen 
op te nemen met betrekking tot de toepasselijkheid van de privileges en de positie van de zittende 
magistraat.884 Na de verovering van Sluis in 1604 bevestigde Maurits de stad en het daaraan onderhorige 
platteland (het Vrije van Sluis) in dezelfde voorrechten die het College van het Vrije van Brugge vanouds 
had gehad.885 Frederik Hendrik kwam bij de capitulatie van 1629 met Den Bosch overeen, dat de stad en 
haar vrijdom de rechten en instellingen van vroeger behielden voor zover ze met de nieuwe verhoudingen 
te verenigen waren (art. 8), maar dat de Staten-Generaal in de rechten traden van de hertog van Brabant 
inzake de jurisdictie over en de ordehandhaving in de stad, de vrijdom en de Meierij “voor soo vele die 
aen de stadt annex” (art. 9). Dat had onder meer tot gevolg dat de Stad en de Meierij niet meer 
vertegenwoordigd waren in de Staten van Brabant, maar rechtstreeks door de Staten-Generaal werden 
bestuurd. Frederik Hendrik en de gedeputeerden te velde stelden voor één keer de nieuwe stadsregering 
aan en maakten van die gelegenheid gebruik om de meeste katholieke bestuurders door gereformeerde 
heren te vervangen.886  
Direct na de verovering van een stad of een streek fungeerde de legerbevelhebber (en dat was meestal de 
kapitein-generaal) samen met gedeputeerden van de Staten-Generaal te velde als voorlopige regering, 
terwijl de Raad van State provisioneel en zonder prejudicie de administratie van het gebied voor zijn rekening 
nam. 887 Maar als de capitulatie was gesloten kon dit voorlopige militaire bewind door een burgerlijke 
regering worden vervangen, niet alleen in de steden, maar ook op het omringende platteland. Vóór 1600 
plaatsten de Raad van State veroverde gebieden onder het bestuur van de meest nabijgelegen provincie. 
Zo stelde hij in 1588 het veroverde gebied in Vlaanderen, dat op dat moment bestond uit Axel, 
Axelerambacht, Terneuzen, Lillo en Liefkenshoek, Hulst en Hulsterambacht, door de uitvaardiging van 

                                                
881 Roorda, ‘Prins Willem III en het Utrechtse regeringsreglement’, 108-121.  
882 Van Winter, Westerwolde Generaliteitsland, 18. 
883 In 1598 werden deze landen omschreven als de landen “onder het Nederlant gereeckent ende nochtans onder de 
verscreven provincien niet behoorende”: res. SG 10/07/1598, Resolutiën, X, 229.  
884 Zie bijvoorbeeld de Capitulatie van Roermond, 1632. 
885 Tegenwoordige staat (…) Staats Vlaanderen; 16-17. 
886Hoekx e.a., ‘De Stadstaat’, 104-106. 
887 Van Winter, Westerwolde Generaliteitsland, 27 
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een acte van committimus onder het bestuur van de Staten van Zeeland. 888 Het gebied van deze steden werd 
naar de akte het Committimus genoemd. Latere veroveringen in Vlaanderen, zoals die van Sluis en het Vrije 
van Sluis in 1604, werden niet meer onder het gezag van een provincie, maar direct onder het gezag van de 
Staten-Generaal geplaatst. Niettemin bleef Zeeland tot het einde van de Republiek enig gezag over het 
Committimus uitoefenen. 
Hoewel de verovering van een stad of een landschap altijd een wisseling van soeverein meebracht en de 
sluiting van een capitulatie een regeringswisseling, werden de bestuurlijke verhoudingen meestal niet echt 
op hun kop gezet. De Staten-Generaal traden zoals gezegd in de rechten van de verliezer. In de 
Generaliteitslanden gingen de Staten-Generaal namens de bondgenoten de soevereine rechten uitoefenen 
die voor hen de koning van Spanje had uitgeoefend als hertog van Brabant, graaf van Vlaanderen en – wat 
het Overkwartier betreft - hertog van Gelre.  
De Staten-Generaal respecteerden in principe ook de leenverhoudingen en andere rechtsverhoudingen die 
tussen de vroegere landsheren en hun leenmannen, steden en onderdanen hadden bestaan. Daardoor 
verschilden de feitelijke bevoegdheden van de Staten-Generaal van heerlijkheid tot heerlijkheid. In de 
baronie van Breda, het markiezaat van Bergen op Zoom en de heerlijkheid Grave en het land van Cuijk 
waren ze leenheer; een groot deel van het overheidsgezag werd daar door leenmannen uitgeoefend. Maar 
over heerlijkheden, steden en ambachten die door de landsheer niet in leen waren gegeven, zoals de 
Statendorpen in de Meierij en de meeste steden en ambachten in Staats-Vlaanderen, oefenden ze de 
directe heerschappij uit. Daar waren ze stads- of ambachtsheer en moesten ze zelf de magistraat bestellen, 
de stadsrekeningen afhoren en vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen verlenen in zaken van 
personen- en familierecht, erfrecht, burgerlijk recht en leenrecht en over geestelijke goederen beschikken. 
De rechtsverhoudingen in de veroverde gebieden waren niet alleen overal anders maar voor de sluiting 
van een vredesverdrag hier en daar ook tamelijk onzeker, doordat de voorlopige regelingen die bij een 
capitulatie waren getroffen door beide oorlogvoerende partijen in hun voordeel werden uitgelegd. Nog in 
1609, na de sluiting van het Bestand, probeerde het Vrije van Brugge, een van de leden van de Staten van 
Vlaanderen, Cadzand, Oostburg, de heerlijkheid Nieuwvliet en de heerlijkheid Breskens te beschrijven, 
waarna de Staten-Generaal na enig dralen het dringende verzoek van Oostburg inwilligden om voor hun 
stad een baljuw en een magistraat aan te stellen.889  
Door de sluiting van een wapenstilstandsverdrag konden voorlopige regelingen bij capitulatie getroffen in 
meer algemene en definitieve regelingen worden omgezet. Dat is een van de effecten geweest van het 
Bestandstraktaat van 1609. Maar alleen een vredesverdrag kon aan alle voorlopigheid en onzekerheid een 
einde maken.  
Na de sluiting van de vrede werden er met Spanje en zijn bondgenoten overeenkomsten over 
limietscheidingen en andere uitvoeringsovereenkomsten gesloten en werden er met de veroverde steden 
en heerlijkheden definitieve regeringsreglementen uitgewerkt. Bij de vrede van Utrecht (1713), het traktaat 
en de nadere conventie van Barrière (1715 en 1718) en het verdrag van Fontainebleau (1785) werden 
grotere of kleinere grenscorrecties doorgevoerd in Staats-Vlaanderen, de landen van Overmaze en Staats 
Opper-Gelder. 
De Staten-Generaal bemoeiden zich met de veroverde gebieden in hun hoedanigheid van landsheer, maar 
in bepaalde gevallen tevens in hun hoedanigheid als stads-, dorps- of grondheer. Hun bemoeienissen als 
landsheer konden het gevolg zijn van besluiten die het hele bondgenootschap raakten en die met gemeen 
consent van de bondgenoten waren genomen, maar ook van besluiten die zij namens de bondgenoten bij 
meerderheid van stemmen had genomen ter uitoefening van bepaalde soevereine rechten en die op het 
hele District van de Generaliteit, op afzonderlijke Generaliteitslanden of op andere particuliere onderdelen 
van de staat betrekking konden hebben. Hun bemoeienissen als stads-, dorps- en grondheer, die 
voortvloeiden uit de leenrechtelijke verhoudingen, hadden betrekking op afzonderlijke heerlijkheden, 
steden en dorpen. 
 
 
                                                
888 Res. RvSt 13/08/1588. De Staten van Zeeland hebben aan de poorten van Brugge een kennisgeving aangeslagen, 
dat allen die van de Burcht van Brugge goederen in leen hebben onder de ambachten van IJzendijke Oostburg en 
Aardenburg, die moeten komen verheffen voor de hoogbaljuw van Sluis. Commotie bij de aartshertogen. Res. 
22/12/1610, Resolutiën NR, I, 279 nr. 1597. 
889 Ress. SG 15/06/1609 en 26/06/1609, Resolutiën, XIV, 884. Onderzocht wordt of de benoeming van de magistraat 
van St. Anna ter Muiden tussen 1604 en 1609 onder de controle van de aartshertogen stond: res. SG 04/06/1611, 
Resolutiën NR, I, nr. 622, 395. 
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14.2 De rechten van de Staten-Generaal als landsheer 
De Staten-Generaal traden door verovering in de rechten van de heer van het veroverde gebied. Zij traden 
daar zonder bijzondere machtiging van de bondgenoten als landsheer op.890 Bijgevolg had de vergadering 
de bevoegdheid om alle regelingen en maatregelen in zaken die de bondgenoten gemeen hadden gemaakt 
in Maastricht en de Generaliteitslanden ten uitvoer te leggen en alle daden van soevereiniteit te stellen die 
in de verschillende landsheerlijkheden gesteld moesten worden. 891 De landsheerlijke bevoegdheden van de 
Staten-Generaal werden beperkt doordat soevereine rechten in veel gevallen door plaatselijke heren waren 
geüsurpeerd en doordat de prinsen van Oranje als stadhouders van de Generaliteitslanden een aantal 
soevereine bevoegdheden gingen uitoefenen: als er een stadhouder was, dan verleende hij gratie en eligeerde 
hij de magistraten. In de eerste helft van de achttiende eeuw hadden de procedures waaruit de soevereiniteit 
van de Staten-Generaal over de Generaliteitslanden moest blijken volgens Van Slingelandt nog voornamelijk 
ceremoniële betekenis.892 Dat ceremoniële karakter werd nog duidelijker na 1747, toen de Staten-Generaal de 
electie van de magistraten en de gratieverlening weer aan de stadhouders over lieten.  
 
14.2.1 Rechten uitoefenen in zaken die door de bondgenoten zijn gemeen gemaakt 
Veel zaken die de bondgenoten bij de Unie van Utrecht of later bij particulier consent gemeen hadden 
gemaakt, hadden ook op de Generaliteitslanden betrekking. In het bijzonder gold dit voor de verschillende 
petities van de Raad van State waarin de bondgenoten voor hun eigen provincie en de Staten-Generaal bij 
vervanging voor de Generaliteitslanden moesten consenteren. In die petities werden de 
Generaliteitslanden tot het midden van de zeventiende eeuw nog afzonderlijk genoemd, na de bijdragen 
van de stemhebbende provincies. Na de vrede van Munster werden ze daaruit gelaten: Brabant en 
Vlaanderen in 1648 en Westerwolde in 1656.893 Ook de defensiemaatregelen van de Staten-Generaal 
hadden veelal op de Generaliteitslanden betrekking: de vestingen, forten en schansen die deel uitmaakten 
van de verdedigingslinies van het bondgenootschap lagen voor een belangrijk deel op het grondgebied van 
de Generaliteitslanden. Zij moesten worden ingericht, onderhouden en van gouverneurs, commandeurs en 
bezetting voorzien. Voorts kondigden de Staten-Generaal in de Generaliteitslanden als landsheer alle 
plakkaten af die zij voor het hele bondgenootschap hadden uitgevaardigd: plakkaten op de monstering, 
muntordonnanties, tarieven van convooien en licenten, bededagbrieven en andere verordeningen. 
 
14.2.2 Op de Generaliteitslanden gerichte plakkaten en reglementen uitvaardigen 
De Staten-Generaal vaardigden ook plakkaten en reglementen uit die voor alle Generaliteitslanden kracht 
van wet hadden, zoals het verbod aan Jezuïeten om zich daar op te houden van 1612 894, het 
schoolreglement van 1655, het echtreglement van 1656 met alle latere interpretaties895 en het reglement op 
de politieke reformatie in Den Bosch van 1660, dat openbare ambten alleen openstelde voor lidmaten van 
de Nederduits Gereformeerde Kerk.896 Bovendien vaardigden ze plakkaten uit voor afzonderlijke 
Generaliteitslanden zoals het plakkaat inzake de heffing van generale middelen in Westerwolde van 1759. 
 
14.2.3 Recht spreken in hoogste instantie; gratie verlenen 
De Staten-Generaal verleenden revisie en appel van civiele sententies van gerechtshoven in de 
Generaliteitslanden. Ze verleenden revisie van sententies van de Raad en het Leenhof van Brabant en 
Overmaze en appel van sententies van de Raad van Vlaanderen, van het Brabants divies en indivies 
hooggerecht in Maastricht en van sententies van de Groningse Hoofdmannenkamer in Westerwoldse zaken.  
In zaken die onderhevig waren aan het keurrecht van hoge heren waren de Staten-Generaal geen 
appelrechter. 897 Dat gold bijvoorbeeld voor keuren die waren uitgevaardigd door de baronnen van Breda. 

                                                
890 Maurits schrijft aan de Staten-Generaal dat dezen “als representerende den Prince van den lande van Brabant 
vermogen, volgende die privilegiën van den voers lande in den voers Raede [de Raad van Brabant TT], twee 
raetsheeren te stellen, geen Brabanders sijnde”: res. SG 31/01/1605, Resolutiën, XIII, 473, nr.148. 
891 Paulus, Unie van Utrecht, 47. 
892 Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, 181. 
893 Van Winter, Westerwolde Generaliteitsland, 32. 
894 Arch. SG inv. nr. 12163; Tegenwoordige Staat, I, 49. 
895 ‘Echt-Reglement,’, 1656. 
896 ‘Reglement op de politicque reformatie’, 1660. Uit de volledige titel blijkt, dat dit reglement ook in de andere 
Generaliteitslanden van toepassing was. 
897 Van Winter, Westerwolde Generaliteitsland, 76-80. 



207

De Staten-Generaal lieten geregeld beroep in appel of reformatie898 toe op zichzelf van alle sententiën van 
de Raad van State, dus ook die in geschillen over de inning van belastingen en contributies. In de periode 
1639-1718 beperkten de Staten-Generaal zich tot het verlenen van revisie, maar vanaf 1718 verleenden ze 
weer appel. 
De Staten-Generaal verleenden gratie in generaliteitsdelicten na hierover advies te hebben ingewonnen bij 
de Raad van State. Ze lieten dit recht uitoefenen door de stadhouder in Staats-Vlaanderen en in het ressort 
van de Raad van Brabant en Maastricht met Vroenhoven (vanaf 1634). 899 In het Overkwartier werd in 
naam van de Staten-Generaal gratie verleend door het soevereine Hof van Gelder in Venlo. 
De Staten-Generaal en Spanje lieten in de periode 1654-1665 een speciale rechtbank, de Chambre Mi-
partie, regelen wat in het traktaat van de vrede van Munster met betrekking tot de Generaliteitslanden niet 
geregeld was en geschillen oplossen die zouden kunnen rijzen bij de tenuitvoerlegging van het 
vredestraktaat.900 
 
14.2.4 De eenheid van kerk en religie handhaven 
De algemene plakkaten van de Staten-Generaal betreffende kerkelijke en religiezaken waren ook in de 
Generaliteitslanden toepasselijk. Bovendien vaardigden de Staten-Generaal plakkaten uit die specifiek op 
de Generaliteitslanden waren gericht. Met hun retorsieplakkaten (bijvoorbeeld die voor de Meierij van 
1631) verboden ze de rooms-katholieke geestelijken hun werkzaamheden voort te zetten. Na de Grote 
Vergadering van 1651 handelden de Staten-Generaal op dezelfde wijze als de opstandige provincies in de 
jaren 1572-1598 hadden gedaan bij de invoering van de Reformatie. Ze vaardigden – als ze dat al niet 
eerder hadden gedaan - plakkaten uit om de katholieke eredienst op te schorten, de parochiekerken te 
sluiten en de eigendommen van de katholieke kerk te confisqueren. Bovendien voerden ze de kerkelijke en 
politieke reformatie door.  
 
14.2.5 Generale middelen en andere heffingen opleggen 
De Staten-Generaal hieven in de Generaliteitslanden belastingen van uiteenlopende aard, die gewoonlijk 
overeenkwamen met belastingen die in de afzonderlijke provincies werden geheven. Vanaf 1581 voerden 
ze geleidelijk bij plakkaat generale middelen van consumptie in, zoals imposten op wijnen en bieren, op 
het gemaal, op hoornbeesten en bezaaide landen en op zeep, zout en olie. Ze bepaalden de aard en de 
hoogte ervan en belastte de Raad van State met de inning. Met de opbrengsten werden bestuurskosten 
bestreden; wat daarna overbleef werd besteed aan de fortificaties ter plaatse en de dagelijks voorvallende 
onkosten. Na de vrede van Munster, toen ze geen contributies meer konden heffen, voerden ze ook 
andere heffingen in: het zegelrecht, de 20e penning van collaterale successies, een kapitale schatting, een 
heffing op de verkoop en hypothekering van onroerend goed, de 200e penning van alle obligaties, los- en 
lijfrenten en een ambtgeld.901 Met hun belastingmaatregelen kwamen ze enige malen in conflict met Den 
Bosch, dat die maatregelen als inbreuken opvatte op zijn stadsrecht, dat bij de capitulatie van 1629 door de 
Staten-Generaal was gehandhaafd en dat boven landrecht ging. De stadsregering weigerde in 1654 een 
plakkaat over de invoering van het Klein Zegel af te kondigen, maar ging onder druk van de Staten-
Generaal door de knieën.902 In 1656 weigerde ze het plakkaat over de invoering van het collateraal af te 
kondigen, opnieuw omdat ze invoering in strijd achtte met de privileges van de stad. Nadat de Raad van 
State de stad vergeefs gelast had het plakkaat alsnog af te kondigen, werd een schikking getroffen.903 
 
14.2.6 Andere soevereine rechten uitoefenen 
De Staten-Generaal stelden met gemeen consent van de bondgenoten de stadhouders, kapiteins- en 
admiraals-generaal over de Generaliteitslanden aan en voorzagen hen van hun commissies. Ze regelden bij 
octrooi de bestuursinrichting en beslechtten geschillen over de interpretatie daarvan. Ze handhaafden er 
de rechten en privileges van heren, steden en ingezetenen en voorkwamen of beslechtten conflicten over 
de interpretatie van die rechten en privileges, zowel binnen het bondgenootschap als in de relaties met 

                                                
898 Beperkt soort beroep zonder schorsende werking. 
899 Van Slingelandt, ‘Gesag over de Militie van den Staat’, 264-271. 
900 Zie par. 19.8.4. 
901 Van Winter, Westerwolde Generaliteitsland, 27, 88, 94, 95. 
902 Van Heurn, Stad en Meyereye, III, 33-34. 
903 Van Heurn, Stad en Meyereye, III, 44-46. 



208

andere vorsten. Ze interpreteerden bestaand recht, wat soms dicht in de buurt kwam van het scheppen 
van nieuw recht. 
 
14.3 De rechten van de Staten-Generaal als stads-, dorps-, grond- en landsheer 
In de Generaliteitslanden en de andere veroverde gebieden waren de Staten-Generaal stads-, ambachts- of 
dorpsheer waar hun rechtsvoorgangers, de landsheren, dat ook waren geweest: de steden en ambachten 
van Staats-Vlaanderen, in Den Bosch en de zogenaamde Statendorpen van de Meierij, in Maastricht 
(samen met de prins-bisschop van Luik), in Venlo en in een aantal veroverde vestingsteden aan de 
Nederrijn en in Vlaanderen.904 Daar gaven ze aan onderdanen vergunningen af, begaven ze de ambten van 
het land en stelden ze de hoogschout of (hoog)baljuw aan. In een aantal steden bestelden ze bovendien de 
magistraat, hoorden ze de stadsrekeningen af en namen ze belangrijke bestuursbeslissingen. Dat waren 
steden onder hun directe gezag die het recht op zelfbestuur hadden verworven inclusief het recht om een 
eigen financieel beheer te voeren en waarvan die rechten door de Staten-Generaal bij capitulatie waren 
bevestigd. In andere steden, waar de landsheer de uitoefening van de stadsheerlijkheid aan leenmannen in 
leen had gegeven, oefenden die leenmannen de rechten van stadsheer uit. Zo bestelde de prins van Oranje 
als leenman van de hertog van Brabant de magistraten in de baronie van Breda (waartoe ook Steenbergen 
en Willemstad werden gerekend), de stad Grave en het land van Cuijk, en een groot deel van de tijd ook in 
het markiezaat van Bergen op Zoom. 
De Staten-Generaal belastten de Raad van State met het beheer van de inkomsten uit heerlijke rechten, uit 
zakelijke rechten zoals tijnsen, erfpachten en tienden, en uit geestelijke goederen:, die door de Staten-
Generaal voor beurzen voor predikanten en soortgelijke doeleinden werden bestemd. Ook de inkomsten 
uit landsheerlijke rechten die de Staten-Generaal toekwamen werden door de Raad van State beheerd: 
inkomsten uit bijzondere beden, zoals de Koningsbede in Staats-Brabant, en retributies zoals de Grote 
Brabantse zwijgende landtol (een belasting op alle goederen die de grens van Brabant kruisten) die in 1638 
door de Staten-Generaal opnieuw werd ingevoerd en in hun opdracht door de Raad van State werd 
verpacht. 
 
14.3.1 Verordeningen uitvaardigen op lokaal niveau 
De bevoegdheid van de Staten-Generaal om op lokaal niveau keuren of ordonnanties uit te vaardigen 
(plakkaten werden op dit niveau niet uitgevaardigd) werd beperkt door privileges die de vroegere 
landsheer aan lokale heren of steden had verleend of door de jurisdictie die de landsheer aan hen had 
gedelegeerd. Als deze lokale heren en steden het verordeningsrecht uitoefenden krachtens privilege 
(bijvoorbeeld een stadsrecht) of octrooi (bijvoorbeeld een bedijkingsoctrooi), dan hadden hun keuren en 
ordonnanties onmiddellijk kracht van wet. Dat was bijvoorbeeld het geval met verordeningen die een stad 
als Den Bosch op grond van zijn stadsrecht mocht uitvaardigen. Als het verordeningsrecht door delegatie 
van jurisdictie werd uitgeoefend, dan moesten alle vaststellingen, veranderingen, aanvullingen, 
interpretaties en wijzigingen in de keuren worden goedgekeurd door de Staten-Generaal (Maastricht), de 
Raad van Brabant (Staats-Brabant), de Raad van Vlaanderen (Staats-Vlaanderen), het Hof in Venlo 
(Overkwartier) of de Hoofdmannenkamer in Groningen (Westerwolde).905 Deze goedkeuringen 
(voorafgaande machtigingen vooraf of formele goedkeuringen achteraf) hadden de vorm van approbaties, 
admissies, aggreaties, acceptaties, auctorisaties, ratificaties of octrooien.906 Als lagere overheden de 
bestuursinrichting wilden veranderen, ontwierpen ze een reglement en lieten ze dat door de Staten-
Generaal goedkeuren.907  
 
14.3.2 Vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen afgeven aan onderdanen 
Daar waar de Staten-Generaal heer waren, gaven ze octrooien af voor de bedijking van buitendijks land en 
gaven ze aan onderdanen vergunning om bepaalde beroepen uit te oefenen, rechten te exploiteren of 
commerciële activiteiten te ontplooien.908 Ze verleenden hen jachtvergunningen (Staats-Vlaanderen), 
                                                
904  Landsheerlijke bevoegdheden waren overigens niet van verovering afhankelijk. In 1583 delibereerden de SG over 
de vraag of de magistraat van de toen nog niet door de Spanjaarden veroverde steden in Vlaanderen (waaronder 
Sluis) moest worden besteld op naam van de hertog (Philips II) of van de SG: res. SG 29/04/1583, Resolutiën, IV, 
324-325, nrs. 533-533a. 
905 Rijpperda Wierdsma, Politie en Justitie, 262-265. 
906 Rijpperda Wierdsma, Politie en justitie, 82-84; Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, 125-282. 
907 Rijpperda Wierdsma, Politie en Justitie, 221. 
908 Art. 32 van de Instructie van de Raad van State van 1651. 
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rechten, vergunningen en ontheffingen in zaken van personen-, familie- en erfrecht en brieven van gratie 
in zaken van burgerlijk recht. Ze oefenden het recht uit van collatie en approbatie van de geconfisqueerde 
geestelijke en conventuale goederen in de Meierij en verleenden uit dien hoofde vergunning voor het 
uitoefenen van de beroepen van predikant, koster en schoolmeester. Daarnaast verleenden ze vergunning 
voor de uitoefening van het beroep van procureur. 
De Staten-Generaal verleenden remissies van verpondingen en beden door in te stemmen met daartoe 
strekkende voornemens van de Raad van State. 
 
14.3.3 De hoogschout of (hoog)baljuw aanstellen en de ambten van het land begeven 
De Staten-Generaal hadden waar ze stadsheer waren het recht om de hoogschout of (hoog)baljuw aan te 
stellen. Zo’n officier, die voor het leven werd aangesteld, was in de betrokken steden en het bijbehorende 
platteland de vertegenwoordiger van de stadsheer en had daar tot taak om in rechtspraak en wetgeving het 
recht van de heer te doen gelden en de belastingen en heffingen in te vorderen. 909 Samen met de 
vertegenwoordigers van de stad (burgemeesters en schepenen en eventueel gezworenen en raden) 
bestuurde hij de stad. Deze baljuwen en hoogschouten, die in de periode 1665- 1747 volgens de 
toerbeurtregelingen door de provincies en vanaf 1747 door de stadhouder werden benoemd, kregen hun 
commissie van de Staten-Generaal en legden in de vergadering van de Staten-Generaal de eed af. 
De Staten-Generaal oefenden in de veroverde gebieden het recht uit om de ambten van het land te 
begeven, zoals drosten, schouten, rentmeesters, ontvangers, dorpssecretarissen, griffiers en deurwaarders.  
 
14.3.4 De magistraten van steden en ambachten bestellen 
De Staten-Generaal bestelden de magistraat (of vernieuwden de wet, zoals dat ook wel werd genoemd) in 
een aantal steden die onder hun directe heerschappij stonden. Ze vervingen of continueerden er de heren die 
de stadsregering vormden: een of meer burgemeesters, schepenen of gezworen raden. De 
magistraatsbestelling viel in een aantal stappen uiteen: het initiatief, de nominatie, de electie, de approbatie, 
de aanstelling en de beëdiging. Het initiatief ging in principe uit van de regering van de betrokken stad, die 
de Staten-Generaal verzocht de magistraat te bestellen.910 De nominatie werd gedaan door de zittende 
magistraat en bestond uit een dubbele en soms drievoudige voordracht, die door de baljuw of de 
hoofdschout en de magistraat werd overhandigd of toegezonden aan degene die het recht van electie 
uitoefende. De electie werd gedaan door de Staten-Generaal, commissarissen van de Staten-Generaal of de 
stadhouder, en bestond uit een keuze uit de voorgeslagen dubbel- of drietallen. Degene die eligeerde 
maakte zijn keuze bekend door middel van een akte van electie.911 De nominatie was in principe bindend, 
maar de heer had in uitzonderlijke omstandigheden het recht om de voordracht te beïnvloeden of er vanaf 
te wijken.912 Als de electie werd gedaan door commissarissen dan moest ze door de Staten-Generaal 
worden goedgekeurd of geapprobeerd. De Staten-Generaal stelden uiteindelijk de gekozenen aan door de 
uitvaardiging van de benodigde commissiebrieven en lieten hen door de betrokken baljuws en 
hoogschouten beëdigen. Als een magistraatspost tussentijds vrij viel, vroegen de magistraat en de baljuw 
of hoogschout van de betrokken stad de Staten-Generaal tussentijds in de vacature te voorzien. Zo’n 
verzoek had de vorm van een brief van voorslag met een opgave van het dubbeltal als bijlage. Deze 
verzoeken werden in Vlaanderen gedaan door de baljuw en de burgemeesters en schepenen gezamenlijk913 
of door de belanghebbende die bij zijn rekest dan een akte van attestatie indiende.914 De samenstelling van 

                                                
909 Rijpperda Wierdsma, Politie en Justitie, 32-34; Van Winter, Westerwolde Generaliteitsland, 27. 
910 Remonstrantie van Oostburg om een baljuw en een magistraat aan te stellen door SG ingewilligd nadat het Vrije 
van Brugge, een van de leden van de Staten van Vlaanderen, Cadzand, Oostburg, de heerlijkheid Nieuwvliet en de 
heerlijkheid Breskens had proberen te beschrijven: res. SG 26/06/1609, Resolutiën, XIV, 884. Als de bezendingen op 
vaste leest zijn geschoeid, worden dergelijke remonstranties van de betrokken steden niet meer gevonden. 
911 Een akte van electie luidt ongeveer als volgt: “De Ed. Mog. Heeren gecommitteerden van de Hog. Mog. heeren 
de Staten-Generaal der Vereenighde Nederlanden tot het vermaecken van de Magistraet in Vlaenderen, hebben voor 
den aenstaende jaere tot burgemeester en schepenen van Hulsterambacht] verkooren dese naervolgende personen 
[volgen de namen]. Lasten en bevelende allen ende een iegelijx de vercoren personen daer voor te erkennen ende 
respecterende. Actum Hulst den 5 Augusti 1677.”Arch. SG inv. nr. 10107. 
912 Het negeren van de nominatie heet het verzetten van de wet. 
913 Bijv. van Sluis en Waterrecht res. SG 11/08/1607. 
914 Zo in 1611 de aanstelling Nicolaes Colve als schepen van het Vrije: res. SG 06/05/1611, Resolutiën NR, I, 374-375 
nr. 509. 
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de magistraat, de manier waarop hij werd besteld en de frequentie van de magistraatsbestelling waren 
afhankelijk van privileges, handvesten en usantiën en konden dus van stad tot stad verschillen. 
In 1747 delegeerden de Staten-Generaal hun electierecht in de steden onder hun gezag absolutelijk aan de 
stadhouder van de Generaliteitslanden, tevens erfstadhouder van het bondgenootschap.915 
 
14.3.5 De stads- en ambachtsrekeningen afhoren 
Rekenplichtige bestuursorganen en functionarissen moesten elk jaar of als hun taak erop zat 
verantwoording afleggen over het financieel beheer dat ze in de afgelopen periode hadden gevoerd. 
Onderzocht werd dan of ze hadden geïnd wat ze hadden moeten innen en of de uitgaven die ze hadden 
gedaan rechtmatig waren en dus met de inkomsten mochten worden verrekend. De doelmatigheid van 
hun handelingen werd niet onderzocht: ze waren niet meer dan de uitvoerders van degenen die ze hadden 
aangesteld en voerden geen eigen beleid. Ze hadden de te ontvangen gelden aan de hand van te voren 
opgemaakte kohieren of leggers geïnd en de uitgaven gedaan aan de hand van betalingsopdrachten, die 
ordonnanties van betaling of mandaten werden genoemd.916 
De rekenplichtigen (rentmeesters, ontvangers) verantwoordden zich met de rekening waarin zij al hun 
financiële handelingen over de betrokken periode hadden geboekt en met de bijbehorende mandaten. Die 
rekening werd vervolgens in hun bijzijn door de auditeurs van de instantie aan wie ze rekenplichtig waren 
opgenomen of afgehoord. Deze auditeurs plaatsten bij de desbetreffende posten hun kanttekeningen of 
marginale nota’s, bijvoorbeeld royé als de post werd geschrapt, sans préjudice om aan te geven dat de post een 
volgende keer niet meer zou worden geaccepteerd, transeat als de rekenplichtige het voordeel van de twijfel 
kreeg, en loquatur als men over een dubieuze post nog eens wilde overleggen. Zulk overleg leidde tot 
solutiën of verantwoordingen van de rendant (degene wiens rekening was afgehoord) op de loquaturs of 
apostillen. Vervolgens werd de rekening door de auditeurs gesloten en het positieve of negatieve saldo 
afgerekend. De rendant was met het sluiten van de rekening gedechargeerd, van zijn verantwoordelijkheid 
ontslagen. Hij kreeg ten bewijze het zogenaamde rendantsexemplaar van zijn rekening mee naar huis. Een 
dubbel exemplaar werd opgenomen in het archief van degene die de rekening had afgehoord. 
Onder meer om bij het vaststellen van heffingen de draagkracht van een stad te kunnen bepalen, had de heer 
de bevoegdheid om de stadsrekeningen af te horen of – als hij dat recht bij privilege aan de stad zelf had 
gedelegeerd – om op het afhoren van de rekeningen toezicht te houden. Zijn gemachtigden hoorden af of 
verleenden approbatie op de bevindingen van de auditeurs ter plaatse. 
De Staten-Generaal hoorden de rekeningen af van de steden en ambachten in Staats-Vlaanderen en 
gedurende enkele jaren in de heerlijkheid Elsloo.917 In de andere steden die onder hun directe gezag 
stonden controleerden ze de auditeurs die de rekeningen hadden afgehoord, al werd ook dat recht door 
Den Bosch betwist. Ook de procedures die hierbij werden gevolgd konden van stad tot stad verschillen. 
 
14.3.6 Een goede, vreedzame regering bevorderen 
De gecommitteerden die door de Staten-Generaal naar de steden werden gezonden waar zij stadsheren 
waren, moesten behalve hun meer specifiek omschreven taken ook alles doen wat nodig was voor een 
goede, vreedzame regering van de betrokken steden. Ze voerden de opdrachten uit die ze vooraf of tijdens 
hun bezending van de Staten-Generaal ontvingen. Ze disponeerden zelf op behagen of op approbatie 
(onder voorbehoud van goedkeuring achteraf) op voorstellen en verzoeken die hen door de magistraat of 
door burgers werden gedaan. Verder leidde het onderzoek naar de financiële situatie van de stad meestal 
tot voorstellen voor het beleid voor het volgende jaar, die de commissarissen bij terugkomst in Den Haag 
aan de Staten-Generaal voorlegden. 
 
14.4 Regering en bestuur van de veroverde gebieden door de Generaliteit 
De vergadering oefende in de veroverde gebieden de rechten uit van de Staten-Generaal als soeverein en 
stadsheer. Ze deed dat in samenwerking met andere organen van de Generaliteit. Aan de Raad van State 
hadden de Staten-Generaal de belastingheffing en het financieel beheer in het algemeen toevertrouwd, 
evenals de instandhouding van de verdedigingslinies. Wel bleef de vergadering daarover het oppertoezicht 
uitoefenen: zo moest de Raad voor kwijtscheldingen of remissies van verpondingen en beden aan pachters 

                                                
915 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 569; Tegenwoordige Staat, II, 561; Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de 
Republiek, 75; Gabriëls, Stadhouderlijk stelsel, 361. 
916 Deze methode van boekhouden wordt de kameraalstijl genoemd: Mentink, Registratuurgeschiedenis, 25. 
917 Zie par. 14.8. 
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toestemming vragen.918 De afgifte van patenten voor troepenverplaatsingen binnen de Generaliteitslanden 
hadden de Staten-Generaal aan de stadhouders van de Generaliteitslanden opgedragen. De rechtspraak en 
de leenzaken hadden ze in handen gegeven van gerechts- en leenhoven: de Raad van Brabant en de landen 
van Overmaze, de Raad en het Leenhof van Vlaanderen en het Hof voor Staats Opper-Gelder in Venlo. 
De erfstadhouder mocht van hen vanaf 1747 het recht op de magistraatsbenoeming en het recht van 
gratie uitoefenen. 
De regering van Maastricht week af van de regering over de Generaliteitslanden: de stad was tweeherig. 
Alle beslissingen die Maastricht als geheel raakten moesten worden genomen door de Staten-Generaal en 
de prins-bisschop van Luik gezamenlijk. Beide soevereinen maakten daarbij gebruik van gevolmachtigden 
of commissarissen-deciseurs. Volgens een vergelijkbaar besluitvormingsmodel regeerden de koning van 
Engeland en de Staten-Generaal in de Spaanse Successieoorlog over de veroverde gebieden in de Spaanse 
Nederlanden. Gedeputeerden te velde en gemachtigden van de Engelse koning stelden in dit 
Condominium gezamenlijk onder leiding van Heinsius en Marlborough alle daden van soevereiniteit. 
De Staten-Generaal oefenden het heerlijk gezag over de veroverde gebieden uit door er deputaties naar 
toe te sturen die namens hen daden van soevereiniteit verrichtten919, door vertegenwoordigers van de 
stedelijke magistraat naar Den Haag te beschrijven of door haar extractresoluties aan de betrokken 
regering te doen toekomen. De keuze was niet helemaal vrij. Wie zich op het jus de non evocando kon 
beroepen, kon niet naar Den Haag worden beschreven. Net als de rechten die de Staten-Generaal in de 
betrokken steden uitoefenden verschilden ook de procedures die ze bij de uitoefening van die rechten 
volgden van plaats tot plaats. Zo duurde het tot na de vrede van Munster voordat de bezendingen volgens 
een geregelde samenstelling en een vast programma konden gaan werken. 
 
14.4.1 Deputaties naar Vlaanderen: de Vlaamse Commissie 
Zoals de landsheren dat voordien hadden gedaan920, stuurden de Staten-Generaal jaarlijks een deputatie naar 
de steden in Staats-Vlaanderen die onder hun directe gezag stonden om daar de huishouding der magistraten 
na te gaan en de regeringen te veranderen of te vernieuwen.921 Aanvankelijk waren dat alleen Sluis en het 
Vrije van Sluis (de hoogbaljuw vanaf 1604), Biervliet en Terneuzen, maar uiteindelijk bezocht de commissie 
Sluis en het Vrije van Sluis, Aardenburg, Oostburg, St. Anna ter Muiden, Hulst en Hulsterambacht (vanaf 
1645), Axel, Terneuzen en Biervliet, Sas van Gent en Philippine. Zo’n deputatie heette “de commissarissen 
ter auditie van de rekeningen en tot het vernieuwen van de wet over de steden en ambachten in 
Vlaanderen geautoriseerd”, maar werd kortheidshalve de Vlaamse commissie genoemd. Ze moesten in ieder 
geval de magistraat bestellen en de stadsrekeningen afhoren, maar zo nodig hoorden ze ook nog 
rekeningen af van andere rentmeesters en ontvangers. Daarnaast deden ze alles wat nodig was voor een 
goede, vreedzame regering van de betrokken steden.  
Omdat de data waarop de magistraten werden besteld en de rekeningen afgehoord van stad tot stad 
verschilden, stuurden de Staten-Generaal een afzonderlijke bezending naar elke stad. Later stuurden de 
Staten-Generaal nog maar één commissie die alle steden aandeed, in de eerste dagen van augustus en 
vanaf 1654 omstreeks half juni. In 1675 en 1678 verrichtten de gedelegeerden hun arbeid in Den Haag, 
wegens de onveiligheid van de wegen in Vlaanderen.922 Vanaf 1751 stuurden de Staten-Generaal nog maar 
één commissie in de twee jaar. 
De commissarissen naar Vlaanderen kregen van de Staten-Generaal een algemene instructie, waarin hun 
taken werden omschreven en de voor hun missie relevante retroacta mee die hen tot richtlijn moesten 
dienen bij de uitvoering van hun opdracht en de kosten die ze daarbij mochten maken. Onder deze 
retroacta bevond zich in ieder geval het Reglement voor de commissies binnen en buiten ’s lands, die hun 
declaraties reguleerde en retroacta inzake het ceremonieel dat in de betrokken steden in acht genomen 

                                                
918 Art. 33 van de Instructie van de Raad van State van 1651. 
919 De belangrijkste deputaties waren de Vlaamse Commissie en de Commisarissen-deciseurs, die hieronder worden 
behandeld, maar er werden ook incidenteel deputaties naar veroverde gebieden gezonden. Zo meldt Fruin, dat de 
Staten-Generaal in de zeventiende eeuw deputaties naar de Rijnvestingen stuurden die met de commissarissen-
deciseurs naar Maastricht te vergelijken zijn: Fruin – Colenbrander, Geschiedenis der staatsinstellingen, 190 
920 Eeuwig Edict van Karel V, 1540, art. XVIII. 
921 Paulus, Unie van Utrecht, 46-47 
922 Res. SG 16/11/1654; Meerkamp van Embden, ‘Inleiding.’ 
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moest worden, wat voor een deel overigen ook een geldkwestie was.923 Tijdens hun missie kregen zij 
indien nodig nog bijzondere instructies van de Staten-Generaal toegestuurd. 
Het lijkt erop dat de Staten-Generaal aanvankelijk die gezagsdragers committeerden die speciale 
deskundigheden of verantwoordelijkheden hadden, die ervaring hadden in dit soort werk en die toch al in 
de buurt waren. Behalve gecommitteerden ter Staten-Generaal konden dat ook gecommitteerden zijn in 
de Raad van State, die immers ook met de regering was belast, aangevuld met raden ter Admiraliteit in 
Middelburg, gecommitteerden naar de Zeeuwse Statenvergadering of de fiscaal van de Admiraliteit van 
Rotterdam. Zeeuwen hadden een zeker overwicht, wat gelet op het feit dat een belangrijk deel van de 
steden in feite onder Zeeuws bestuur stond niet onlogisch leek. Maar het Zeeuwse overwicht was de 
andere provincies al gauw een doorn in het oog. Ook andere provincies moesten ervaring kunnen opdoen 
vonden ze. Na 1651 werd er een toerbeurtregeling ingevoerd, die inhield dat er afwisselend sprake zou zijn 
van een Grote Commissie, bestaande uit vier heren genomineerd door de provincies Gelderland, Utrecht, 
Overijssel en Groningen, en een Kleine Commissie, bestaande uit drie heren genomineerd door Holland, 
Zeeland en Friesland. Gelderland en Holland zaten dus niet in dezelfde deputatie, zodat Holland in de 
commissie waar het zelf vertegenwoordigd was ook de premier kon leveren. 
In 1671 stelden de Staten-Generaal op advies van de Vlaamse commissie van dat jaar een vast reglement 
vast, volgens welke de jaarlijkse bestellingen van de magistraten in Vlaanderen gedaan zou moeten 
worden. Dat reglement had betrekking op de kosten die de steden in rekening mochten brengen voor 
maaltijden ter ontvangst van de commissie en andere ceremoniële zaken, maar ook op de zittingsduur van 
de burgemeesters. 924 
De Vlaamse commissie hoorde in 1714 en 1715 ook de rekeningen af van de veroverde Vlaamse steden 
Doornik, Veurne en het ambacht van Veurne en Ieper, die bij het Barrièretraktaat van 1709 aan de Staten-
Generaal waren gecedeerd.  
 
14.4.2 Deputaties naar Maastricht: de commissarissen-deciseurs 
Jaarlijks stelden de Staten-Generaal en de prins-bisschop van Luik elk twee gedelegeerde rechters aan, 
commissarissen-deciseurs genoemd, die in Maastricht burgemeesters, schepenen en gezworen raden 
moesten benoemen, de stadsrekeningen moesten controleren, wetten en verordeningen uitvaardigen en 
recht spreken in hoogste instantie.925 Als rechtbank moesten deze vier commissarissen-deciseurs de 
appellen deciseren van de civiele sententies van de rechtbanken in de stad: het Brabantse hooggerecht, het 
Brabantse en het Luikse hooggerecht gezamenlijk en het indivies laaggerecht. De rechtsgedingen die door 
deze vier commissarissen-deciseurs werden gedecideerd werden geïnstrueerd door vier commissarissen-
instructeurs van de zaken van appellatie in Maastricht, twee Brabantse en twee Luikse. Na 1751 stuurden 
de Staten-Generaal alleen nog maar in de even jaren commissarissen-deciseurs op pad, voor het laatst in 
1792. In 1793 kwam Maastricht in handen van de Fransen. 
Commissarissen-deciseurs werden door de Staten-Generaal aangewezen op voordracht van de provincies 
bij toerbeurt. Zij voerden de titel van Edelmogenden. Het ambt was eervol en zeer gezocht. In 1643 gaven de 
Staten-Generaal hun commissarissen-deciseurs een eigen reglement, dat vooral betrekking had op hun 
declaraties, en dat ook van toepassing was op de gecommitteerden die door de Raad van State naar 
Maastricht werden gestuurd.926 
De taken en bevoegdheden van commissarissen-deciseurs waren in algemene zin geregeld in de Forme ende 
instructie van appellatie (1543), de instructie voor die commissarissen (1549) en de Capitulatie van Maastricht 
(1632). Net als de commissarissen naar Vlaanderen kregen de commissarissen-deciseurs van de Staten-
Generaal een algemene instructie mee en de voor hun missie relevante retroacta, die dezelfde typen 
stukken bevatten als de bundel die aan commissarissen naar Vlaanderen werd meegegeven.927 Tijdens hun 
missie kregen zij indien nodig nog bijzondere instructies van de Staten-Generaal toegestuurd. 

                                                
923 Een bundel met retroacta die aan de commissarissen naar Vlaanderen werden meegegeven wordt bewaard in arch. 
SG inv. nr. 12476. Hij bevat voornamelijk extractresoluties van de Staten-Generaal uit de periode 1643-1792. 
Waarschijnlijk behoort deze bundel niet tot het archief van de Staten-Generaal (maar tot het Fagel, griffiersarchief?). 
924 Res. SG 25/08/1671. 
925 Commissarissen-deciseurs werden in 1543 voor het eerst aangesteld. Eerst beperkten ze zich tot de rechtspraak, 
maar in 1580 werden aan hen ook het verrichten van de hoge bestuurshandelingen toevertrouwd: Hackeng, ‘De 
commissarissen-deciseurs.’ 
926 Res. SG 16/09/1643. 
927 Bundels met retroacta die aan de commissarissen-deciseurs werden meegegeven worden bewaard in arch. SG inv. 
nr. 12475 en 12476. De retroacta zijn voornamelijk extractresoluties van de SG uit de periode 1766-1790. De bundel 
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14.4.3 Deputaties naar de landen van Overmaze, Elsloo en Venlo: de commissarissen-deciseurs 
De commissarissen-deciseurs naar Maastricht fungeerden als commissarissen naar het hele ressort van de 
Raad van Brabant. Vanaf 1666 oefenden ze ook toezicht uit op het bestuur van de landen van Overmaze. 
In de jaren 1685-1696 namen ze ook de rekeningen op van de geconfisqueerde goederen in de heerlijkheid 
Elsloo, bij Stein. Vanaf 1703 hoorden ze bovendien de stadsrekeningen van Venlo af. Ze keerden na hun 
werkzaamheden in Maastricht over Venlo terug of lieten de rekeningen naar Maastricht opsturen. 928 
Aannemelijk is dat de keuze tussen beide opties werd bepaald door wat ze verder krachtens hun instructie 
in Venlo moesten doen. Dat was in ieder geval niet de magistraatsbestelling: die vond in Den Haag plaats. 
 
14.4.4 Deputaties naar Den Bosch en de Gedeputeerden tot de Meierij 
Toen Den Bosch was veroverd, verscheen op 25 september 1629 op het stadhuis een deputatie van de 
Staten-Generaal van achttien man om de regering te veranderen en verscheidene regelingen te treffen. Een 
jaar daarna kwam Frederik Hendrik naar Den Bosch. Hij eligeerde gedurende zijn verblijf aldaar geen 
nieuwe schepenen, maar schreef in het begin van oktober aan de hoogschout, dat hij de zittende 
schepenen uit naam van de algemene staten voor een jaar in hun bediening bevestigde.929 Sindsdien werd 
de magistraat niet in Den Bosch, maar in Den Haag besteld. Met dat doel kwamen jaarlijks twee Bossche 
schepenen vergezeld door de stadspensionaris naar Den Haag om aan de vergadering een brief van 
voorslag met de bijbehorende lijst van regenten te overhandigen. Op basis van deze voordracht en op 
advies van de gedeputeerden tot de zaken van de Meierij deed de vergadering dan de electie. Als de 
vergadering de schepenen had aangesteld en hen hun commissies had verstrekt, stuurde ze hun namen bij 
besloten missive aan de hoogschout met het verzoek hen te beëdigen.930 
De Staten-Generaal hebben enkele malen een deputatie naar Den Bosch gestuurd om de stadsrekeningen 
te controleren. Medio 1652 gelastten ze hun commissarissen-deciseurs naar Maastricht bij hun terugkomst 
van Maastricht Den Bosch aandoen om zich te laten inlichten over vermeende onordentelijkheden in het 
burgerlijk bestuur en dat der geldmiddelen. Het stadsbestuur weigerde inzage, omdat alleen haar het 
bestier der geldmiddelen toekwam. De Staten-Generaal gingen daarmee niet akkoord. Zij stelden, conform 
een advies van de Hoge Raad, dat het recht van de stad om zelf zijn rekeningen af te horen, niet de 
bevoegdheid van de Staten-Generaal uitsloot om als stadsheer de rekeningen te controleren (te overzien), 
maar ze dreven de zaak niet op de spits. In 1656 stuurden ze opnieuw een bezending. Den Bosch had 
verklaard dat het een bepaalde som niet kon opbrengen en de Staten-Generaal wilden nu wel eens zien of 
het geld wel goed werd beheerd. Toen ook deze deputatie inzage in de boeken werd geweigerd, liet zij zich 
in opdracht van de vergadering met geweld toegang tot het stadhuis verschaffen.931 Sindsdien hebben de 
Staten-Generaal geen deputaties meer naar den Bosch gestuurd om de rekeningen te controleren. De 
bezending van 1686 betrof een onderzoek naar de zware lasten die waren opgelegd aan dorpen in de 
Meierij en die van 1793 het in de eed nemen van de magistraat en de schutterij.932 
 
14.4.5 Besluitvorming in en om de vergadering 
Over de zaken van de veroverde gebieden in het algemeen of de afzonderlijke heerlijkheden in het 
bijzonder besliste de vergadering meestal zonder ruggespraak en bij meerderheid van stemmen. Zo 
besliste ze bijvoorbeeld op de punten van consideratie die met de verbalen van hun bezendingen waren 
overgeleverd door de Vlaamse commissie, incidentele deputaties naar Den Bosch en commissarissen-
deciseurs naar Maastricht, de Landen van Overmaze en het Overkwartier. Ze stelde de stukken die door 
deze deputaties waren overgeleverd afhankelijk van het object van rapportage in handen van de 
gedeputeerden tot de zaken van Vlaanderen, de stad en de Meierij van Den Bosch, Maastricht, de landen 
van Overmaze of het Overkwartier, met het verzoek om ze met de leden van de deputatie “te visiteeren, 

                                                                                                                                                     
in inv. nr. 12476 is daar blijkbaar verdwaald, want volgens de inventaris moet hij uitsluitend de retroacta bevatten 
voor de Vlaamse commissie, die er ook inderdaad te vinden zijn. Waarschijnlijk behoren deze bundels niet tot het 
archief van de Staten-Generaal. 
928 Berkvens, ‘Politiek-institutionele ontwikkeling.’ 
929 Van Heurn, Stad en Meyereye, II, 456, 473-474. 
930 Res. en octrooi van de Staten-Generaal van 12-03-1660; res. SG 04/10/1704; Hoekx e.a., ‘De Stadstaat’, 106-107. 
931 Van Heurn, Stad en Meyereye, III, 25-27, 54-79. Het verbaal van deze bezending in arch. SG inv. nrs. 8962-8963. 
932 Van Heurn, Stad en Meyereye, III, 24. Hun verbalen in arch. SG inv. nrs. 8969 (1686) en 8970 (1793).  
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examineeren, de retroacta ter materie dienende naer te sien ende van alles rapport te doen."933 De 
commissarissen naar Vlaanderen gingen in conferentie met de gedeputeerden tot de zaken van de Landen 
van Vlaanderen934, de schepenen van Den Bosch met de gedeputeerden tot de zaken van de Stad en de 
Meierij van Den Bosch, de commissarissen-deciseurs met de gedeputeerden tot de zaken van Maastricht, 
de gedeputeerden tot de zaken van de Landen van Overmaze en in de achttiende eeuw bovendien de 
gedeputeerden tot de zaken van het Overkwartier.  
In veel gevallen maakten gecommitteerden van de Raad van State van zo’n conferentie deel uit.  
Het advies had veelal de vorm van de punten van deliberatie met in margine de conceptbesluiten. Het werd 
gewoonlijk in die vorm omgezet (geconverteerd) in een resolutie, die begon met de formule: “De heeren 
[namen] hebben ter vergaderinge voortgebragt, de Pointen van deliberatie ende consideratie, resulteerende 
uit derselver Verbaal en Rapport weegens het gebesoigneerde in haare Commissie voorschreeve. Waer op 
gedelibereert sijnde is goetgevonden ende verstaen…” (etc.). 
Naar aanleiding van de bezending nam de vergadering een aantal besluiten, die konden bestaan uit de 
approbatie van de electie van de nieuwe schout en schepenen, een machtiging aan de hoogschout of 
baljuw om ze te beëdigen935, een opdracht aan de griffier om de commissies te depêcheren, de 
(instemming met) de conclusies van de bezending ten aanzien van de financiële controle en uitspraken op 
de punten van deliberatie, die in de desbetreffende resolutie werden geïnsereerd. Waren die besluiten 
genomen, dan bedankte en dechargeerde ze de gecommitteerden en gaf ze de griffier opdracht de 
noodzakelijke stukken te depêcheren. 
In Maastrichtse zaken was de besluitvorming ingewikkelder, omdat de Staten-Generaal over veel zaken 
samen met de prins-bisschop van Luik moesten beslissen. Als de vergadering op voorstellen van haar 
eigen commissarissen-deciseurs besluiten wilde nemen in zaken waarover deze niet van tevoren met hun 
Luikse collega’s hadden overlegd, moest zij haar commissarissen-instructeurs die collega’s eerst om hun 
approbatie laten vragen.936 Ze moest voorts de raadsheren die door de commissarissen-deciseurs van 
Luikse zijde waren aangesteld in hun functie bevestigen en voor hen een akte van approbatie of aggreatie 
afgeven. Voor de raden die door hun commissarissen-deciseurs waren aangesteld moest de prins-bisschop 
zo’n akte afgeven. De vergadering converteerde uiteindelijk bij resolutie de recessen over politie, financie en 
justitie die door wederzijdse commissarissen-deciseurs waren gearresteerd in een positieve wet.937  
De vergadering nam niet alleen besluiten op basis van de rapportage van de deputaties, maar ook op direct 
aan haar gerichte verzoeken van de baljuw of hoofdschout, van de magistraat of van burgers van de stad.  
 
14.5 De bemoeienissen van de Staten-Generaal met Staats-Vlaanderen 
In het Staatse deel van Vlaanderen waren de Staten-Generaal stadsheer van het Vrije van Sluis, Sluis, 
Aardenburg, Oostburg, St. Anna ter Muiden, Hulst en Hulsterambacht, Axel en Axelerambacht, 
Terneuzen en Biervliet, van Sas van Gent en Philippine. Andere heren in Staats-Vlaanderen waren de 
graaf van Middelburg (een stadje ten zuiden van Aardenburg), de heren van Breskens en Nieuwvliet (ten 
oosten van Cadzand) en de baron van St. Janssteen.938 De magistraat van het Vrije van Sluis trad in 
IJzendijke als stadsheer op.939 
Staats-Vlaanderen bestond uit het baljuwschap Sluis en het Vrije van Sluis in het Westen en uit een groot 
deel van de Vier Ambachten in het Oosten, namelijk de beide baljuwschappen Hulst en Hulsterambacht 
en Axel en Axelerambacht en delen van Boekhouter- en Assenederambacht. 
De Staten-Generaal verrichtten in Staats Vlaanderen alle daden van soevereiniteit, onder de voorwaarden 
van de capitulaties van de steden en van de vrede van Munster van 1648. Ze bepaalden de grenzen tussen 
hun eigen jurisdictie en de jurisdictie van steden en ambachten in Staats-Vlaanderen enerzijds en die van 

                                                
933 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 643 
934 Maar nog in 1611 ontvangen Brienen, gedeputeerde voor Gelderland., Joachimi, oud-gedeputeerde voor Zeeland, 
en De Bie, tresorier-generaal., commissie van de Staten-Generaal om het rapport van de commissie naar Vlaanderen 
te onderzoeken: res. SG 31/12/1611, Resolutiën NR, I, nr. 1361, 539. 
935 Tegenwoordige Staat (…) Staats Vlaanderen, 299. 
936 Zie bijv. ‘Resolutie, ter voorkoming van clandestiene Huwelijken, den 2 February 1723.’ 
937 Res. SG 17/04/1684. 
938 Voor St. Janssteen: Tegenwoordige Staat (…) Staats Vlaanderen, 96. 
939 Tegenwoordige Staat (…) Staats Vlaanderen, 18, 63. Het Vrije van Sluis moet twee commissarissen aanwijzen om de 
rekeningen af te horen van de Maurits- en Jonkvrouwenpolders en de vestingwerken van IJzendijke: res. SG 
20/02/1616, Resolutiën NR, II, 583 nr. 142. 
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anderen, zoals de Raad van Vlaanderen en de Gecommitteerde Raden van Zeeland in het Committimus 
anderzijds.940 Ze beslechtten geschillen over heerlijke rechten en rechten op geestelijke goederen. 
De Staten-Generaal verleenden appel van sententies van de Raad van Vlaanderen. Deze Raad had anders 
dan de Raad van Brabant niet de status van soeverein hof gekregen en bezat dus niet de bevoegdheid om 
een zaak waarin hij zelf vonnis had gewezen te revideren.941 De Vlaamse appelzaken werden door de 
Staten-Generaal eerst in handen gesteld van de Hoge Raad van Holland en Zeeland, maar sinds 1676 van 
de Raad van Brabant.942 De bevoegdheid van de Staten-Generaal op het gebied van criminele sententies 
werd door de Raad betwist.943 
De Staten-Generaal stelden de baljuwen en schouten aan van de steden en ambachten in Staats-
Vlaanderen. Ze bestelden er door tussenkomst van de Vlaamse commissie de magistraten en gaven hen 
hun commissie: de burgemeester van het Vrije van Sluis en de burgemeester en schepenen van de andere 
steden en ambachten. Burgemeesters en schepenen eligeerden ze op basis van een dubbele voordracht van 
de zittende magistraat, aanvankelijk voor één jaar. In de jaren zeventig van de zeventiende eeuw openden 
ze op advies van de Vlaamse commissie de mogelijkheid om schepenen langer dan een jaar te laten zitten, 
omdat niet in alle steden van Vlaanderen elk jaar nieuwe schepenen konden worden gevonden.944 
Sindsdien eligeerden ze alleen in de oneven jaren en bevestigden ze in de even jaren de zittende magistraat 
zonder voorafgaande electie. Vanaf 1747 werden de magistraten in naam van de Staten-Generaal door de 
stadhouder besteld. 
In dezelfde steden en ambachten waar ze de magistraat bestelden hoorden de Staten-Generaal jaarlijks de 
stads- en ambachtsrekeningen af. Vanaf 1751 stuurden de Staten-Generaal de Vlaamse commissie alleen 
nog maar in de oneven jaren met dat doel naar de Vlaamse steden en lieten ze in de even jaren de 
rendanten en griffiers of secretarissen van de kwartieren met hun rekeningen naar Den Haag komen om 
ze door vier heren uit de vergadering te laten afhoren.945  
De Staten-Generaal begaven in Staats-Vlaanderen veel belangrijke politieke ambten. Behalve de baljuwen 
en schouten stelden ze ook griffiers, secretarissen, deurwaarders, ontvangers, collecteurs, rentmeesters, een 
bode, een sasmeester, een gasthuismeester en een vendumeester  aan. Ze creëerden de notarissen, die door 
de Raad van Vlaanderen werden geadmitteerd. 
De Staten-Generaal verleenden en verlengden als leenheer in Staats-Vlaanderen octrooien tot het bedijken 
van gorsen en landen, tot het omslaan van de gemeten, tot vrijheid van materialen, tot reparatie van 
ingebroken dijken en tot vrijdom van verponding in nieuw bedijkte landen. Met een bedijkingsoctrooi 
verleenden ze de begunstigde meestal niet alleen een vergunning om buitendijks land te bedijken, maar 
ook om bepaalde bestuurlijke bevoegdheden en soms ook andere heerlijke rechten uit te oefenen. Ze 
verleenden en verlengden aan leenmannen in Staats-Vlaanderen octrooi (vergunning) om bij uiterste wil te 
beschikken over onroerend goed dat hij in leen hield. 946 Ze beschikten in Staats-Vlaanderen over het 
jachtrecht en stelden de assessor en de griffier van het jachtgerecht van Sluis aan. Ze gaven aan 
onderdanen in Staats-Vlaanderen vergunningen af om bepaalde heerlijke rechten te exploiteren en 
verleenden hen rechten, vergunningen en ontheffingen in zaken van personen-, familie- en erfrecht en 
brieven van gratie in zaken van burgerlijk recht. 
 
14.6 De bemoeienissen van de Staten-Generaal met Maastricht 947 
De stad Maastricht behoorde niet tot enig ander landschap: het was een “staet ende land particulier”. Als 
enige in Brabant gelegen stad ressorteerde zij niet onder de Raad van Brabant. De stad had twee heren: de 
Staten-Generaal en de prins-bisschop van Luik (sinds 1581 de keurvorst van Keulen). 
De Staten-Generaal oefenden in Maastricht het Staatse deel van de soevereiniteit uit onder de 
voorwaarden die daaraan bij de capitulatie van Maastricht van 22 augustus 1632 en de nadere conventies 
waren gesteld. De hoge rechts- en bestuurshandelingen werden er verricht door de commissarissen-
deciseurs van de Staten-Generaal en de prins-bisschop van Luik gezamenlijk. Dat gold ook voor de 
                                                
940 Zie bijv. arch. SG inv. nrs. 12548.406, 12551.133, 12548.169, 12551.148. 
941 Meerkamp van Embden, ‘Inleiding.’ 
942 Res. SG 06/08/1676. Een analyse van dit besluit bij De Smidt, ‘Het gemoet van een rechter’ 271-274. 
943 Althans in 1660: arch. SG inv. nr. 12548.377.2. 
944 Ress. SG 25/08/1671 en 11/04/1675. 
945 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 643. De verbalen van de Vlaamse commissie en de rekeningen van de steden 
en ambachten in arch. SG inv. nrs. 9057-9115 en 9650-11071. 
946 Art. 32 van de Instructie van de Raad van State van 1651. 
947 Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek, 78-79. 
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heerlijkheden die van de stad afhankelijk waren: het graafschap Vroenhoven (dat ook een deel van de stad 
besloeg), de heerlijkheid St. Pieter, de banken (heerlijkheden) van de kapittels van St. Servaas en van O.L. 
Vrouw en de tot Sint Servaas behorende redemptiedorpen948 Fallais, Hermalle-Argentau, Hoepertingen, 
Mopertingen, Nerem (Nederheim), Paifvre (Peen), Rutten en Veulen. De verder van Maastricht gelegen 
redemptiedorpen en banken werden in 1785 bij het traktaat van Fontainebleau aan de Oostenrijkse 
Nederlanden toegevoegd. In 1673-1678, 1748-1749 en vanaf 1794 stond de stad onder het gezag van de 
Fransen.949 
De rechten, privileges en grenzen van Maastricht werden bevestigd door en namens Frederik Hendrik in 
de capitulatie van 1632.950 In 1664 stelden de Staten-Generaal samen met de prins-bisschop van Luik voor 
Maastricht een regeringsreglement op, waarin zij bestuur, rechtspraak en financiën regelden. Dit reglement 
of statuten had de vorm van een ordonnantie die door beide heren was geratificeerd. De Staten-Generaal 
en de prins-bisschop van Luik stelden elk twee commissarissen-deciseurs aan, die namens hen de gedeelde 
soevereiniteitsrechten uitoefenden, en ‘commissarissen-instructeurs van de zaaken van appellatie in 
Maastricht’, die namens de Raad toezicht uitoefenden op ‘de gemeene Policie ende Regeringe’ van de stad, 
die op basis van daartoe strekkende resoluties van de Staten-Generaal de behandeling van de processen 
door de commissarissen-deciseurs voor moesten bereiden en die commisssarissen-deciseurs van de 
gesteltenis van de stad op de hoogte moesten houden.951 
De Brabantse commissarissen-deciseurs fungeerden net als hun Luikse collega’s als gedelegeerde rechters. 
Zij decideerden in appel de civiele sententies van het Brabantse hooggerecht in Maastricht, geïnstrueerd 
door de commissarissen-instructeurs. Ze mochten zonder voorafgaand overleg met HHM geen uitspraak 
doen in zaken waarin geen schikking mogelijk bleek. Ze fungeerden tevens als hof voor de Vroenhof, de 
dorpen van Redemptie, de banken van Sint Servaas, de Maastrichtse kapittels en de officiaal van de 
aartsdiaken. Verder traden zij als rechtbank in eerste aanleg op bij geestelijke corporaties en in processen 
tegen gemeenten.952 Samen met twee Luikse commissarissen-deciseurs deden ze bovendien de appellen af 
van sententies van het Brabantse en het Luikse hooggerecht gezamenlijk en van het indivies laaggerecht in 
Maastricht. Na gedane zaken brachten ze rapport uit aan de Staten-Generaal. Hun verbalen bevinden zich 
in het archief van de Staten-Generaal en de neerslag van de taken die ze in Maastricht uitvoerden bevindt 
zich in het gemeentearchief van Maastricht.953 
De Staatse commissarissen-deciseurs stelden een van de twee hoogschouten van Maastricht en de 
hoogschout en de schepenen van Vroenhoven aan, vaardigden ordonnanties uit met betrekking tot bestuur 
en justitie, beslechtten geschillen tussen onderdanen van de staat en de prins-bisschop van Luik en andere 
heren en spraken recht in hoogste instantie.  
De Staatse commissarissen-deciseurs bestelden met hun Luikse collega’s de magistraat van Maastricht. 
Elke twee jaar eligeerden ze net als de Luikse commissarissen-deciseurs een burgemeester, zeven 
schepenen en vier gezworen raden, die alle van Brabantse afkomst moesten zijn.954 Als de prins-bisschop 
met hun electies had ingestemd, voorzagen de Staten-Generaal hen van een commissie. Op hun beurt 
moesten zij de electie door de Luikse commissarissen-deciseurs van de magistraten door de afgifte van 
akten van aggreatie approberen, waarna deze magistraten van de prins-bisschop hun commissie kregen. Na 
1747 waren het aan Staatse zijde niet meer de commissarissen-deciseurs, maar de stadhouders die de 
electie deden. Sindsdien beperkte de rol van de Staten-Generaal op dit punt zich tot de afgifte van de 
commissies en de approbaties. 
Commissarissen-deciseurs resumeerden, revideerden en advoueerden (dat wil zeggen: controleerden) de 
stadsrekeningen, nadat deze waren afgehoord en gesloten door de stedelijke rekenkamer en goedgekeurd 
door de Raad.955 

                                                
948 Redemptie is de afkoop van een verplichting. De redemptiedorpen hadden hun wisselende jaarlijkse contributies 
aan de hertog van Brabant afgekocht door hem een jaarlijkse belasting te betalen, niet in de hoofdstad Brussel, maar 
in Maastricht. Zij genoten een grote mate van zelfstandigheid. 
949 De verbalen van commissarissen-deciseurs in arch. SG inv. nrs. 8971-9065. 
950 Arch. SG inv. nrs. 12548.195. 
951 Recueil der recessen, cap. III, 22-24. Zie voor de commissarissen-deciseurs ook par. 14.4.2 en 14.4.5. 
952 Hackeng, ‘De commissarissen-deciseurs.’ 
953 Archieven van de Luikse en Brabantse commissarissen-deciseurs gezamenlijk, 1580-1792, van Brabantse 
commissarissen-deciseurs en –instructeurs, 1643-1718. 
954Recueil der recessen, cap. III, 2. 
955 Recueil der recessen,  cap. XXXIII, 8. 
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Namens de Staten-Generaal begaven de Staatse commissarissen-deciseurs tot 1747 de ambten van het 
land. Ze stelden de secretaris van het Hoge Brabantse Gerecht van de stad Maastricht en van de 
grafelijkheid Vroenhoven aan, de stadhouder of griffier van de lenen van het graafschap Vroenhoven, de 
hoogproost en schout van Sint Servaas en (althans in de zeventiende eeuw) de postmeester. In 1747 kreeg 
de Prins van de Staten-Generaal de bevoegdheid om personen in die ambten te eligeren. Sindsdien 
beperkte de rol van de Staten-Generaal zich tot de afgifte van de commissies. Notarissen werden door 
commissarissen-deciseurs gecreëerd.956 
Exemplarisch voor de besluitvorming over Maastricht is de totstandkoming van het regeringsreglement 
van 1664. Het werd geconcipieerd door commissarissen-instructeurs en door hen aan de Staten-Generaal 
toegezonden. De Staten-Generaal stelden het concept in handen van de gedeputeerden tot de zaken van 
de landen van Overmaze. Vergezeld van hun advies stuurden de Staten-Generaal het toe aan hun 
commissarissen-deciseurs in Maastricht, die daarover overeenstemming bereikten met de commissarissen-
deciseurs van Luik. De Staatse commissarissen-deciseurs stuurden het stuk waarop ze het met hun Luikse 
collega’s eens waren geworden terug naar de Staten-Generaal, die ratificeerden. 
 
14.7 De bemoeienissen van de Staten-Generaal met Staats-Brabant 957 
Staats-Brabant bestond uit de stad en de Meierij van 's Hertogenbosch (sinds 1629), de stad en het 
markiezaat van Bergen op Zoom (sinds 1577), de stad en de baronie van Breda (Staats 1577-1581, 1590-1625 
en vanaf 1637), de stad Maastricht (sinds 1632) en de stad Grave en het land van Cuijk (sinds 1602). Den 
Bosch was tot 1629 een stemmende stad en het vierde lid van de Staten van Brabant geweest. Bij de 
capitulatie in 1629 raakte het zijn aandeel in het bestuur en zijn invloed op de belastingheffing in Brabant 
kwijt, maar behield het zijn oude voorrechten, waaronder de volledige zeggenschap over de geldmiddelen 
van de stad, de ambtenbegeving en het burgerlijk bestuur. In de praktijk moest de stad herhaaldelijk in 
verzet komen tegen het niet nakomen van de voorwaarden van de capitulatie, onder meer in 1656 door 
indiening van een memorie van grieven bij de Raad van State. 958 
De Meierij behoorde van oudsher tot het domein van de hertog van Brabant. De hertog was er niet alleen 
de landsheer, maar ook stadsheer van Den Bosch en heer over de zogenaamde hertogsdorpen. Die rol 
werd in 1629 door de Staten-Generaal overgenomen; de hertogsdorpen werden voortaan Statendorpen 
genoemd. De Meierij was tussen de capitulatie van 1629 en de sluiting van de vrede van Munster in 1648 
betwist gebied. De Staten-Generaal gingen er vanuit dat de Meierij begrepen was in de capitulatie van de 
stad, maar de Spaanse koning bestreed dat en bleef zich tegenover de Meierij als hertog van Brabant 
gedragen door er (net als de Staten-Generaal) bestuurders te benoemen en belasting te heffen en 
tegenover elk bevel van de Staten-Generaal een tegenbevel uit te vaardigen. Pas vanaf 1648 konden de 
Staten-Generaal over Den Bosch en de Meierij ongestoord de heerschappij uitoefenen. 959 
De Baronie van Breda, het Markiezaat van Bergen op Zoom en Grave en het Land van Cuijk waren hoge 
heerlijkheden. De plakkaten van de Staten-Generaal, die vooral betrekking hadden op de openbare orde 
en de belastingen, waren hier weliswaar van kracht, maar voor het overige waren de heren van deze hoge 
heerlijkheden zelf heer en meester.  
De stad en de baronie van Breda waren sinds de 15e eeuw in handen van de Nassaus. De stad stelde zich 
vanaf het begin aan de kant van de Opstand en tekende in 1579 de Unie van Utrecht. In de periode 1581-
1590 stond ze onder het gezag van de Spaanse koning, in 1590-1625 onder het gezag van de Staten-
Generaal en in 1625-1637 opnieuw onder de Spaanse koning. In 1637 ging ze definitief in Staatse handen 
over. De baronie omvatte ook de stad en het land van Steenbergen en het in 1583 gestichte Willemstad. 
De vestingstad Steenbergen werd in 1583 door de Spanjaarden op de opstandelingen veroverd. Breda 
verzocht de Staten-Generaal herhaaldelijk maar vergeefs om weer als stemhebbend lid in de Unie te 
worden opgenomen en hetzelfde deed Den Bosch, voor het laatst in 1651.960 Breda, Steenbergen en 
Willemstad waren vestingsteden. 
                                                
956 Zie A.Fl. Gehlen, Het Notariaat in Het Tweeherig Maastricht: een rechtshistorische schets van de inrichting en practijk van het 
Maastrichtse notariaat vanaf zijn opkomst tot aan het einde van de tweeherigheid over de stad (1292-1794), Assen,1981. 
957 Van Ham en Vriens, Historische kaart van Noord-Brabant, 14-15; Van Boven, ‘Institutionele geschiedenis’; Fockema 
Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek, 76-78; Hoekx e.a., ‘De Stadstaat, 95-121; Van Hoof e.a., De archieven van 
de Nassause Domeinraad, i.h.b. 314-315 (Bergen op Zoom), 318-328 (Breda), 377-383 (Grave en Cuijk). 
958 Van Heurn, Stad en Meyereye, II, 49-54. 
959 Van Heurn, Stad en Meyereye, II, 453, 464-465. 
960 Voor de begrijpelijke redenen waarom de bondgenoten heropneming afwezen Zie De Bruin, ‘Den Haag versus 
Staats-Brabant’, 451-453. 
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De stad en het Markiezaat van Bergen op Zoom werden in 1581 door de Staten-Generaal geconfisqueerd 
en aan Willem van Oranje geschonken. Daarna zou het markiezaat regelmatig van eigenaar wisselen: nu 
eens was het de markies, dan weer waren het de Oranjes en ook waren het soms beide partijen die in het 
markiezaat de hoge heerlijkheid uitoefenden. Bergen op Zoom was een vestingstad. 
De stad Grave en het Land van Cuijk waren sinds 1559 in het bezit van de Oranjes, behalve in de 
perioden waarin ze in handen waren van de Spanjaarden (de laatste keer tot 1602). De Staten-Generaal 
stelden Maurits in 1609 in het wettig bezit van de stad en de heerlijkheid. De vestingstad Grave werd in 
1794 door de Fransen veroverd. 
De Staten-Generaal oefenden in Staats Brabant de soevereiniteit uit, onder de voorwaarden van de 
capitulaties van de steden en in het bijzonder van die van Den Bosch van 1632 en van de vrede van 
Munster van 1648. Hun functies beperkten zich voornamelijk tot Den Bosch en de Meierij, doordat de 
andere heren in Staats-Brabant (en met name de Oranjes) in hun heerlijkheden nagenoeg soeverein gezag 
hadden. De wetgevingsfunctie was een uitzondering: over heel Brabant oefenden de Staten-Generaal 
wetgevende bevoegdheden uit. Deze bevoegdheden waren echter niet overal absoluut. De baronnen van 
de baronie van Breda (de Oranjes) stelden zich bijvoorbeeld op het standpunt, dat de stad en de baronie 
wel een leen was van de hertog van Brabant maar geen deel uitmaakte van het hertogdom en zij behielden 
zich op grond daarvan het recht voor om keuren uit te vaardigen. Vroege voorbeelden zijn het 
echtreglement en de algemene procesorde die Maurits er namens zijn broer Philips Willem in 
respectievelijk 1597 en 1606 uitvaardigde; zijn opvolgers vaardigden herhaaldelijk jachtreglementen uit.961 
De bemoeienis van de Staten-Generaal met deze keuren was gering. Ze lijkt zich beperkt te hebben tot de 
approbatie of ratificatie van keuren of octrooien die zouden kunnen worden aangevochten. 

De Staten-Generaal verleenden door toevoeging van adjuncten-reviseurs revisie van sententies van 
de Raad van Brabant, en dus sinds 1644, toen de Landen van Overmaze onder de jurisdictie van de Raad 
werden gebracht, ook van sententies die in Overmaze waren gewezen. 
De Staten-Generaal beslechtten de jurisdictiegeschillen in Staats-Brabant, bijvoorbeeld het geschil over de 
jurisdictie in de heerlijkheid Sambeek in het land van Cuijk, in de jaren 1617-1618, en het geschil over de 
jurisdictie over Megen en Ravestein in 1676.962 
De Staten-Generaal stelden de hoogschout van Den Bosch aan en bestelden er de magistraat, dat wil 
zeggen: de schepenen. Deze schepenen werden geëligeerd door de stadhouder uit een dubbele voordracht 
die door de hoogschout en de schepenen zelf was opgesteld. Als er geen stadhouder was deden de Staten-
Generaal ook de electie. Na hun electie werden de schepenen door de Staten-Generaal gecommitteerd en 
geordonneerd en namens de Staten-Generaal door de hoogschout beëdigd. 963 . In de andere steden en 
dorpen van Brabant was de magistraatsbestelling in handen van lagere heren. De belangrijkste was de 
prins van Oranje, die als leenman van de hertog van Brabant de magistraten vernieuwde in de baronie van 
Breda (waartoe ook Steenbergen en Willemstad werden gerekend), de stad Grave en het land van Cuijk, en 
een groot deel van de tijd ook in het markiezaat van Bergen op Zoom. 
De stad Den Bosch had zelf het beheer over zijn financiële middelen en het recht om zijn eigen 
rekeningen op te nemen en te sluiten. Op grond van dit recht weigerde hij de Staten-Generaal inzage in 
zijn boeken.964  
De Staten-Generaal stelden in de Meierij behalve de hoogschout ook de laagschout aan en de 
kwartierschouten, die op hun beurt in de vier kwartieren de magistraten in de Statendorpen aanstelden. De 
aanstelling van een schout, secretaris of drostambt in de Meierij moest door de Staten-Generaal worden 
goedgekeurd. 
De Staten-Generaal gaven aan onderdanen in Staats-Brabant vergunningen af om bepaalde heerlijke 
rechten te exploiteren. In Den Bosch en de Meierij hadden ze als heer over een groot aantal dorpen de 
bevoegdheid om octrooien te verlenen tot het houden van een weekmarkt, het maken van een vogelkooi 
of het verkopen en belasten van bier. Buiten de Meierij werden dit soort octrooien op het platteland 
uitgegeven door lagere heren (met name de Oranjes). Ook verleenden de Staten-Generaal machtiging tot 
de oprichting van de banken van lening. In 1779 wezen ze in Bergen op Zoom het verzoek af van het 
potmakersambacht om het aantal potbakkerijen te beperken.965 

                                                
961 Van Winter, Westerwolde Generaliteitsland, 77. 
962 Arch. SG inv. nrs. 12550.56 en 8967. 
963 Res. SG en octrooi 12/03/1660; res. SG 04/10/1704; Hoekx e.a., ‘De Stadstaat’, 106-107. 
964 Zie par. 14.4.4. 
965 Van Ham, Secretariearchief Bergen op Zoom. 
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De Staten-Generaal verleenden aan de ingezetenen van Staats-Brabant rechten, vergunningen en 
ontheffingen in zaken van personen-, familie- en erfrecht en brieven van gratie in zaken van burgerlijk 
recht. 
 
14.8 De bemoeienissen van de Staten-Generaal met de Staatse landen van Overmaze 966 
De landen van Overmaze bestonden uit Valkenburg, Dalhem en ’s-Hertogenrade. Ze werden in 1356 
onder de jurisdictie van de Raad van Brabant gebracht en werden sindsdien ook als deel van Brabant 
aangemerkt. In 1632 werden ze door Frederik Hendrik op de Spanjaarden veroverd. In de jaren die 
volgden waren ze nu eens in handen van de Staten-Generaal en dan weer in die van de koning van Spanje. 
Van een geregeld bestuur kon geen sprake zijn. Pas in 1644 werden ze permanent in bezit genomen. In 
1662 werden ze bij het verdrag van partage definitief tussen de Staten-Generaal en Spanje verdeeld. De 
Staatse partages gingen ressorteren onder de Raad en Leenhof van Brabant en Overmaze. Pas vanaf dat 
moment konden de Staten-Generaal bestuurlijke controle gaan uitoefenen. Bij de partage bleef de 
heerlijkheid Elsloo bij Stein onverdeeld, omdat de Staten van het land van Valkenburg (Overmaze) en de 
heer van Elsloo voor de Raad van Brabant in Brussel een geschil uitvochten over de vraag of Elsloo een 
leen was van de hertog van Brabant of een vrije rijksheerlijkheid. De Staten-Generaal stelden zich als 
rechtsopvolgers van de hertog van Brabant in de landen van Overmaze op het eerste standpunt en 
maakten op grond hiervan bij verschillende gelegenheden (onder meer in 1711, 1723 en 1736) aanspraak 
op de soevereiniteit, maar die aanspraak werd nooit bevestigd. Daardoor droeg Elsloo niet bij in de beden 
of de andere lasten van het land. 967 In 1785 kwam Elsloo bij het verdrag van Fontainebleau aan 
Oostenrijk. Bij hetzelfde verdrag ruilden de Staten-Generaal gebieden ten zuiden van de huidige 
landsgrens rond Salhem en Olne en de van Maastricht het verst verwijderde redemptiedorpen met Pruisen 
voor een gebied bij Valkenburg (Oud-Valkenburg, Strucht, Schin op Geul), Schaesberg en Obbicht en 
Papenhoven in het Overkwartier van Gelderland. 
De Staten-Generaal oefenden in de Staatse partage van de landen van Overmaze de soevereiniteit uit 
onder de voorwaarden die daaraan in het partageverdrag waren gesteld.  
In 1663 stelden ze voor elk van de drie landen van Overmaze een bestuursreglement vast en voorts een 
algemeen plakkaat op de criminele zaken en procedures en een beknopt wetboek van strafvordering.968 Ze 
beslechtten er geschillen over de jurisdictie, onder meer in Schin op Geul en over Elsloo.969 Ze stelden de 
stadhouder en kapitein-generaal van Overmaze aan. Ze begaven tot 1747 de ambten van het land. Ze 
stelden de landdrost aan over de landen van Overmaze en de drosten en schouten van Valkenburg, 
Dalhem en ’s Hertogenrade. Na 1747 verleende de stadhouder de aanstelling en gaven ze zelf alleen nog 
de commissie af. Hoge bestuurshandelingen lieten ze verrichten door hun commissarissen-deciseurs naar 
Maastricht.970 
In Overmaze waren geen steden en konden dus geen magistraten besteld of stadsrekeningen afgehoord 
worden. De werkzaamheden van commissarissen-deciseurs beperkten zich vrijwel tot de handhaving van 
de gereformeerde religie (Maastricht en de Landen van Overmaze waren als één classis georganiseerd) en 
tot incidentele taken, zoals het onderzoek naar de toestand van de financiën in 1726. 
De rekeningen van de geconfisqueerde goederen van Elsloo werden in de jaren 1685-1696 opgenomen 
door de commissarissen-deciseurs naar Maastricht.971 
Sinds 1644, toen de Landen van Overmaze onder de jurisdictie van de Raad van Brabant werden gebracht, 
verleenden de Staten-Generaal door toevoeging van adjuncten-reviseurs ook revisie van sententies die de 
Raad in zaken van Overmaze had gewezen. 
 
 
 

                                                
966 J.A.K. Haas, De verdeling van de landen van Overmaas 1644-1662. Territoriale desintegratie van een betwist grensgebied, Assen 
1978; Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek, 79-81; Wouters, ‘De betekenis van de archieven voor 
de gewestelijke en lokale geschiedenis in Limburg’; Wieland e.a., Kleine atlas voor de geschiedenis van beide Limburgen; Van 
de Venne, ‘Landen van Overmaas’; Berkvens, ‘Politiek-institutionele ontwikkeling’; Wolfs e.a., De Vrije 
Rijksheerlijkheid Elsloo. 
967 Van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, s.v. Elsloo, IV, 160. 
968 Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek, 80. 
969 Arch. SG inv. nrs. 12551.110, 12553.74. 
970 Hun verbalen in arch. SG inv. nrs. 8971-9056. 
971 De rekeningen in arch. SG inv. nrs. 9642-9649. 
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14.9 De bemoeienissen van de Staten-Generaal met Staats Opper-Gelder 972 
Het Overkwartier was de benaming voor één van de kwartieren van Gelderland, ook Opper-Gelder 
genaamd, de streek aan weerszijden van de Maas tussen Staats-Brabant en Kleef, waarin de vestingsteden 
Venlo, Roermond en Stevensweerd waren gelegen. Deze vestingsteden werden in 1632 door Frederik 
Hendrik veroverd, maar gingen in 1637 weer verloren. 
Artikel 52 van de vrede van Munster bepaalde, dat de Republiek voor het verlies van het Overkwartier 
zouden worden gecompenseerd met een equivalent. Een in te stellen Chambre Mi-partie zou eventuele 
geschillen hierover moeten oplossen. Maar een equivalent werd niet gevonden en de Chambre Mi-partie kon 
weinig anders doen dan de status quo handhaven.973 
In 1702 werd het grootste deel van het Overkwartier (inclusief de drie vestingsteden) opnieuw door 
Staatse troepen bezet. De Staten-Generaal richtten er in afwachting van een vredestraktaat een interim-
bestuur in. Bij de vrede van Utrecht (1713) werd een verdeling tussen de Republiek, Oostenrijk en Pruisen 
overeengekomen. Pruisen kreeg het grootste deel en nam dat al in 1713 in bezit. In 1715 werd de 
verdeling in Antwerpen door de sluiting van het Barrièretraktaat bekrachtigd. Een jaar later ontruimde de 
Republiek Roermond en Weert, die aan Oostenrijk waren toebedeeld. Hiermee kwam aan het Staatse 
interim-bestuur in het Overkwartier een einde. De Republiek zelf kreeg de rest: de vestingsteden Venlo en 
Stevensweerd en het grootste deel van het ambt Montfort, dat bestond uit Echt, Linne, Maasbracht, 
Montfort, St. Odiliënberg, Posterholt, Roosteren, Vlodrop, Beesel, Belfeld en Nieuwstad. Bij de vrede van 
Fontainebleau (1785) werd Staats Opper-Gelder nog uitgebreid met de dorpen Obbicht en Papenhoven, 
die met Oostenrijk geruild waren tegen de Staatse partage van Dalhem in Overmaze. Aan het Staats 
bestuur in Staats Opper-Gelder kwam een eind in oktober 1794, toen Venlo werd ingenomen door de 
Fransen. De rest van het Overkwartier was toen al in Franse handen. 
De Staten-Generaal oefenden in Staats Opper-Gelder de soevereiniteit uit onder de voorwaarden van het 
Barrièretraktaat van 1715, dat onder meer de uitoefening van de katholieke religie toestond. Ook hier werden 
hun rechten beperkt door de leenrechten van de plaatselijke heren en de privileges van de steden. Voor het 
gezag van de staat waren die beperkingen niet wezenlijk, omdat de prins van Oranje in Staats Opper-Gelder 
de belangrijkste heer was. Krachtens de bepalingen van de vrede van Munster werd hij in 1653 opnieuw in 
het bezit gesteld van de heerlijkheid Stevensweerd en van de hoge heerlijkheid Montfort, waartoe bijna 
geheel het platteland van Staats Opper-Gelder behoorde. Montfort kwam bij de verdeling van de erfenis 
van Willem III in 1732 aan de koning van Pruisen, maar werd in 1769 door Willem V teruggekocht. 
De Staten-Generaal lieten hoge bestuurshandelingen verrichten door de commissarissen-deciseurs naar 
Maastricht, die namens hen het bestuur inrichtten en vanaf 1703 op hun terugreis ook Venlo aandeden.974 
De Staten-Generaal handhaafden de rechten en privileges van het Overkwartier door geschillen te 
beslechten tussen het Overkwartier en zijn ingezetenen en andere heren en van de koning van Pruisen in 
het bijzonder. In 1722 beslechtten ze geschillen tussen het Hof van het Overkwartier en het gerecht van 
Venlo over hun jurisdictie.975 
Staats Opper Gelder had een eigen soeverein hof dat zetelde in Venlo. In het wetgevingsproces speelde dit 
Hof aanvankelijk geen belangrijke rol. De Staten-Generaal zonden plakkaten en ordonnanties rechtstreeks 
toe aan de rechterlijke officieren en onderheren in Staats Opper-Gelder, die met de publicatie werden 
belast. Later ging het Hof ook plakkaten uitvaardigen en publiceerde het de plakkaten van de Staten-
Generaal. 
De Staten-Generaal hoorden door middel van commissarissen-deciseurs in Venlo de stadsrekeningen van 
Venlo af. In Den Haag eligeerden ze jaarlijks de burgemeester op een schriftelijke nominatie van de zittende 
magistraat van drie personen. Ze eligeerden de schepenen, die zaten voor het leven, bij vacature, ook op een 
schriftelijke nominatie van de zittende magistraat. De bevoegdheid om ze te eligeren droegen ze in 1747 
over aan de stadhouder. Sindsdien gaven ze alleen nog de commissies af. 
In Venlo werd het financieel beheer in 1723 door de Staten-Generaal geregeld conform het advies van de 
toenmalige commissarissen-deciseurs. In 1726 gaven ze de landrentmeester, die sinds 1703 namens de 
Raad van State de beden en onraadspenningen in het Overkwartier inde976, de taak om voor de rekeningen 
                                                
972 Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek, 81-82; Venner, Inventaris van het archief van het Hof van 
Gelder te Venlo, 10-38; Van Hoof e.a., De archieven van de Nassause Domeinraad, 401-403; Wieland e.a.., Kleine atlas voor de 
geschiedenis van beide Limburgen; Berkvens, ‘Staatsbezet Overkwartier’. 
973 Zie par. 19.8.4. 
974 Hun verbalen in arch. SG inv. nrs. 8971-9065. 
975 Arch. SG inv. nr. 12548.508. 
976 Venner, Inventaris van het archief van de Staten van het Overkwartier van Gelder, 34. 
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te staan als ze voor de magistraat werden gedaan “om in vallen van bedenkelijkheijt en zwaarnisse op de 
posten van de rekeningen die van aangelegenheijt mochten zijn note te houden en deselve voor te brengen 
aan de heeren Haar Ho. Mo. gecommitteerden, koomende om de voorsz rekeningen te revideren en te 
sluiten.”977 Twee jaar later besloten ze, ook ditmaal op advies van commissarissen-deciseurs, voortaan aan 
de commissarissen-deciseurs een speciale autorisatie te geven om bij terugkeer over Venlo te reizen en 
daar de stadsrekeningen op te nemen.978 Door de tussenkomst van de landrentmeester had het opnemen 
van de rekeningen overigens niet veel te betekenen. In latere jaren gingen commissarissen-deciseurs er 
liever niet meer speciaal voor naar Venlo, maar lieten ze de stadsrekeningen (althans de borderellen) na 
verkregen autorisatie van de Staten-Generaal door de magistraat van Venlo naar Maastricht opsturen.979 
De Staten-Generaal verleenden in het Overkwartier octrooien aan kerspels om geldleningen aan te gaan. 
Ook konden ze octrooi verlenen tot de verkoop van gemene grond. Het soeverein Hof in Venlo 
verleende de meeste andere octrooien: octrooien tot bezwaring van leengoederen, tot oprichting van een 
drukkerij, admissies van landmeters en notarissen, octrooien tot handlichting en legitimatie van 
bastaarden, brieven van vrijgeleide, akten van abolitie en octrooien voor kloosters om onroerend goed te 
mogen kopen of verkopen.980 
 
14.10De bemoeienissen van de Staten-Generaal met Westerwolde 981 
De heerlijkheid Wedde en Westerwolde (ook wel Westwoldingerland genoemd) maakte geen deel uit van 
een van de provincies en werd als afzonderlijk Generaliteitsland bestuurd. Het werd in 1593 door Willem 
Lodewijk veroverd. De Staten-Generaal plaatsten het onder zijn gouvernement en commandement en 
stelden hem aan tot commandeur van de forten Bourtange en Bellingwolderszijl. Willem Lodewijk 
veroverde ook Bellingwolde en Blijham, die niet tot de heerlijkheid behoorden. De Staten-Generaal 
stelden deze plaatsen, met de forten Bellingwolderschans (later Oudeschans) en Lanakkerschans (later 
Nieuweschans) onder het gezag van de Raad van State. Niet lang daarna gaven ze Friesland en Stad en 
Lande het gezag over de vestingen en forten. Aan de pretenties op het gezag over de in Westerwolde 
gelegen vestingen en schansen Bourtange (1593), Bellingwolderschans en Langakkerschans die Friesland 
en Stad en Lande hieraan ontleenden, hebben de Staten-Generaal herhaaldelijk maar zonder veel succes 
een einde proberen te maken. 982 
Door de verovering werden de Staten-Generaal in 1593 leenheer van Westerwolde, een positie die tot dan 
werd bekleed door de landsheer in diens hoedanigheden van hertog van Brabant, graaf van Holland en 
heer van Friesland en Overijssel. Ze onteigenden de leenman, de hertog van Aremberg, zodat ze een 
aantal jaren zowel de landsheerlijke als de heerlijke rechten over Westerwolde uitoefenden. In 1609 echter 
moesten ze de hertog van Aremberg op grond van art. XIII van het Bestandstraktaat weer in zijn bezit 
herstellen. Deze verkocht in 1618 de heerlijkheid aan de Hollandse koopman Willem van den Hove, die 
haar een jaar later doorverkocht aan de stad Groningen. Vanaf 1619 berustte het feitelijke gezag over 
Westerwolde niet meer bij de Staten-Generaal, maar bij de stad Groningen. 
De Staten-Generaal maakten Willem Lodewijk in 1596 gouverneur-generaal en in 1597 stadhouder van 
Westerwolde. Ook alle latere stadhouders en gouverneurs- en kapiteins-generaal over Westerwolde 
werden door hen aangesteld, van een commissie voorzien en op die commissie beëdigd. Na de dood van 
Maurits in 1625 benoemden de Staten-Generaal aanvankelijk geen nieuwe stadhouder; pas in 1640 stelden 
ze Frederik Hendrik aan als gouverneur- en kapitein-generaal. Na twee stadhouderlijke perioden (1651-
1672 en 1702-1747) en het stadhouderschap van Willem IV (1747-1751) maakten ze ook in Westerwolde 
het stadhouderschap erfelijk. In dat jaar legde prinses-gouvernante Anna namens haar minderjarige zoon, 

                                                
977 Res. SG 23/05/1726. 
978 Ress. SG 05/05/1723 en 21/04/1728. 
979 Zie bijv. het verbaal van commissarissen deciseurs van 1726 (arch. SG inv. nr. 9019), waarin achterin de 
borderellen van de stadsrekening zijn opgenomen, en het verbaal van commissarissen deciseurs van 1746 (arch. SG 
inv. nr. 9030), waarin onder bijlage P4, de missive van de magistraat van Venlo aan commissarissen-deciseurs 
22/10/1746, maar ook de als laatste stuk opgenomen borderel. De beschrijving van het verbaal van 1726 in de 
inventaris wekt ten onrechte het vermoeden dat het alleen op Maastricht en de Landen van Overmaze betrekking 
heeft, terwijl de beschrijving van het verbaal van 1746 de indruk wekt dat commissarissen deciseurs daadwerkelijk in 
Venlo langs zijn geweest. 
980 Venner, Inventaris van het archief van het Hof van Gelder te Venlo, 37. 
981 Van Winter, Westerwolde Generaliteitsland. 
982 In 1651 vroegen de SG Friesland zo spoedig mogelijk met bewijzen te komen; res. Grote Vergadering SG 
11/08/1651. 
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de latere Willem V, de eed af op de commissie. In 1766 stelden de Staten-Generaal Willem V aan als 
erfkapitein- en admiraal-generaal der Verenigde Nederlanden, erfstadhouder, erfgouverneur- en 
erfkapitein-generaal van Brabant, Vlaanderen, Overkwartier, de drie landen van Overmaze en Wedde en 
Westwoldingerland. De kapitein-generaal van Westerwolde had krachtens zijn commissie ook het gezag 
over de garnizoenen in de in Westerwolde gelegen fortressen.  
De Staten-Generaal stelden voorts de commandeurs aan van Bourtange, Bellingwolderschans of 
Oudeschans en Langakker- of Nieuweschans. 
De Staten-Generaal vaardigden in Westerwolde ordonnanties uit die de uitvoering van bepaalde 
generaliteitsbevoegdheden in de heerlijkheid reguleerden. Zo vaardigden zij in 1759 het plakkaat uit inzake 
de heffing van generale middelen in Westerwolde, dat door de Raad van State was geconcipieerd. 
Na de verovering van Westerwolde in 1593 stelden de Staten-Generaal een nieuwe drost aan, die ze van 
een commissie voorzagen en door de Hoofdmannenkamer lieten beëdigen. In 1618 kwam het 
voordrachts- of benoemingsrecht aan de stad Groningen, die het in 1749 krachtens het Reglement 
Reformatoir aan de stadhouder van Stad en Lande moest laten. 983 
Groningen had vanaf 1619 als vrouwe van Westerwolde het keurrecht in de heerlijkheid. Zo kondigde ze 
in 1706 een uitbreiding van het landrecht af en in 1784 een nieuwe procesorde. De betrokkenheid van de 
Staten-Generaal bij wet- en regelgeving lijkt zich beperkt te hebben tot de approbatie of ratificatie van 
keuren of octrooien waarvan de stad vreesde dat die zouden kunnen worden aangevochten. 
De stad Groningen begaf vanaf 1619 ook de ambten van het land. 
In de periode 1593-1609, toen de Staten-Generaal zelf als heer van Westerwolde optraden, grepen de 
Staten-Generaal nog wel eens in in Westerwoldse processen voor de Groninger Hoofdmannenkamer of 
Hoge Justitiekamer. Vanaf 1619 echter sprak de Hoofdmannenkamer van Stad en Lande namens de 
Staten-Generaal recht in Westerwoldse appelzaken. De positie van deze kamer was sindsdien vergelijkbaar 
met die van de Raad van Brabant en de Raad van Vlaanderen als deze in Staats-Brabant en Staats-
Vlaanderen als generaliteitsrechtbank optraden. De Staten-Generaal waren bevoegd een Westerwoldse 
zaak aan de Hoofdmannenkamer te onttrekken. 
De Staten-Generaal lieten in Westerwolde de zorg voor de schansen en de daar gelegerde garnizoenen en 
bij tijd en wijle zelfs de inning van de middelen die voor het onderhoud en de uitleg van die schansen 
nodig waren, over aan Friesland en Stad en Lande, die de in de Westerwoldse schansen gelegerde 
garnizoenen tot hun repartitie hadden. Visitaties van de schansen, aanbestedingen en zelfs de 
limietscheiding met Oost-Friesland in 1706 werden uitgevoerd door gemengde commissies, bestaande uit 
commissarissen van Friesland en Stad en Lande en de generaliteitsontvanger in het Noorden onder leiding 
van de Raad van State. 984 
De Staten-Generaal oefenden de collatierechten uit die verbonden waren met het geseculariseerde klooster 
van Ter Apel. In 1764 en 1784 handhaafden zij de privileges van Westerwolde tegen de aanspraken van 
Munster. 
 
14.11De bemoeienissen van de Staten-Generaal met de veroverde gebieden in de Zuidelijke Nederlanden 
In de eerste jaren van de Spaanse Successieoorlog (1702-1715) veroverden de Fransen het grootste deel 
van de Spaanse Nederlanden. Hun kansen keerden na hun nederlaag bij Ramillies in mei 1706. Engeland 
en de Republiek veroverden de provincies Brabant en Vlaanderen en breidden in 1708 en 1709 het 
veroverde gebied verder uit met respectievelijk Rijssel en Doornik met het Doornikse, zodat de Fransen 
alleen nog meester waren in de drie Waalse provincies Henegouwen, Namen en Luxemburg. 
Engeland en de Republiek namen de provincies Brabant en Vlaanderen samen ten behoeve van Karel III 
van Spanje in bezit. Ze handhaafden er de oude rechten en vrijheden en verrichtten er alle daden van 
soevereiniteit. Nadat de veroveringen enkele maanden lang door de Staatse gedeputeerden waren 
bestuurd, kwamen ze in september 1706 onder een gezamenlijke Brits-Staatse regering, het zogenaamde 
condominium. Het voorlopig bestuur werd namens de Staten-Generaal door gedeputeerden te velde en 
namens de koning van Engeland door Britse gedeputeerden ingericht. Het bestond uit een Raad van State 
en andere collaterale raden, waarvan de leden (allen Zuid-Nederlanders) werden benoemd door de 
zogenaamde Anglo-Bataafse Conferentie (of de Conférence), bestaande uit twee Engelse en twee Staatse 
heren, die gezamenlijk alle soevereine rechten van Karel III uitoefenden, inclusief de magistraatsbestelling, 

                                                
983 Res. SG 30/05/1609, Resolutiën, XIV, 883 nr. 218. 
984 Van Winter verwijst o.m. naar res. SG 16/08/1596 Resolutiën, IX, 303, res. SG 21/03/1600, Resolutiën, XI, 233-234 
nr. 217d. 



223

de wetgeving en de rechtspraak en de contributie-inning. De manier waarop de beide Staatse 
gedeputeerden tot het bestuur over de Spaanse Nederlanden met hun Engelse collega’s samenwerkten, 
doet erg denken aan de manier waarop in Maastricht, dat ook een condominium was, de Staatse 
commissarissen-deciseurs dat deden met hun Luikse collega’s. Aan het Anglo-Bataafse condominium 
kwam in 1713 door de sluiting van de vrede van Utrecht een eind. In 1716 meldde de conferentie haar 
ontbinding. 985 
Een paar Vlaamse steden kwamen niet onder gezamenlijk bestuur, maar onder bestuur van de Staten-
Generaal. Op grond van de eerste versie van het Barrièretraktaat van 1709 kregen de Staten-Generaal de 
eigendom van de vestingsteden Rijssel (op de Fransen veroverd in 1708), Doornik met het Doornikse 
(1709), Veurne met zijn ambacht en Ieper met zijn onderhorigheden en de nog te veroveren vestingsteden 
Condé, Valenciennes en Maubeuge. 
De Staten-Generaal stelden de Staatse gedeputeerden tot het bestuur over het condominium aan en de 
commissarissen die namens hen de rekeningen van de gecedeerde steden en plaatsen in West-Vlaanderen 
afhoorden, voorzagen hen van instructies en verleenden hen decharge. 
 
15 Het opperbestuur uitoefenen over de veroverde gebieden in Oost- en West-Indië 
 
15.1 De Staten-Generaal en de handelscompagnieën : soevereiniteitsuitoefening en besluitvorming 
Niet alleen in de Generaliteitslanden, maar ook buiten Europa gedroegen de Staten-Generaal zich als 
soeverein. Namens de bondgenoten oefenden ze het ongedeelde opperbestuur uit over de gebieden in 
Azië, Afrika en Amerika die ze in bezit hadden genomen. Behalve door internationale verdragen werd de 
soevereiniteit in deze niet-gefeodaliseerde gebieden vooral beperkt door de octrooien die zij hadden 
verleend aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602) en de West-Indische Compagnie (1621). In 
die octrooien hadden ze aan deze compagnieën de uitoefening van de meeste van hun soevereine rechten 
gedelegeerd. Met hun instemming mochten de VOC en de WIC oorlog verklaren, vrede sluiten, verdragen 
sluiten en de in bezit genomen gebieden besturen. De activiteiten waaruit het opperbestuur van de Staten-
Generaal moest blijken hadden dan ook voornamelijk ceremoniële betekenis, zeker sinds het midden van de 
zeventiende eeuw, toen ze zich tegenover de VOC en de WIC niet meer zo van hun gezag bedienden.986 
Het algemene beleid ten aanzien van de VOC en de WIC en de gebieden die onder hun gezag stonden 
werd in de vergadering van de Staten-Generaal met meerderheid van stemmen bepaald. 987 De vergadering 
stuurde aanvankelijk als er in Oost- of West-Indische zaken beslissingen van enig belang moesten worden 
genomen, deputaties naar de handelscompagnieën en hun kamers, maar later nodigden ze de compagnieën 
uit om commissarissen naar Den Haag te sturen om daar in conferentie te treden met de gedeputeerden tot 
de zaken van de VOC of de gedeputeerden tot de zaken van de WIC. Deze conferenties werden (evenals 
soortgelijke conferenties met de Admiraliteitscolleges) de Haagse Besognes genoemd. Andere commissies 
die in de relatie met de handelscompagnieën een rol speelden waren de gedeputeerden tot het opnemen van 
de rekeningen van de VOC en de gedeputeerden naar de generale vergaderingen van de WIC. 
De Staten-Generaal oefenden hun bevoegdheden direct uit of door tussenkomst van andere 
generaliteitsorganen. De Admiraliteitscolleges waren belast met de konvooiering van de vloten van en naar 
Indië en de oorlogvoering ter zee buiten Europa. De bevoegdheden van de Generaliteitsmuntkamer 
strekten zich ook uit over de koers en het gehalte van de munt en het geldverkeer buiten Europa. De prins 
van Oranje was vanaf 1747 opperbewindhebber van de VOC en de WIC. 
 
15.2 De Staten-Generaal en de VOC 
 
15.2.1 Octrooiering, octrooigebied en regering 988 
In 1602 gaven de Staten-Generaal aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) haar eerste octrooi. 
Dit octrooi had een looptijd van 21 jaar, maar het werd gecontinueerd in 1623 (tot 1643), in 1647 (tot 
1672), in 1665 (tot 1701) en in 1696. In 1796 werd de VOC als zelfstandig lichaam opgeheven. 989 

                                                
985 Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam, 904-905; Israel, De Republiek, 1103-1104. 
986 Paulus, Unie van Utrecht, 42. 
987 Van Slingelandt, ‘Gesag over de Militie van den Staat’, 77-86; Van Deursen, ‘De Raad van State onder de 
Republiek’, 47-91. 
988 Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek, 90-93; Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, 182-184 en 
246; Somers, ‘De VOC als volkenrechtelijke actor.’ 
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Bij het octrooi van 1602 verleenden de Staten-Generaal aan de VOC het handelsmonopolie in Indië tussen 
Kaap de Goede Hoop en Straat Magelhaes. In de loop van de zeventiende eeuw breidde haar machtsgebied 
zich uit van Japan tot Zuid-Afrika. Het bestond uit Achter-Indië (de Indonesische archipel, Indo-China, 
Thailand en Maleisië), China, Taiwan en Japan, Voor-Indië (Sri Lanka, Suratte, Malabar, Coromandel, 
Bengalen), het Midden-Oosten (Oman en Jemen), eilanden in de Indische Oceaan en Zuid-Afrika. In al deze 
gebieden had de VOC haar factorijen en haar door verdragen gereguleerde handelsrelaties met de inheemse 
vorsten. Van kolonisatie was hier, anders dan in de West-Indische gebieden, eigenlijk geen sprake. De 
bemoeienissen van de Staten-Generaal richtten zich overigens niet op afzonderlijke gouvernementen: de 
VOC had het bestuur en de rechtspraak in haar octrooigebied gecentraliseerd. 
In de eerste jaren van haar bestaan werden de Indische aangelegenheden vooral vanuit Amsterdam, Den 
Haag, Middelburg en de vloot bestuurd. Als er al gouverneurs en hoge ambtenaren werden aangesteld, dan 
gebeurde dat in patria, als er leiding werd gegeven in de Indische archipel dan gebeurde dat vanuit de vloot 
en door haar admiraals en als er verslag aan de Staten-Generaal moest worden uitgebracht over de 
verrichtingen van de vloot in Indië dan werd dat gedaan door de commandeurs van de retourvloot, zoals 
het octrooi voorschreef. In 1609 echter stelde de compagnie in Indië voor het eerst een gouverneur-
generaal aan, die zich sinds 1617 liet bijstaan door de Raad van Indië. Zij vormden de Hoge Regering in 
Batavia die door de Heren XVII werd besteld. Het octrooi bepaalde, dat de Staten-Generaal de 
gouverneurs en de hoge ambtenaren die de compagnie had aangesteld moesten bevestigen, maar deze 
bepaling werd in 1617 een dode letter. Tegelijkertijd werd de rapportage door de commandeur van de 
retourvloot door regelmatig overleg met de bewindhebbers vervangen. In 1620 richtten de Heren XVII in 
Batavia een Raad van Justitie in. 
 
15.2.2 Soevereine bevoegdheden door de Staten-Generaal aan de VOC gedelegeerd 
De Staten-Generaal delegeerden aan de VOC bij octrooi de uitoefening van de volgende soevereine 
bevoegdheden: 
- de bevoegdheid om op naam van de Staten-Generaal en de prins van Oranje binnen het octrooigebied 

handelsovereenkomsten en internationale verdragen te sluiten;  
- de bevoegdheid om militaire versterkingen te bouwen en soldaten in dienst te nemen; 
- de bevoegdheid om gouverneurs en officieren van justitie aan te stellen en te ontslaan; 
- de bevoegdheid om op eigen gezag en met gepaste middelen genoegdoening te verkrijgen voor schade 

en onrecht; 
- de uitoefening van het prijsrecht en enkele belastingvoorrechten. 
Ze hielden de hoge regalia aan zichzelf. Ze vaardigden de algemene verordeningen uit, fungeerden als de 
hoogste beroepsrechter, beslisten over oorlog en vrede, sloten traktaten en onderhielden de betrekkingen 
met het buitenland, begaven de hoogste politieke en militaire ambten, hieven belastingen en contributies 
en verleenden belastingvrijstelling, bepaalden de waarde en het gewicht van de munt en lieten ambtenaren 
in hun naam beëdigen. 
 
15.2.3 Verordeningen uitvaardigen 
De Staten-Generaal waren als uitoefenaren van de soevereiniteit voor de veroveringen van de VOC de 
hoogste wetgever. Ze verleenden de compagnie haar octrooi, regelden bestuur en rechtspraak en gaven 
Gouverneur-generaal en Raden van Indië in 1617 hun eerste instructie. In aanvulling op de octrooien 
vaardigden zij plakkaten uit ter bevordering van de handel.990 
De Staten-Generaal vaardigden de artikelbrieven van de VOC uit. Deze artikelbrieven waren ordonnanties 
of verordeningen, waarin de plichten van al het scheepsvolk voor de vloten naar Oost-Indië, van kapitein 
tot bootsgezel, waren vastgelegd. Elk schip van de VOC kreeg een exemplaar mee in de scheepsdoos; bij 

                                                                                                                                                     
989 ‘Octrooi voor de VOC’, 1602. De achtereenvolgende octrooien van de VOC zijn afgedrukt in het Groot Placaet-
boeck, I, 530 vv.. Over de octrooien: Van Dam, Beschryvinge van de Oostindische Compagnie, I.1, i.h.b. cap. 2 (“Het octroy 
of octroyen aan de Compagnie successivelijk verleent”) en cap. 3 (“Op wat wijze en tot wat eynde de Compagnie is 
opgeregt. Wat magt en voorregten aan deselve zijn gedefereert soo bij de octroyen, als placcaten van de lande”). 
990 ‘Placaat van de Staaten Generaal, tot aanmoediging van den Negerhandel in de West-Indische Coloniën. Den 24 
november 1789.’ 
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gelegenheid werd ze aan boord voorgelezen of aan de grote mast aangeplakt.991 Een artikelbrief werd door 
de Staten-Generaal vastgesteld, maar moest door de admiraal-generaal worden goedgekeurd. Dat was 
althans het geval in 1672. In het archief van de Staten-Generaal vinden we de gedrukte artikelbrief van dat 
jaar; de bijbehorende akte van goedkeuring van Willem III treffen we aan in het archief van de VOC. Daar 
bevinden zich bovendien de artikelbrieven van 1658, 1742 en 1747.992 

15.2.4 Recht spreken in hoogste instantie en geschillen beslechten 
Na de aanstelling van Gouverneur-generaal en Raden van Indië in 1617 lieten de Staten-Generaal toe dat 
niet zij maar de Gouverneur-generaal en Raden van vonnissen van de Raad van Justitie in Batavia revisie 
verleenden. De vraag welke rechtbank de zaak in appel moest behandelen werd nooit bevredigend 
opgelost. 993 In rechtsgeschillen tussen de VOC en buitenlandse handelscompagnieën traden de Staten-
Generaal op voor de VOC. In 1685 en 1686 lieten de Staten-Generaal en Engeland hun commissarissen-
deciseurs de geschillen tussen de VOC en de Engelse Oost-Indische Compagnie over Bantam decideren. 
 
15.2.5 Beslissen over oorlog en vrede, traktaten sluiten en de betrekkingen met het buitenland 

onderhouden 
De Staten-Generaal hielden toezicht op de krijgszaken van de VOC en droegen zorg voor de defensie te 
water van de overzeese bezittingen. Ze rustten oorlogsschepen en vloten uit, maakten artikelbrieven voor 
die vloten en stelden commandeurs over die vloten aan.994 Die vloten lieten ze oorlog voeren en konvooi 
verlenen. Ook lieten zij de VOC zelf vanaf haar oprichting in 1602 in de oorlogvoering te water een rol 
spelen. Eerst gebruikten ze de compagnie in de oorlog tegen de Spanjaarden en de Portugezen, later tegen 
de Engelsen en de Fransen. Bovendien speelden Staatse schepen een rol in de beslechting van geschillen 
met vorsten in de regio. De uitvoering van de maritieme taken lag in handen van de Admiraliteitscolleges. 
De Staten-Generaal bekrachtigden alle overeenkomsten die door de VOC op hun naam met inheemse 
vorsten werden gesloten en alle regelingen die door haar op militair en bestuurlijk gebied werden getroffen. 
Ze verdedigden langs diplomatieke weg de belangen van de VOC tegenover andere landen en hun 
handelscompagnieën, in het bijzonder tegen Spanje, Engeland en de Engelse Oost-Indische Compagnie, 
Frankrijk en Portugal, en bevorderden de goede betrekkingen van de Compagnie met Perzië. 
 
15.2.6 Toezicht houden op het bestuur van de VOC 
Al vóór de oprichting van de VOC brachten vertegenwoordigers van Compagnieën van Verre aan de 
Staten-Generaal rapport uit over de gemaakte tochten. Vanaf 1602 moesten de commandeurs van de 
retourvloot uit Indië (aanvankelijk de admiraals van de vloot en later de gouverneurs-generaal) vergezeld 
van enkele bewindhebbers en de advocaat van de Compagnie in de vergadering van de Staten-Generaal ter 
uitvoering van art. XLV van het octrooi mondeling verslag uitbrengen van de toestand in Indië en van wat 
daar in het afgelopen jaar was voorgevallen, waarna zij ook een schriftelijk verslag inleverden.995 Na 1617 
kregen de Staten-Generaal hun informatie vooral van bewindhebbers, die door een intensieve 
correspondentie met de vestigingen in Azië en Zuid-Afrika goed op de hoogte waren van wat zich daar 
voordeed, en had het rapport van de commandeur van de retourvloot alleen nog ceremoniële betekenis. 996 
 
15.2.7 Assisteren bij het afhoren van de rekeningen 
In tegenstelling tot wat men gewoonlijk aanneemt, werden de rekeningen van de VOC niet door de 
Staten-Generaal afgehoord. 
Art. XIV van het octrooi van de VOC bepaalde dat de bewindhebbers na tien jaar rekening moesten doen 
aan de participanten, maar met instemming van de Staten-Generaal sloeg de Compagnie de eerste 
gelegenheid over om te voorkomen dat participanten hun inleg zouden opeisen. Pas in 1623, bij het 
                                                
991 De artikelbrief van de VOC van 1658 in arch. SG inv. nr. 12563.33; die voor de kruisende oorlogsschepen van 
1664 bij Van Dam, Beschryvinge van de Oostindische Compagnie,  I.1 87 en I.2, bijl. IX, 593. Deze artikelbrief werd 
geamplieerd op 24 september 1671: Van Dam, Beschryvinge van de Oostindische Compagnie, I.1, 87 noot 1. 
992 Arch. SG inv. nr. 942; NA, Arch. VOC inv. nrs. 363 I – 367. 
993 Kortlang, Hooggerechtshof van Nederlands-Indië, 8. 
994 Onder de eerste oorlogsvloten die naar Oost-Indië werden gezonden waren die van Van der Haghen in 1603 en 
Van Heemskerck in 1604. 
995 Paulus, Unie van Utrecht, 42. 
996 Van Opstall, ‘Laurens Reael.’ Van Opstall trof het verslag van Reael aan onder de stukken betreffende consenten 
in Loketkas lopende inv. nr. 12548.131. 
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aflopen van het eerste octrooi, werd de eerste rekening, die nu over twintig jaar liep, door daartoe gekozen 
bewindhebbers en hoofdparticipanten afgehoord, opgenomen en gesloten.997 De meningsverschillen 
binnen de VOC over onder meer uitrustingen, militaire expedities, fortificaties en dergelijke waren toen zo 
groot, dat de Staten-Generaal op voorstel van Holland gecommitteerden afvaardigden om bij het afhoren 
aanwezig te zijn.998 Sindsdien werden de rekeningen van de VOC in aanwezigheid van gecommitteerden 
van de Staten-Generaal afgehoord. 
Het afhoren vond plaats met open deuren en vensters, dat wil zeggen in het openbaar, nadat de dag en de 
plaats waarop de auditie zou plaatsvinden door middel van aanplakbiljetten aan de participanten was 
aangekondigd. Bij de tweede prolongatie van het octrooi van 1644 werd echter bepaald dat de rekeningen 
niet meer met open ramen en deuren afgehoord zouden worden maar in een gesloten kamer. Bovendien 
werd de termijn waarover rekening werd gedaan van tien naar vier jaar teruggebracht. 999 
De commissie die bij het afhoren van de rekeningen door de Staten-Generaal naar de kamers werd 
afgevaardigd, bestond de eerste keren uit gedeputeerden uit alle provincies (sommigen stuurden er zelfs 
twee), daarna een paar keer uit vier gedeputeerden, maar later de ene keer uit gedeputeerden van 
Gelderland, Friesland, Overijssel en Stad en Lande en vier jaar later uit gedeputeerden van Holland, 
Zeeland en Utrecht. 1000 In verband met de kosten die deze manier van werken meebracht besloten de 
Staten-Generaal in 1728 dat de bewindhebbers voortaan zelf enige vertegenwoordigers met de afgehoorde 
rekeningen naar Den Haag zouden sturen. Daar konden de rekeningen dan door afgevaardigden van de 
Staten-Generaal worden gerevideerd. 1001 De aanwezigheid van de gecommitteerden had toen alleen nog 
ceremoniële betekenis. 
Na het beëindigen van hun opdracht brachten de gecommitteerden door tussenkomst van de 
gedeputeerden tot de zaken van de VOC aan de vergadering van de Staten-Generaal rapport uit.  
 
15.2.8 Andere soevereine rechten uitoefenen 
De Staten-Generaal stelden de gouverneur-generaal en de admiraal op de vloot naar Oost-Indië aan. Ze 
moesten de commissies die de VOC afgaf aan de gouverneurs, officieren van justitie en militaire officieren 
volgens art. XXXV van het octrooi aggreëren en conformeren, maar dit artikel werd na 1617 een dode 
letter. 
De Staten-Generaal stelden de hoogte van heffingen vast, zoals de aan de VOC in rekening gebrachte 
konvooigelden, en verleenden de VOC subsidies, vooral ter bestrijding van de kosten van oorlogvoering. 
De Staten-Generaal namen kennis van de doleanties en klachten van gouverneurs, directeuren, 
commandeurs en officieren van justitie tegen maatregelen van hun superieuren, bijvoorbeeld wanneer zij 
door de VOC wegens kwalijk en ontrouw gedrag waren ontslagen. 
 
15.3 De Staten-Generaal en de WIC 1002 
 
15.3.1 Octrooiering, octrooigebied en regering 
Nederlanders waren vanaf 1590 zelfstandig en dus in strijd met de aanspraken van Spanje en Portugal op 
West-Afrika en Amerika gaan handelen. In 1614 bouwde een compagnie van een Hoornse en drie 
Amsterdamse firma’s een handelspost aan de Hudson. In de West-Afrikaanse handel opereerden 
individuele kooplieden en vanaf 1599 ook een kartel van Amsterdamse, Dordtse, Delftse en Rotterdamse 
handelaren. De Zeeuwen hadden hun eigen compagnie op Guinee. De Staten-Generaal hielpen deze 
ondernemers met het bouwen van een versterkte handelspost in Mouree aan de Goudkust (1612).1003 
In 1621 werd de West-Indische Compagnie opgericht. Daarmee werd het nog weinig stabiele Nederlandse 
handelsnetwerk in het Atlantisch gebied, dat door individuele ondernemers en enkele compagnieën 
onderhouden werd, ondergebracht in één onderneming. De Staten-Generaal verleenden haar bij octrooi 
het handelsmonopolie op alle zeeën en kusten van de Atlantische Oceaan tussen straat Magelhaes en Kaap 
de Goede Hoop met uitzondering van de kusten van Europa en Afrika ten noorden van de 
                                                
997 Van Dam, Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie, Deel 1.1. 
998 Ress. SG 14/07/1623 en 02/08/1623, Resolutiën NR VI, nrs. 1436 en 1555. 
999 Van Dam, Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie, dl. I.1, 395-398. 
1000 Ibidem. 
1001 Tegenwoordige Staat, I , 261, 450-451; Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, 184. Gabriëls, Stadhouderlijk stelsel, 309-
310; res. SG 12/07/1728; NA, NA, Fagel, familie, 1.10.29, Supplement., inv. nr. 282. 
1002 Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, 182-184 en 246; Van Grol, Grondpolitiek. 
1003 Van Grol, Grondpolitiek, 115. 
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Kreeftskeerkring. In 1632 werd dit octrooigebied beperkt tot die gebieden waar de WIC daadwerkelijk 
gevestigd was. Nadat dit octrooi enkele malen was geamplieerd (aangevuld) en geprolongeerd (verlengd), gaven 
de Staten-Generaal de WIC in 1647 een tweede octrooi, voor de duur van 25 jaar. Niet in staat om haar 
schulden af te betalen werd de (Eerste) WIC in 1674 opgeheven. Nog in hetzelfde jaar gaven de Staten-
Generaal een octrooi voor vijfentwintig jaar aan haar opvolgster, de Tweede of Nieuwe West-Indische 
Compagnie.1004 Dit octrooi werd nog enkele malen verlengd, maar liep op 31 december 1791 definitief af. 
De voormalige WIC-gouvernementen werden nu onder direct bestuur van de Staten-Generaal geplaatst. 
Deze richtten, na een interim-regeling, in 1792 een nieuw Generaliteitscollege, de 'Raad der Coloniën in de 
West-Indiën' op.1005 
De WIC werd niet beschouwd als een compagnie van kooplieden en aandeelhouders, opgericht “om tot 
profijt en voordeel van dezelve in het particulier negotie te drijven”, maar als “een Kollegie bij publique 
authoriteit en speciale Octroi van de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal deser vrije Nederlanden, tot 
den welstant van deselve landen, en uitbreidinge van de Limiten van het gebied en gesag van den Staat, 
opgericht en gestabilieert: Soodanig dat dezelve Kompagnie in de gewesten die in de Limiten van het 
voors. Octroi zijn begrepen, niet als perticuliere Negotianten leven en ageren, maar aldaar representeren 
de Hoogheit en Souverainiteit van hare Hoog Moog: de Heeren Staten Generaal.”1006 
Behalve op de kaapvaart was de WIC gericht op de exploitatie van koloniën, die als afzonderlijke 
gouvernementen onder het oppergezag van de Staten-Generaal werden bestuurd. Meteen bij oprichting 
kreeg de compagnie het bestuur over de al bestaande koloniën in Guyana (Essequebo en Berbice) en 
Nieuw Nederland (met als hoofdstad Nieuw Amsterdam). Nadat Bahia een jaar in Nederlandse handen 
was geweest (1624-1625), werd in 1630 rond Recife in Brazilië de kolonie Nieuw-Holland gesticht, die in 
1654 aan de Portugezen werd teruggegeven. Nieuw Nederland werd in de Tweede Engelse Oorlog door 
de Engelsen veroverd en bij de vrede van Breda (1667) geruild tegen Suriname, dat in diezelfde oorlog 
door een Zeeuwse vloot was veroverd en in 1682 onder het gezag van de Kamer Zeeland van de WIC 
werd gesteld. In de Caraïben werden achtereenvolgens veroverd Tobago (1628-1676), Saba en Sint-
Eustatius (1632), Curaçao (1634), Bonaire (1636), Aruba (1642) en een deel van Sint-Maarten (1648). De 
belangrijkste bezitting van de WIC in Afrika was de kust van Guinee (Ghana of de Goudkust) met als 
hoofdstad Elmina (veroverd in 1637). Bovendien bestuurde de WIC er in 1642-1648 onder het 
oppergezag van de Staten-Generaal de kolonie Angola.1007 
Behalve in de beginjaren, toen er nog een gouverneur-generaal was, stonden de verschillende 
gouvernementen - anders dan in Oost-Indië - niet onder een centraal gezag, maar direct onder het gezag van 
de Staten-Generaal. De Staten-Generaal hadden daardoor meer werk aan hun West-Indische dan aan hun 
Oost-Indische veroveringen. 
 
15.3.2 Soevereine bevoegdheden door de Staten-Generaal aan de WIC gedelegeerd 
De bezittingen in West-Indië werden als conquesten van de Republiek beschouwd. De Staten-Generaal 
oefenden er de soevereiniteit over uit. Bij het octrooi van 1621 delegeerden ze aan de West-Indische 
Compagnie de uitoefening van de volgende soevereine rechten: 
- de bevoegdheid om op naam van de Staten-Generaal en de prins van Oranje binnen het octrooigebied 

handelsovereenkomsten en internationale verdragen te sluiten voor zover dat de daadwerkelijke 
vestiging van handelsmonopolies bevorderde en onder voorbehoud van goedkeuring door de Staten-
Generaal;  

- de bevoegdheid om militaire versterkingen te bouwen en soldaten in dienst te nemen; 
- de bevoegdheid om gouverneurs, directeuren, commandeurs en officieren van justitie en andere 

ambtenaren belast met publiek gezag aan te stellen en te ontslaan, onder voorwaarde van approbatie 
door de Staten-Generaal; 

- de bevoegdheid om op eigen gezag en met gepaste middelen genoegdoening te verkrijgen voor schade 
en onrecht; 

- het recht op handhaving van haar rechten door de staat met oorlogsvolk en fortificatiën; 

                                                
1004 Res. SG 20/09/1674. 
1005 Israël, De Republiek, 1257. 
1006 Advies van Jacob de la Uine (Amsterdam 21 januari 1662) in Consultatien, advysen en advertissementen, gegeven en 
geschreven by verscheide treffelyke rechts-geleerden in Holland en elders, 6 dln. (Amsterdam 1728-1739) dl V, CCXXXIII, p. 703, 
bij: Van Grol, Grondpolitiek, 325-326. 
1007 Den Heijer, Geschiedenis van de WIC. 
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- de heerlijke rechten op het veroverde grondgebied (door de Compagnie doorgedelegeerd aan de 
kamers Amsterdam voor Nieuw Nederland en Middelburg voor het Caraïbische gebied). 

De Staten-Generaal hielden de hoge regalia aan zichzelf. Ze vaardigden de algemene verordeningen uit, 
fungeerden als de hoogste beroepsrechter, beslisten over oorlog en vrede, sloten traktaten en onderhielden 
de betrekkingen met het buitenland, begaven de hoogste politieke en militaire ambten, hieven belastingen 
en contributies en verleenden belastingvrijstelling, bepaalden de waarde en het gewicht van de munt en 
lieten ambtenaren in hun naam beëdigen. Ze hielden de uitoefening van meer soevereine rechten aan zich 
dan bij de VOC. Zo handhaafden ze met overleg of geweld de rechten, privileges en grenzen van de staat 
in West-Indië, ook bij interne problemen zoals de slavenopstand in Berbice in 1763. 
 
15.3.3 Verordeningen uitvaardigen 1008 
De Staten-Generaal waren als uitoefenaren van de soevereiniteit voor de veroveringen van de WIC de 
hoogste wetgever. Ze verleenden de compagnie haar octrooi, stelden in 1624 en 1629 de 
regeringsreglementen vast waarin ze bestuur en rechtspraak regelden, stelden instructies vast voor de leden 
van de verschillende regeringen, vaardigden artikelbrieven uit voor de vloten naar West-Indië en - ter 
aanvulling van de octrooien - plakkaten ter bevordering van de handel en bekrachtigden alle ordonnanties 
die door de compagnie werden opgesteld. 
 
15.3.4 Revisie verlenen van sententies van rechtbanken in West-Indië 1009 
Volgens art. 2 van het octrooi van de WIC en verschillende resoluties van de Staten-Generaal moest 
degene die beroep wilde instellen tegen een civiele sententie die in hoogste instantie was gewezen door een 
rechtbank in West-Indië een verzoek om revisie indienen bij de Staten-Generaal.1010 Als de Staten-
Generaal het revisieverzoek honoreerden, verleenden ze de belanghebbende een mandement van revisie, 
verzochten de rechtbank die het vonnis had geveld een kopie van het procesdossier op te sturen en 
stuurden ze dat dossier aan de Hoge Raad van Holland en Zeeland met het verzoek het proces te herzien. 
Als de sententie was geformeerd, werd het dossier (althans vanaf 1716) door de Hoge Raad aan de Staten-
Generaal teruggestuurd en ter griffie geseponeerd.1011 De Staten-Generaal hadden geen bemoeienis met de 
sententies van rechters in Brazilië. In burgerlijke zaken kon de hoogste Braziliaanse overheid een 
rechtbank ad hoc in Brazilië de revisie van een vonnis opdragen.1012 
 
15.3.5 Beslissen over oorlog en vrede, traktaten sluiten en de betrekkingen met het buitenland 

onderhouden 
Ter bescherming van de overzeese bezittingen rustten de Staten-Generaal oorlogsschepen en vloten uit, 
maakten ze artikelbrieven voor die vloten en stelden ze commandeurs over die vloten aan. Vanaf haar 
oprichting in 1621 kreeg ook de WIC van de Staten-Generaal een rol in de oorlogvoering te water. De 
WIC nam gebieden in West-Indië in bezit, veroverde grondgebied op de Portugezen en kaapte Spaanse en 
later Engelse of Franse schepen. Omgekeerd waren schepen van de WIC het object van acties van de kant 
van de vijanden van de Republiek. Zonder de Staatse vloot kon de WIC dus niet opereren. Vooral in de 
eerste decennia stuurden de Staten-Generaal veelvuldig vloten naar de West om de WIC bij haar 
werkzaamheden te assisteren. Ook zetten zij marineschepen in om schepen van de WIC konvooi te 
verlenen. De uitvoering van de maritieme taken lag in handen van de Admiraliteitscolleges. 
De Staten-Generaal bekrachtigden alle overeenkomsten die door de WIC met inheemse vorsten werden 
gesloten en alle regelingen die door haar op militair en bestuurlijk gebied werden getroffen. Ze handhaafden 
de rechten en privileges van de WIC tegenover andere landen en hun handelscompagnieën, maar ook bij 
interne problemen. Ook beschermden ze de belangen van de WIC in de Republiek zelf. 
 
15.3.6 Toezicht houden op het bestuur 
De Staten-Generaal hielden toezicht op het bestuur van de WIC. Ze zaten de vergaderingen van de Heren 
Negentien en de Heren Tien voor, hoorden de vierjarige rekeningen af van de verschillende kamers van de  

                                                
1008 J.A. Schiltkamp en J.Th. de Smidt (red.), West Indisch Plakaatboek: Plakaten, ordonnantiën en andere wetten, uitgevaardigd 
in Suriname, 2 dln., Amsterdam,1973. 
1009 Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek, 91; verwijst naar de ordonnantie van 1778. 
1010 Van Grol, Grondpolitiek, II, 81.  
1011 Processtukken van rechtbanken in West-Indië in arch. SG 9488-9628. 
1012 Van Grol, Grondpolitiek, I, 29. 
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WIC en verlangden van gezagsdragers dat ze bij terugkeer naar patria rapport uitbrachten (art. XXXVII). 
Vanaf 1621 tot in 1657 werd het voorzitterschap van de generale vergaderingen van de WIC door 
gedeputeerden van de Staten-Generaal bekleed.1013 De procedure was als volgt. Eerst stuurde de presidiale 
kamer van de WIC de vergadering de punten van beschrijving toe, onder vermelding van de vergaderdata 
en met het verzoek hierop te disponeren. De vergadering vaardigde dan enkele gedeputeerden af, die de 
generale vergadering gezamenlijk of bij vervanging voorzaten. Na afloop brachten deze gedeputeerden 
van de generale vergadering door tussenkomst van de gedeputeerden tot de zaken van de WIC rapport uit 
aan de Staten-Generaal. De genomen resoluties werden tenslotte op het rapport van de gedeputeerden 
door de vergadering van de Staten-Generaal goedgekeurd en bevestigd. Toen de zaken wat minder 
begonnen te gaan, leverde de vergadering geen voorzitters meer, maar beperkte ze zich ertoe de genomen 
resoluties door enkele gedeputeerden te laten visiteren en op hun rapport goed te keuren. In 1662 werd 
deze procedure geformaliseerd. Sindsdien stuurde de presidiale kamer de punten van beschrijving van een 
generale vergadering toe aan de Staten-Generaal met het verzoek hierop te disponeren. Daar voegde ze 
dan nog aan toe, dat ze het scheiden van de vergadering zouden melden en de geformeerde resoluties naar 
Den Haag zouden overbrengen, “om door HHM of derzelver gedeputeerden nagezien en voorts gedaan 
te worden als HHM behoren. HHM antwoordden daarop, dat HHM voor die reis en zonder dat het zelve 
in gevolg zal mogen getrokken worden, zig de beschryving laten welgevallen, mids dat de concept-
resolutiën, by de Vergadering te formeren, t’zyner tyd, herwaarts overgebraght werden, om door de 
Heeren Hun Hoog Mogendens Gedeputeerden onderzogt en naargesien, en, na ingenomen rapport, 
voordts gedaan, te worden, als men zal vinden te behooren.1014 In het laatste kwart van de achttiende eeuw 
maakte de vergadering de resoluties die haar door de WIC werden toegezonden commissoriaal. Er werd 
niet meer over gerapporteerd. Ze bleven commissoriaal liggen en werden dus zonder enige ceremonie 
voor kennisgeving aangenomen.1015 
Gezagsdragers van de WIC moesten bij terugkeer naar patria aan de Staten-Generaal rapport uitbrengen. 
 
15.3.7 Assisteren bij het afhoren van de rekeningen 
De Staten-Generaal hielden toezicht op het afhoren, opnemen en sluiten van de vierjarige rekeningen van 
de kamers van de WIC. Tot halverwege de achttiende eeuw stuurde de vergadering hiervoor een deputatie 
naar de kamers; nadien vond de controle plaats in Den Haag. 1016 
 
15.3.8 Andere soevereine rechten uitoefenen 
De Staten-Generaal droegen in 1747 met gemeen consent Willem IV het gouverneur-generaalschap op. 
Ze gaven de directeur-generaal over de kust van Afrika op nominatie van de heren XIX zijn commissie en 
moesten de commissies die gouverneurs, directeuren, commandeurs en officieren van justitie van de WIC 
hadden gekregen approberen of confirmeren. 1017Ze stelden de hoogte van de in rekening gebrachte 
konvooigelden vast en verleenden de WIC subsidies, vooral ter bestrijding van de kosten van 
oorlogvoering. Ze namen kennis van de doleanties en klachten van gouverneurs, directeuren, 
commandeurs en officieren van justitie tegen maatregelen van hun superieuren.1018 
 
 
16 Zorg dragen voor economie en waterstaat 
 
16.1 De economische belangen van het bondgenootschap en zijn ingezetenen bevorderen 
Op 29 oktober 1576 verzochten de Staten-Generaal de Raad van State een edict te publiceren waarin 
tegen betaling van een extra heffing de uitvoer van paarden naar Frankrijk werd toegestaan.1019 Het is de 
eerste resolutie waarin we de Staten-Generaal zich zien bemoeien met de handel, de eerste in een lange 
reeks van resoluties die door de Staten-Generaal in het kader van hun economisch beleid zouden worden 
                                                
1013 Kopieresoluties van de Staten-Generaal inzake het bekleden van het voorzitterschap door hun gedeputeerden in 
besognes met de heren [Negen]tien. 1638-1649, NA, Fagel, familie, 1.10.29, Supplement, inv. nr. 46. 
1014 Res. SG 01/07/1662, bij Paulus, Unie van Utrecht, 44. 
1015 Paulus, Unie van Utrecht, 42-45. 
1016 Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, 182; Gabriëls, Stadhouderlijk stelsel, 309, Paulus, Unie van Utrecht, 44-45 (noot 
1). 
1017 Res. SG 07/12/1717. 
1018 Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek, 91. 
1019 Res. SG 29/10/1576 RGP 26, 143. 
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genomen, op verzoek van individuele kooplieden of van groepen kooplieden of op voorstel van de 
bondgenoten. 
De handhaving van de privileges van de provincies en hun ingezetenen hield ook de handhaving in van 
het vrije handelsverkeer met het buitenland en – enigszins paradoxaal – de bescherming van de eigen 
economische belangen. Hoe dan ook werden navigatie en commercie beschouwd als ‘de ziele en 
innerlijcke subsistentie van den Staet.’1020 Weliswaar hadden de bondgenoten de Staten-Generaal op 
economisch gebied geen taken opgedragen (die hoorden bij uitstek tot hun eigen domein), maar dat nam 
niet weg dat de zorg voor de economische belangen van het bondgenootschap (handel en scheepvaart, 
visserij, nijverheid, landbouw en veeteelt) in de werkzaamheden van de Staten-Generaal centraal stond. 
Met bijna alle taken die zij uitoefenden waren ook economische belangen verbonden. Ze bevorderden 
handel en zeevaart door internationale overeenkomsten te sluiten, traktaten van commercie en navigatie, 
maar ook verdragen van vrede en alliantie, die dikwijls handels- en tariefbepalingen bevatten. Hun 
gezanten en de door hen aangestelde consuls behartigden de belangen van kooplieden en zeevarenden 
overal in Europa en daarbuiten. Oorlogen te land dienden soms en die ter zee vrijwel uitsluitend de 
economische belangen van het bondgenootschap en zijn inwoners. Balancerend tussen vrijhandel en 
protectie bepaalden zij de hoogte van de convooien en licenten, kondigden ze invoerbeperkingen en 
quarantainemaatregelen af en verleenden zij daarvan vrijstellingen en ontheffingen. Hun muntpolitiek was 
gericht op munteenheid, een economisch belang op zich, maar ook op een goede geldcirculatie, de 
regulering van de handel in edele metalen en van de beroepsuitoefening van goud- en zilversmeden en 
geldwisselaars. In de Generaliteitslanden voerden ze een actief economisch beleid door ontginningen te 
bevorderen, handel en nijverheid te reguleren en vergunningen af te geven voor de uitoefening van 
bepaalde rechten, het organiseren van jaarmarkten enz. Door de octrooiering van de grote 
handelscompagnieën drukten ze een Staats stempel op de wereldhandel en bevorderden ze de nijverheid 
op het grondgebied van het bondgenootschap zelf.  
In het kader van hun beleid op het gebied van handel, scheepvaart, visserij, landbouw, veeteelt en 
nijverheid vaardigden de Staten-Generaal algemeen verbindende regels uit, verleenden ze vergunningen, 
vrijstellingen en ontheffingen en oordeelden ze in rechtsgeschillen. Veel wetgeving was op de regulering 
van de belangen van investeerders, kooplieden, vissers, trafikanten, landbouwers en veeboeren gericht. 
Met plakkaten beschermden ze bepaalde bedrijfstakken, zoals in 1623 de lintweverij door een algemeen 
verbod op het gebruik van lintmolens.1021 Met de octrooien die ze namens de bondgenoten aan 
boekdrukkers en uitvinders uitgaven, verleenden ze exclusieve exploitatierechten aan de belanghebbenden 
zelf, maar bevorderden ze bovendien de economische innovatie. Ze verleenden vrijstelling van heffingen 
en in het bijzonder van convooien en licenten op grond van militaire motieven, maar ook en vooral ter 
bescherming van de economische belangen van particulieren of corporaties. Als rechter in hoogste 
instantie beslechtten ze menigmaal geschillen op financieel en economisch gebied. 
Bij een analyse van de activiteiten van de Staten-Generaal vanuit een politiek-juridisch perspectief lopen de 
activiteiten op economisch gebied het gevaar minder aandacht te krijgen dan zij gelet op de omvang van 
hun bemoeienissen op dit gebied verdienen. Die bemoeienissen behoorden tot het niet-gereguleerde 
domein van de gemeenschappelijke bovengewestelijke belangenbehartiging, waar het particulier consent 
van de bondgenoten voldoende legitimering verschafte. Er is dan ook veel voor te zeggen om de 
bemoeienissen van de Staten-Generaal met handel, visserij, scheepvaart, nijverheid en waterstaat, ook al 
kunnen zij niet met bepalingen uit het Unietraktaat worden gelegitimeerd, als een zelfstandig taakgebied 
van het bondgenootschap te definiëren.1022 
Bij het uitoefenen van de verantwoordelijkheden die de provincies op economisch gebied aan hen 
opdroegen, beperkten de Staten-Generaal zich voornamelijk tot de taken die aan de hoge regering 
toekwamen: traktaten sluiten, plakkaten en reglementen uitvaardigen, vergunningen en ontheffingen 
verlenen en recht spreken. De uitvoerende en beheerstaken lieten zij over aan andere generaliteitsorganen 
en in het bijzonder aan de Raad van State en de Admiraliteitscolleges.  
 
 

                                                
1020 De Witt, Deductie, bij Groenveld, Verlopend Getij, 60. 
1021 Res. SG 17/11/1623, 30/12/1623, 15/01/1624, Resolutiën NR, VI,  nrs. 2246, 2465 en 2546. 
1022 Die keuze is ook gemaakt door Japikse, die in zijn rubricering van de door hen uitgegeven resoluties van de 
Staten-Generaal aan de rubrieken die direct of indirect aan de bepalingen van het Unietraktaat zijn ontleend ook een 
rubriek ’handel’ heeft toegevoegd. 
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16.2 Zorg dragen voor rivieren en dijken 
Ook de zorg voor rivieren en dijken was in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de afzonderlijke 
provincies. De Staten-Generaal kwamen in dit soort zaken pas in actie als de defensie van de staat in het 
geding was, als het ging om een provincieoverstijgend waterstaatbelang waar de betrokken provincies geen 
oplossing voor konden vinden of als ze in hun rol van stads- en ambachtsheer direct voor de waterstaat 
verantwoordelijk waren.1023 
Die bemoeienissen concentreerden zich op drie gebieden: de moerassen langs de oostgrens van Overijssel, 
Drenthe en Westerwolde, het stroomgebied van Rijn, Waal en IJssel vanaf de splitsing van de (Oude) Rijn 
en de Waal bij Schenkenschans tot en met de Neder-Betuwe en de bedijkingen in Staats-Vlaanderen. 
De moerassen aan de Oostgrens waren voor de Staten-Generaal vooral militair-strategisch van belang. Zij 
vormden de natuurlijke grens met het Duitse Rijk. In de achttiende eeuw dreigden ze te verdrogen. De 
Staten-Generaal en de Raad van State spanden zich in om ze in samenwerking met de provincies 
Groningen, Drenthe en Overijssel, Westerwolde en Oost-Friesland nat te houden. Deputaties van de Raad 
van State of (vanaf 1681) van de Raad van State en de Staten-Generaal gezamenlijk inspecteerden 
verscheidene malen de grensmoerassen, controleerden of de maatregelen waartoe ze hadden besloten 
waren uitgevoerd en beraamden nieuwe maatregelen.1024 
De waterstaatproblemen in het stroomgebied van de Rijn, de Waal en de IJssel waren tweeledig. Enerzijds 
waren ze militair-strategisch van aard. Delen van de rivieren maakten deel uit van de verdedigingslinies van 
de Republiek. Het was dus een generaliteitsbelang dat er altijd voldoende water doorheen stroomde, wat 
natuurlijk ook het scheepvaartverkeer ten goede kwam. Anderzijds hadden ze betrekking op het 
voortdurende gevaar van dijkval en dijkdoorbraak. Goede dijken langs deze rivieren waren niet alleen van 
belang voor inwoners van Gelderland, maar ook voor die van Utrecht en Holland en dus al gauw ook 
voor de Staten-Generaal een onderwerp van zorg.1025 Strategische dijken waren de dwarsdijken tussen de 
Opperbetuwe en de Nederbetuwe en de dwarsdijk tussen Gelderland en Holland (de Diefdijk), maar ook 
rivierdijken als de Hagesteinse dijk bij Vianen, de dijk bij Tiel en de Grebbedijk, waarvoor de Staten-
Generaal in 1651 een bezending naar Utrecht moesten sturen.1026 
Dat bemoeienis van de Staten-Generaal met provinciegrens overschrijdende dijkproblemen niet vanzelf 
sprak, blijkt uit gebeurtenissen in 1602. In het begin van dat jaar verzochten de magistraten van Nijmegen 
en Arnhem de Staten-Generaal het herstel te bevorderen van de doorgebroken dwarsdijk tussen de Over- 
en Nederbetuwe. De Staten-Generaal reageerden niet al te positief. De Gelderse kwartieren en Holland en 
Utrecht, die bij het herstel van de dwarsdijk belang hadden, moesten eerst maar eens met elkaar beslissen 
of zij de dijk wilden verstevigen of opgeven. Als zij het daarover niet eens konden worden, dan moesten 
ze maar adviseren “in wat voegen zij het different sullen begeren te submitteren, dewijle niet verstaen en 
werdt, dat men vanwege de Generaliteijt voeralsnoch daerinne behoirt te treden.”1027 Toen de Gelderse 
kwartieren zelf niet tot overeenstemming en dus ook niet in actie kwamen, moesten de Staten-Generaal 
alsnog ingrijpen. Ze lieten een bezending alle dijken inspecteren en visiteren langs de Waal vanaf 
Gorinchem tot Schenkenschans en langs de Rijn vanaf Vianen tot Schenkenschans. Daarna stuurden ze 
gedeputeerden naar Gelderland om daar bij de kwartieren op gezamenlijke maatregelen aan te dringen.1028 
Een dijkgeschil kon dus ook ter terminering aan de Staten-Generaal worden gesubmitteerd. Dat gebeurde 
bijvoorbeeld in het begin van de zeventiende eeuw met het geschil tussen over de Hagesteinse dijk. Nog in 
1718 moest een bezending de geschillen beslechten tussen Groningen en de Ommelanden over de 
middelen die nodig waren om de dijken in de Ommelanden te herstellen.1029  
Het bovengewestelijke karakter van de problemen was niet de enige grond voor bemoeienis van de Staten-
Generaal. Sommige dijken waren “soewel tegen den vyant als het water geleeght ende gemaict.”1030 

                                                
1023 Voor de militaire dimensie van de waterstaatszorg zie Van Hoof, ’Met een vijand als bondgenoot.’ 
1024 Verbalen van bezendingen naar de moerassen aan de Oostgrens in arch. SG inv. nrs. 8910 (1681), 8914 (1681), 
8915 (1681-1694), 8918 (1687), 8920 (1688), 8921 (1690), 8922 (1689), 8929 (1693) en 8932 (1694). 
1025 Verbalen van bezendingen naar de Nederrijn en de IJssel in arch. SG inv. nrs. 8876 (1623), 8878 (1626), 8903 
(1668), 8916 (1685), 8911 (1681) en 8917 (1685). 
1026 Het verbaal van deze bezending in arch. SG inv. nr. 8889. Verbalen van soortgelijke bezendingen in arch SG inv. 
nrs. 8863 (1602) en 8879 (1627). 
1027 Res. SG 26/02/1602, Resolutiën, XII, 313 nr. 317. 
1028 Ress. SG 01/08/1602 en 14/11/1602, Resolutiën, XII, 316, nr. 324, 318, nr. 327, 319, nr. 328. Het verbaal van 
deze bezending in arch. SG inv. nr. 8863. 
1029 Het verbaal van deze deputatie in arch. SG inv. nr. 8948. 
1030 Res. SG 24/12/1601, Resolutiën, XI, 702, nr. 311. 
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Het kwam ook wel voor dat de provincies een waterstaatprobleem dat ze op het bordje van de Staten-
Generaal hadden gelegd weer zelf aanpakten. Nadat de Staten-Generaal in de periode 1623-1685 
verscheidene deputaties naar Gelderland, Utrecht, Overijssel, Schenkenschans en de Prins hadden 
gestuurd om plannen tot verbetering van de Nederrijn en de IJssel te beramen1031, richtten de betrokken 
provincies (Gelderland, Utrecht, Overijssel en Holland) tegen het einde van de zeventiende eeuw, toen de 
situatie voor de handel kritiek werd, een ‘College tot beneficiering van Nederrijn en IJssel’ op om de 
noodzakelijke verbeterwerken in het gebied van de Bovenrijn en aan de Rijn- en IJsselmonden te 
realiseren. Dit leidde tot de aanleg in 1701-1707 van het Pannerdens kanaal. Fockema Andreae ziet in dit 
college een eerste aanzet tot een algemene waterstaatsdienst.1032 
Ook in Staats-Vlaanderen en het Westen van Brabant hadden de Staten-Generaal directe bemoeienis met 
de waterstaat. Vanaf het begin van de Opstand lieten ze regelmatig gedeelten van Staats- Vlaanderen 
onder water zetten, aanvankelijk om de vijand te verdrijven, later om zich tegen de vijand te beschermen. 
Ze beschouwden dit uitdrukkelijk als een generaliteitszaak. Toen de Zeeuwen in 1627 tot twee maal toe de 
dijken van de Beijmoerpolder bij Bergen op Zoom hadden doorgestoken, werd hen door de Staten-
Generaal te verstaan gegeven, dat het besluit om de dijken door te steken niet door Zeeland alleen, maar 
door alle provincies van de Unie had moeten worden genomen en dat de Zeeuwen niet langer aanstoot 
moesten geven, omdat dit een zaak was die alle leden van de Generaliteit aanging.1033 
Omdat polders om redenen van landsverdediging onder water werden gezet, waren de Staten-Generaal 
terughoudend bij de uitgifte van octrooien voor het opnieuw bedijken van ondergelopen polders en het 
bedijken van buitendijkse schorren. Niettemin verleenden zij in de periode 1590-1665 octrooien voor de 
bedijking en cultivering van ongeveer 39.000 hectaren land, waar in totaal twaalf tot vijftien miljoen gulden 
in werd geïnvesteerd.1034 In de loop van de tweede helft van de achttiende eeuw kwamen de Staten-
Generaal van hun terughoudende beleid terug.1035 
 
 
17 Ambten begeven 
 
17.1 Ambtenbegeving door de Staten-Generaal 
De Staten-Generaal begaven een groot aantal politieke en militaire ambten, maar een algemene 
bevoegdheid om ambten te begeven hadden zij niet. Zoals uit paragrafen hiervoor al bleek, waren 
sommige benoemingsrechten verbonden met de taken die de Staten-Generaal bij de Unie van Utrecht 
waren opgedragen, maakten andere deel uit van de uitoefening van de soevereiniteit in de 
Generaliteitslanden en de landschappen binnen de octrooigebieden van de Oost- en West-Indische 
compagnieën en waren weer andere het gevolg van een uitdrukkelijke machtiging door de gezamenlijke 
provincies.  
De Staten-Generaal stelden met gemeen en particulier consent van de bondgenoten gouverneurs-generaal, 
stadhouders, kapiteins- en admiraals-generaal aan. Ze begaven hoge politieke en militaire ambten die de 
provincies als geheel raakten, de politieke generaliteitsambten in de Generaliteitslanden en de landen 
onder de VOC en de WIC en de ambten in de Generaliteitslanden en de landen onder de VOC en de 
WIC die tot hun dispositie stonden in hun hoedanigheid van heer. Ze bestelden ook de magistraat in de 
steden waar ze stadsheer waren en verleenden sessie aan leden van generaliteitscolleges die door de 
provincies waren aangesteld, maar dat zijn activiteiten die buiten de eigenlijke ambtenbegeving vallen. 
De activiteiten van de Staten-Generaal op het gebied van de ambtenbegeving beperkten zich niet tot de 
afgifte van commissies, maar omvatten ook de goedkeuring (approbatie) en bevestiging (confirmatie) van de 
commissies die door anderen waren afgegeven, het afgeven van machtigingen (autorisaties) om bepaalde 
beroepen uit te oefenen en de toelating (het verlenen van admissie) van priesters in de Generaliteitslanden. 
In de voorgaande paragrafen zijn de bevoegdheden van de Staten-Generaal al per beleidsterrein aan de 
orde gekomen; hier worden ze nog eens in hun samenhang gepresenteerd. 
 
                                                
1031 Hun verbalen in arch. SG inv. nrs. 8876, 8878, 8903, 8911-8912, 8916 en 8917. 
1032 Zwitzer, De militie van den staat, 454; Van der Woud, Het lege land, 95; Van de Ven, Aan de wieg van Rijkswaterstaat; 
Kaart 
1033 Rapport door de gedeputeerden Jan van Schagen en Johan Velddriel wegens hun bezending aan de provincie 
Zeeland in verband met de doorsnijding van de polders van Beijmoer, 1627 mei, arch. SG inv. nr. 8879. 
1034 Van Cruyningen, ‘Profits and risks in drainage projects in Staats-Vlaanderen, c. 1590-1665’, 123-142. 
1035 De Kraker, ‘Strategisch manipuleerbaar land.’ 
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17.2 Ambtenbegeving door andere generaliteitsorganen 
Niet alle generaliteitsambten en zeker niet alle ambten in de Generaliteitslanden en de gebieden overzee 
werden door de Staten-Generaal begeven. Bepaalde ambten van de generaliteit of in de 
Generaliteitslanden stonden ter dispositie van de Raad van State, de kapitein-generaal, de admiraal-
generaal, de stadhouder of de plaatselijke heren. De verdeling van de bevoegdheden was onder de 
Republiek aanvankelijk niet altijd eenduidig en bovendien vrij regelmatig aan veranderingen onderhevig. 
Die veranderingen werden vooral veroorzaakt door de uitbreiding en bij tijd en wijle ook de reductie van 
het grondgebied van de staat en de daar uitgeoefende bevoegdheden, de omvang van het ambtelijk 
apparaat, de ontwikkeling van de machtsverhouding tussen Staten-Generaal en Raad van State, het al dan 
niet optreden van een stadhouder (kapitein- en admiraal-generaal)  en de behoefte van de Staten-Generaal 
om aanstellingsbevoegdheden die hen meer lasten dan lusten gaven door provincies te laten uitoefenen. 
Een dispuut tussen de Staten-Generaal en de Raad over de aanstelling van beambten van het 
generaliteitskleinzegel leidde in 1661 tot de vaststelling van een lijst waarin de aanstellingsrechten van 
beide generaliteitsorganen werden vastgelegd.1036 
 
17.3 Ambtenbegeving in een oligarchie 
De toedeling van de bevoegdheden om personen in staten (waardigheden), ambten en officiën te 
benoemen, aan te stellen of te bevestigen bepaalde in belangrijke mate de machtsverhoudingen in de 
Republiek. Wie een ambt begaf oefende niet alleen controle uit over de uitvoering van bepaalde taken, 
maar schiep ook een band van loyaliteit en een wederzijds belang. De ambtenbegeving was een cruciaal 
machtsinstrument en daarom een vanzelfsprekend voorwerp van strijd. 
Die strijd was van oudsher een strijd tussen heren en stedelijke oligarchieën. De heren probeerden zoveel 
mogelijk hun greep op de vervulling van ambten te behouden. In het algemeen gesproken hielden ze de 
magistraatsbestelling in eigen hand, maar bij de stedelijke ambten slaagden ze daar niet in: de begeving 
daarvan werd onderdeel van de familieregering. 
In de Opstand onttrokken de stadsbesturen zich aan de landsheerlijke controle. De enige rem op de 
familieregering die nu nog over bleef was de stadhouder, die in de stadsbesturen zijn eigen gunstelingen 
wilde benoemen. Dat lukte aanvankelijk vrij aardig. Onder Willem I en Maurits waren de nieuwe 
burgerlijke bestuurselites nog druk bezig met het consolideren van hun nieuw verworven machtsposities. 
Onder Maurits was die consolidatie nog niet voltooid, zoals bleek uit de wetsverzettingen van 1619, en 
waren de gelederen nog niet gesloten. Gewone burgers konden door een huwelijk met een 
regentendochter nog toetreden tot de stedelijke vroedschap, schippers van koopvaardijschepen konden 
nog kapitein worden op de Staatse vloot en de Staten-Generaal vergaven de ambten die ze mochten 
vergeven veelal nog op ad hoc basis. Onder Frederik Hendrik echter werd het proces van oligarchisering 
voltooid en versterkten de nu gesloten politieke elites “in de geest van lokaal bestuur en gewestelijk 
belang” hun greep op het staatsbestel.1037 
De Oranjes van hun kant streefden ernaar hun feitelijke macht als stadhouders en als opperbevelhebbers 
van leger en vloot te doen omzetten in de hoedanigheid van een soevereine, regerende vorst. Frederik 
Hendrik maakte dit streven voor het eerst tot een welbewuste politiek.1038 Maar de tegenkrachten waren 
vooralsnog sterker. Toen Willem II in 1650 na zijn mislukte staatsgreep overleed, besloten de provincies 
waar hij stadhouder was geweest geen opvolger aan te stellen. Ze trokken de begeving van alle 
generaliteitsambten aan zich. De excessen van de familieregering traden nu onbelemmerd aan de dag. Om 
de ambten binnen de eigen familie te houden, werden er zogenaamde contracten van correspondentie 
gesloten, waarvan het oudst bekende van 1652 dateert.1039 Toen de aanhangers van de Ware Vrijheid in de 
jaren zestig althans in Holland de overgebleven Orangistische regenten hadden vervangen1040, troffen ze 
bovendien regelingen die moesten garanderen dat de beschikbare ambten zonder al te veel conflicten 
binnen de heersende stedelijke oligarchieën verdeeld konden worden en die overigens ook de nodige 
efficiencyverbetering brachten die noodzakelijk was geworden door de stijging van het aantal te verdelen 
ambten na de vrede van Munster.1041  
                                                
1036 ‘Generaale lijste van de staten, ambten en officiën’, 1661. 
1037 Ibid., 102; Price, Holland and the Dutch Republic, 32-41. 
1038 Frijhoff en Spies, 1650 Bevochten eendracht, 98. 
1039 Uil, Zierikzee, Monumentenstad aan de Schelde, ‘Het stadsbestuur.’ 
1040 Price, Holland and the Dutch Republic, 42. 
1041 In 1660 arresteerden de Staten-Generaal het ‘Reglement op de politieke reformatie in de Meijerije van 's-
Hertogenbosch en andere quartieren van gelijke nature, onder de Generaliteit gehorende’. Dit reglement dicteerde de 
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In 1665 besloten de Staten-Generaal om de kleine ambten voortaan te begeven op voordracht van één van 
de provincies bij toerbeurt.1042 Van die kleine ambten stelden de Staten-Generaal een lijst op. Als sindsdien 
een klein ambt vaceerde, droeg de provincie die aan de beurt was in de vergadering een zeker persoon voor 
om met dat ambt gebenificieerd te worden, waarna de vergadering besloot op de betrokken persoon 
commissie af te geven. Ook de bevoegdheid om de grote ambten die niet op de lijst stonden te begeven 
werden evenredig over de provincies verdeeld. 
Ter zelfder tijd kwam een proces van professionalisering op gang, dat tegen het einde van de eeuw was 
voltooid: regenten waren toen professionele bestuurders geworden en gezanten professionele diplomaten. 
Dit professionaliseringsproces droeg er ook toe bij dat ambten meer en meer werden gewaardeerd aan de 
hand van de emolumenten die eraan verbonden waren.1043 
Onder Willem III (1672-1702) was het met de Ware Vrijheid even gedaan, maar dat bracht geen 
ommekeer in de ambtenbegeving. De stadhouder-koning stopte alle regeringscolleges vol met zijn 
gunstelingen, die de praktijk van de correspondentiën tot een vast gebruik maakten. 
In de periode 1702-1748 hadden de aanhangers van de Ware Vrijheid bij de begeving van de 
generaliteitsambten opnieuw vrij spel. De toerbeurtregeling werd uiteraard gehandhaafd en in 1729 werd 
nog eens het principe bevestigd, dat in het algemeen gesproken met betrekking tot de ambten die niet op 
de lijst stonden rekening moest worden gehouden met “de egaliteit tussen de resp. provincies.”1044 
In 1747 werd het systeem waarbij ambten bij toerbeurt werden vergeven afgeschaft.1045 Sindsdien was het 
feitelijk de stadhouder die de ambten begaf. Afgifte van een commissie door de Staten-Generaal werd 
daardoor een formaliteit. Ook de stedelijke magistraten gingen nu tot de cliëntele van de stadhouder 
behoren. Politieke macht ging niet meer samen met economische macht. Regenten waren renteniers 
geworden; burgers die buiten de heersende oligarchieën stonden gingen een belangrijker rol spelen. De 
stabiliteit die de familieregering ook had gegarandeerd ontaardde in onbeweeglijkheid. 
Vooral sinds De Citters in 1873 zijn boek over contracten van correspondentie en ambtsbejag 
publiceerde, ligt de nadruk sterk op de negatieve aspecten van familieregering en patronage.1046 Men moet 
echter niet uit het oog verliezen, dat oligarchie niet een uitwas is van het toenmalige politieke systeem, 
maar het politieke systeem zelf. Regering was onder het ancien regime in de eerste plaats familieregering. 
Dat aan de verdeling van ambten binnen een beperkt aantal regentenfamilies regels werden gesteld 
bevorderde de stabiliteit van het systeem. De overgang van ambtelijke functies van vader op zoon 
(survivance) was ook een manier om kennis over te dragen en een oudedagsvoorziening te realiseren. 
Patronage was de kern van de politieke en sociale organisatie en was niet alleen een machtsverhouding, 
maar ook een verhouding die als het goed was de cliënt bescherming en relatieve sociale zekerheid bood. 
 
 
Dus siet men dageliks, hoe de Beneficiën en Officien, uit kragt der Almanakken ofte Tourbeurten, werden 
verkoft in Vriesland, Overyssel en ander Provintien, zonder dat van noden zy, het begiftigen, met de goede 
diensten, en qualiteiten des persoons, ofte met een schijn van goede sorge voor des Lands welvaren te 
bekleeden en te verschonen; hoewel die ontfange kooppenningen aldaar niet strekken tot verbeeteringe van des 
gemeene Lands middelen, gelijk in Vrankrijk, alwaar de officien ten voordeele der Koninglike Domainen veil zijn; maar 
strekken de selve kooppenningen in gemelde Provintien, alleen ten voordeele der particuliere Regeerderen 
[Verkoopers], sig met dien schat verrijkende. 
 
Pieter de la Court1047 
 
 

                                                                                                                                                     
vervanging van katholieke regenten door regenten van de Nederduits-gereformeerde religie, die veelal uit families 
van boven de rivieren afkomstig waren. 
1042 Res. SG 10/02/1665. 
1043 Price, Holland and the Dutch Republic, 48. 
1044 De SG drongen er tevens bij de provincies op aan de goede harmonie en de eenheid te bewaren door te 
bewilligen in het verzoek van een andere provincie die in een bepaald ambt een bijzonder belang stelde, voor zover 
zich dat zou verdragen ‘met de gemene dienst welke in het begeven van ambten eerst en vooral in acht zal worden 
genomen’: res. SG 08/08/1729.  
1045 Res. SG 14/07/1747. 
1046 De Witte van Citters, Contracten van correspondentie.  
1047 De la Court, ‘Welke Regeering de beste zy.’ 
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17.4 De aanstellingsprocedure: sollicitaties, recommendaties, nominaties 1048 
Behalve formele benoemingsrechten speelden in aanstellingsprocedures informele recommandaties ook 
bijna altijd een rol. Soms blijken die recommandaties uit de resoluties en de commissies in kwestie. Zo 
benoemden de Staten-Generaal in 1608 een eigen deurwaarder op recommandatie van de Franse 
ambassadeur en Louise de Colligny.1049 In de meeste gevallen werden aanbevelingen niet in de stukken 
vermeld. Hoewel dat uit de afgegeven commissies niet blijkt, was vanaf 1747 een formele of informele 
recommandatie van de Prins als erfstadhouder van de Unie en van de Generaliteitslanden, erfkapitein- en 
admiraal-generaal van de Unie en opperbewindhebber van de handelscompagnieën voor nagenoeg alle 
generaliteitsfuncties van hoog tot laag een feitelijke benoemingsvoorwaarde. 
Bij sommige ambten was de vergadering van de Staten-Generaal vrij om aan te stellen wie ze wilde, maar 
in toenemende mate stelden zij alleen aan op voordracht van anderen: van een bepaalde provincie, de 
Admiraliteitscolleges, de kapitein-generaal. Wie het recht van nominatie had mocht kandidaten voordragen 
of benoemen. Als het feitelijke benoemingsrecht aan een provincie werd gelaten (zoals het geval was bij de 
ambten die bij toerbeurt werden begeven) was zo’n voordracht een enkelvoudige voordracht; in andere 
gevallen (admiraliteitsfuncties bijvoorbeeld) bestond de voordracht uit een dubbeltal. Voordrachten waren 
in de praktijk bindend; het nominatierecht werd als een privilege beschouwd en het was dan ook heel 
ongebruikelijk als van de voordracht werd afgeweken. 1050  
Wie met een ambt begeven wilde worden dat ter dispositie stond van de Staten-Generaal, moest bij de 
Staten-Generaal solliciteren door bij de griffier een rekest (verzoekschrift) in te dienen en dat rekest 
desgewenst vergezeld te laten gaan van een recommandatie (aanbevelingsbrief). De griffier geleidde het 
rekest door naar de commissie uit de Staten-Generaal die na ingewonnen advies de Staten-Generaal een 
concept-aanstellingsbesluit voorlegde.1051  
De Staten-Generaal namen op grond van het voorstel een aanstellingsbesluit en vaardigden een akte van 
commissie (aanstellingsbrief) uit.1052 Bovendien gaven ze de nieuw aangestelde als het om een 
generaliteitsambt ging een meestal vooraf opgestelde (akte van) instructie mee, waarin de taken stonden 
beschreven die moesten worden verricht.  
Als het echter ging om een ambt dat de Staten-Generaal alleen begaf op voordracht van een ander, moest 
de sollicitant solliciteren bij degene die het recht van nominatie uitoefende en dat was in de meeste 
gevallen een van de stemhebbende provincies. De procedure verliep binnen de provincie niet anders dan 
bij de generaliteit, alleen eindigde hij niet met een definitief besluit tot de afgifte van een commissie, maar 
met een voordracht die de vorm had van een extractresolutie van de Statenvergadering in kwestie en die in 
die vorm in de vergadering van de Staten-Generaal werd ingebracht. 
 
17.5 Akten van commissie, akten van aanstelling en akten van instructie uitvaardigen 
Een akte van commissie of commissiebrief is een open brief waarin de uitvaardiger verklaart een met 
name genoemd persoon te hebben aangesteld in een bepaald ambt of officie, waarin hij de taken en 
bevoegdheden omschrijft die met dat ambt zijn verbonden en de voorwaarden waaronder het moet 
worden uitgeoefend en waarin hij eenieder die het aangaat beveelt de betrokken persoon in die 
hoedanigheid te erkennen en hem te helpen zijn taak of opdracht te volbrengen. Als aan de aanstelling een 
advies of een voordracht vooraf is gegaan, wordt dat doorgaans in de akte vermeld.1053 
Veel van de commissies van de Staten-Generaal waren bestemd voor degenen die ze aanstelden in 
politieke en militaire ambten van de generaliteit en ambten in de Generaliteitslanden en bij de 
handelscompagnieën. Maar ook gaven ze commissies uit aan leden van binnenlandse deputaties. Ook bij 
de verlening van meer incidentele opdrachten konden ze aan hun gedeputeerden een commissie afgeven. 

                                                
1048 Stukken betreffende de begeving van ambten staande ter dispositie van de Staten-Generaal, 1646-1692, NA, 
Fagel, familie, 1.10.29, Supplement inv. nr. 49. 
1049 Res. SG 08/03/1608, Resolutiën, XIV, 326. 
1050 Res. 09-01-1609, Resolutiën, XIV, 823. 
1051 De magistraat van Alkmaar en Cornelis Claesz, equipagemeester in Vlissingen, bevelen Philip Jansz. Bombaas, 
die zelf ook een rekest indient, aan voor de opvolging van Johan Kerckeringh, provoost op de vloot. Res. 
01/04/1624, Resolutiën NR, VI, nr. 2982. Pieter van Blanckevoort wordt aangesteld als geweldige over de schepen van 
Holland op de Vlaamse kust. Res. 05/04/1624, Resolutiën NR, VI, nr 3018. De admiraliteit van Amsterdam moet 
adviseren op een rekest van Egbert Alertsz van Bocholt. Hij wenst benoemd te worden tot controleur van de 
schepen te Rees, ter voorkoming van fraude: res. SG 01/04/1624, Resolutiën NR, VI, nr. 2979a, 486. 
1052 Commissieboeken van de Staten-Generaal,1586-1794, arch. SG inv. nrs. 11270-12297. 
1053 De commissieboeken in arch. SG inv. nrs. 12270-12294. 
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Dat deden ze bijvoorbeeld nog in de eerste helft van de zeventiende eeuw bij gedeputeerden in incidentele 
besognes, maar die commissies werden later geheel en al door de commissorialen (extractresoluties) 
verdrongen. Degene voor wie de commissie was uitgevaardigd werd gecommitteeerde genoemd of - als hij de 
opdracht zelfstandig uitvoerde - commissaris. 
Staatse gezanten werden door de Staten-Generaal niet van commissiebrieven voorzien. Zij kregen - naar 
algemeen diplomatiek gebruik - andere akten mee waarmee ze hun status en hun bevoegdheden konden 
bewijzen: acten ad omnes populos (paspoorten1054), pouvoirs (volmachten) en credentialen (brieven van credentie 
of geloofsbrieven). Commissiebrieven werden evenmin uitgereikt aan beambten die hun status en 
bevoegdheden niet tegenover derden hoefden te bewijzen, zoals de hofmeester, de meubelbewaarder en 
de trompetters van de Staten-Generaal.  
Kapiteins van regimenten Zwitsers en predikanten bij Staatse gezanten, die wel door de Staten-Generaal 
werden aangesteld, maar niet onder hun directe bevelen stonden, kregen van de Staten-Generaal niet een 
akte van commissie, maar een akte van aanstelling. 
Wie door de Staten-Generaal met een persoonlijke opdracht belast werd, kreeg van hen in veel gevallen 
een instructie mee, waarin werd voorgeschreven hoe hij zich in het waarnemen van zijn bediening moest 
gedragen. Instructies werden ongezegeld uitgegeven.1055  
 
17.6 Andere bemoeienissen met aanstelling, honorering en ontslag van generaliteitsdienaren 
Bij een aantal ambten die door anderen werden begeven (de kapitein-generaal, de admiraal-generaal, de 
Raad van State, de Luikse commissarissen-deciseurs, de VOC of de WIC) hadden de Staten-Generaal de 
bevoegdheid de afgegeven commissies te approberen en te bevestigen of te confirmeren. De afgifte van een 
akte van approbatie kon gepaard gaan met de inschrijving van de afgegeven commissie in het eigen 
commissieboek. 
De Staten-Generaal approbeerden de commissies die werden verstrekt door de admiraal-generaal aan de 
luitenants-admiraal, de vice-admiraals, de schouten bij nacht en de andere hoge vlootofficieren beneden de 
rang van commandeur of admiraal. Ze approbeerden sinds 1602 krachtens art. XXXV van het octrooi van 
de VOC de commissies van de gouverneurs, officieren van justitie en militaire officieren, maar dit artikel 
werd na de instelling van de gouverneur en Raden van Indië in 1617 een dode letter. Ze approbeerden de 
aanstelling van de collecteur en distributeur van het kleinzegel van de generaliteit (aangesteld door de Raad 
van State), de Luikse gezworen Raden in Maastricht (aangesteld door de Luikse commissarissen-deciseurs) 
en de schouten, secretarissen, drosten en vorsters in de Meierij (voor zover die niet door henzelf maar 
door plaatselijke heren werden aangesteld), mits deze daarom binnen zes weken na hun aanstelling 
verzochten.1056 Daarmee is de lijst niet compleet: zo vond ik in het commissieboek approbaties van 
aanstellingen van de schoolmeester en koster van Breugel (1653) en van de schoolmeester in Someren 
(1655).  

De Staten-Generaal bemoeiden zich ook op andere manieren met de rechtspositie van 
generaliteitsdienaren. Ze bekrachtigden de benoemingen van deurwaarders van de Raad van Brabant, 
verleenden of continueerden aan officieren in het Staatse leger ten laste van het land pensioenen of 
beneficiën, resignaties, expectatieven, survivances  en adjunctiën1057, verleenden brieven van cassatie aan 
officieren die ontslag namen en verstrekten akten van dispensatie van art. III van het octrooi van de 
VOC van 1621 aan verwanten van bewindhebbers die zelf ook een bewindhebbersplaats wilden 
bekleden. 1058 

 
 
18 Algemeen verbindende voorschriften uitvaardigen en handhaven 
 
18.1 De Staten-Generaal als hoogste wetgever van de Unie 
Het recht om wetten of verordeningen uit te vaardigen behoorde tot de majora majestatis jura, de exclusieve 
rechten van de soeverein. De bondgenoten oefenden dat recht in principe zelf uit en hadden voor de Unie 

                                                
1054 Zie par. 19.3.2 
1055 De instructieboeken in arch. SG 12541-12466. 
1056 Res. SG 04/03/1746. 
1057 Art. 32 van de instructie van de Raad van State van 1651. 
1058 Voor het eerst aan Pieter de Carpentier, die in 1626 na zijn ambtstermijn als Gouverneur-generaal van Indië door 
Heren XVII als bewindhebber was aangesteld: res. SG 02/11/1628, 8. 
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geen algemene wetgever aangewezen. Toch traden ook de Staten-Generaal als wetgever op: het aantal 
wetten en verordeningen die door hen zijn uitgevaardigd loopt in de duizenden. Die wetgevingsactiviteiten 
waren het gevolg van bevoegdheden die ze uitoefenden op grond van de bepalingen van de Unie van 
Utrecht, op grond van hun rol van soeverein en dus als hoogste wetgever in de Generaliteitslanden en de 
veroverde gebieden en op grond van de bevoegdheden die bondgenoten hen bij particulier consent gaven 
om algemeen verbindende regels te stellen, in zaken van gemeenschappelijk belang1059, bijvoorbeeld ter 
voorkoming van de verspreiding van controversiële lectuur, ter bevordering van het economisch verkeer, 
ter voorkoming van speculatie à la baisse (1689) enzovoorts. 
De algemeen verbindende regelingen van de Staten-Generaal hadden kracht van wet in de zeven 
stemhebbende provincies, in Drenthe en de Generaliteitslanden. Formeel waren ze niet van kracht in de 
vrije heerlijkheden, maar in de praktijk werden ze daar doorgaans ook van toepassing verklaard. Toen de 
Staten-Generaal in 1623 op verzoek van handwerkers een plakkaat uitvaardigden waarbij het gebruik van 
lintmolens in de Republiek werd verboden, lieten ze Maurits een plakkaat van dezelfde strekking in Buren, 
Leerdam en IJsselstein uitvaardigen en machtigden ze de Raad van State het plakkaat ook in Culemborg 
en Vianen te laten uitvoeren om te voorkomen dat de lintmolenaars hun nering naar de vrije heerlijkheden 
zouden verplaatsen.1060 
De Staten-Generaal hadden ook geen wetgevingsmonopolie. De wetten en verordeningen van de 
generaliteit werden niet alleen uitgevaardigd door de vergadering van de Staten-Generaal, maar ook door 
de andere regeringsorganen van het bondgenootschap: de Raad van State en de Prins in zijn 
hoedanigheden van kapitein- en admiraal-generaal.1061 Die van de Raad van State waren voornamelijk het 
gevolg van het beheer over de Generaliteitslanden en de landsverdediging en die van de Prins vooral van 
diens opperbevelhebberschap over leger en vloot. 
Over wet- en regelgeving besliste de vergadering bij meerderheid van stemmen.1062 Bij wet- en regelgeving 
met betrekking tot de Generaliteitslanden was ruggespraak niet vereist. 
 
18.2 Plakkaten, reglementen en andere algemeen verbindende voorschriften uitvaardigen 
Er waren verschillende manieren waarop de Staten-Generaal algemeen verbindende regels konden stellen. 
De meest gebruikelijke was de uitvaardiging van een ordonnantie in de vorm van een plakkaat of van een 
reglement. Ordonnanties waarnaar iedereen zich moest gedragen en waar iedereen dus ook kennis van 
moest kunnen nemen hadden de vorm van een open brief en werden uitgevaardigd als een plakkaat. 
Ordonnanties die golden voor bepaalde categorieën van personen hadden de vorm van gewone 
ordonnanties, reglementen, artikelbrieven, algemene instructies of declaraties. Daarnaast konden algemeen 
verbindende bepalingen ook worden opgenomen in traktaten (en in het bijzonder in handelstraktaten), in 
declaraties (en in het bijzonder in oorlogsverklaringen) en in octrooien waarin de begunstigde het recht 
kreeg om overheidsgezag uit te oefenen (bijvoorbeeld bedijkingsoctrooien).1063  
 
18.3 Plakkaten uitvaardigen 
De plakkaten van de Staten-Generaal werden veelal geconcipieerd door de direct betrokkenen: Holland, 
de Generaliteitsmuntkamer, de Admiraliteitscolleges, de Raad van State, de Raad van Brabant, de 
handelscompagnieën enz. 
Het proces dat leidde tot de uitvaardiging van een plakkaat kan het best met een voorbeeld worden 
geïllustreerd. In 1675 overlegden de Staten van Holland over te nemen maatregelen tegen passevolanten of 
lorredraaiers: huurlingen die bij de monstering van de troepen even de onvervulde plaatsen innamen om de 
betrokken compagnie voltallig te doen lijken. De Staten wilden dat de Staten-Generaal een speciaal 
plakkaat zouden uitvaardigen om aan deze praktijken een eind te maken en gaven hun gedeputeerden 
opdracht het in de vergadering van de Staten-Generaal daarheen te dirigeren. Dit advies van de 
Statenvergadering werd door de Hollandse gedeputeerden in de vergadering ingebracht en door de griffier 
voorgelezen. De vergadering ging na deliberatie met het voorstel akkoord en converteerde de statenresolutie 
                                                
1059 Paulus, Unie van Utrecht, 63. 
1060 Ress. SG 17/11/1623, 30/12/1623, 15/01/1624, Resolutiën NR, VI, nrs. 2246,  2465, 2546. 
1061 Dat de verschillende competenties soms dicht bij elkaar lagen blijkt uit arch. SG inv. nr. 12548.223, dat een 
conceptplakkaat van de Staten-Generaal bevat tegen het oneerbiedig gebruiken van Gods naam uit 1638 en een 
gedrukt plakkaat tegen het vloeken in het leger, uitgevaardigd door Frederik Hendrik in 1642. 
1062 Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, II, 3e Capittel: Van de zaken behorende tot de deliberatiën van HHM. 
1063 Men denke hierbij aan bedijkingoctrooien en aan de octrooien voor de VOC en de WIC. Het octrooi van de WIC 
is overigens als plakkaat uitgevaardigd en dat van de VOC niet. 
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in een generaliteitsresolutie. Daarin nodigde ze de gedeputeerden tot de militaire zaken uit over deze kwestie 
in conferentie te treden met gecommitteerden van de Raad van State en na afloop rapport uit te brengen aan 
de vergadering. Na het uitbrengen van dit rapport stelde de commissie een conceptplakkaat op, dat ze aan de 
vergadering voorlegde. De vergadering besloot hierop de adviezen van de provincies te vragen. In de 
resolutie waarin dit besluit was vervat was de tekst van het conceptplakkaat opgenomen. Nadat de adviezen 
van alle provincies in de vergadering waren ingebracht en de meerderheid voor bleek te zijn, stelde de 
vergadering de tekst van het plakkaat vast.1064 
Ordonnanties traden pas in werking na publicatie: iedereen moest weten waar hij zich aan te houden had 
en niemand mocht op dit punt onwetendheid kunnen voorwenden. Een besluit van de vergadering van de 
Staten-Generaal ter vaststelling of arrestatie van de tekst van een ordonnantie omvatte de beslissing om het 
in het net te laten schrijven, te laten drukken, te verspreiden en te publiceren, dat wil zeggen: het de vorm 
van een plakkaat te geven. 
Aanvankelijk publiceerden de Staten-Generaal zelf: op 12 april 1588 werd het plakkaat waarbij de generale 
regering gesteld werd in handen van de Raad van State, vanaf het stadhuis in Den Haag gepubliceerd door 
de griffier ten overstaan van gedeputeerden uit hun vergadering.1065 Na 1588 werd het gebruikelijk dat 
plakkaten en ordonnanties van de Staten-Generaal door de provincies werden gepubliceerd. De plakkaten 
van de Staten-Generaal die op de hele Unie betrekking hadden werden in de provincies gepubliceerd door 
de Staten van die provincies en in de Generaliteitslanden en de overzeese gebieden door de Staten-
Generaal zelf.1066 Een resolutie van de Staten-Generaal waarbij een plakkaat werd vastgesteld of 
vernieuwd eindigde dan ook met de clausule dat ten dien einde een nieuw Placcaat gedrukt en afgesonden sal werden, 
om gepubliceert, en geaffigeert te werden, ter plaatse daar sulks gebruikelijk is.1067  
Exemplaren van het plakkaat werden toegezonden aan de gezagsdragers over die rechtsgebieden waar het 
plakkaat van toepassing was. In de stemhebbende provincies waren dat de Staten, stadhouders, 
Gecommitteerde Raden en Gedeputeerde Staten. In de Generaliteitslanden waren dat de Raden van 
Brabant en Vlaanderen en alle ’Justicieren en Officieren’ van de verschillende steden en landen die ertoe 
behoorden of – als het plakkaat over de uitoefening en handhaving van de ware religie ging – de kerkelijke 
gezagsdragers ter plaatse. Was het plakkaat van belang voor Oost- en West-Indië dan werd het voor 
publicatie toegezonden aan de bewindhebbers van VOC en de WIC, de gouverneur-generaal in Batavia en 
de directeuren van de verschillende West-Indische bezittingen. Had het plakkaat betrekking op oorlog en 
vrede dan werden de militaire bevelhebbers te land en ter zee en de Admiraliteitscolleges aangeschreven. 
Plakkaten die betrekking hadden op Staats Opper-Gelre werden door de Staten-Generaal niet 
toegezonden aan het Staatse Hof in Venlo, maar rechtstreeks aan de rechterlijke officieren en onderheren 
ter plaatse, die ook met de publicatie werden belast. In de loop van de achttiende eeuw won het Staatse 
Hof op dit terrein weer enigszins aan invloed. Op beperkte schaal vaardigden kanselier en raden van het 
Staats Hof krachtens mandaat verordeningen in Staats Opper-Gelre uit.1068 
Toezending (in veelvoud) van het plakkaat ging gepaard met het verzoek en de opdracht het plakkaat af te 
kondigen, uit te roepen, te publiceren en aan te slaan op de plaatsen waar men dat gewoon was te doen. 
De belangrijkste verordeningen van de Staten-Generaal zijn gepubliceerd in het Groot-Placaet-Boeck. 
 
18.4 Plakkaten en reglementen handhaven 
De handhaving van de plakkaten die door de Staten-Generaal waren uitgevaardigd was in de provincies een 
zaak van de provincies zelf en in Oost- en West-Indië een zaak van de Compagnieën. De Staten-Generaal 
waren alleen verantwoordelijk voor de handhaving van de plakkaten in de Generaliteitslanden. Dat was 
onder meer door de complexiteit van de wetgeving niet eenvoudig. Kwam men in een geschil over de 
toepassing van een plakkaat in een Generaliteitsland bij de Staten-Generaal zijn gelijk halen, dan schakelden 
HHM veelal de commissie tot de plakkaten en de reglementen in, van wie de volle naam luidde: 
´Gedeputeerden tot de bevorderinge van de precise nakominge, observantie ende oock executie van s' lants 
placcaten.´1069 
 
 
                                                
1064 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 643. 
1065 Paulus, Unie van Utrecht, 64, res. SG 13/04/1588. 
1066 Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek, 98-99. 
1067 Res.  SG 18/04/1720 ; NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 643. 
1068 Berkvens, ‘Staats Opper Gelre.’ 
1069 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 643. 
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19 Beschikkingen en sententies uitvaardigen in particuliere zaken en rechtszaken 1070 
 
19.1 De hoogste bestuurs- en rechtsmacht in particuliere zaken en rechtszaken 
De beschikkingen en sententies die in deze paragraaf worden behandeld zouden we tegenwoordig 
overheidsbeschikkingen en rechterlijke uitspraken noemen. Algemene bevoegdheden om deze 
beschikkingen af te geven en rechterlijke uitspraken te doen hadden de Staten-Generaal niet. Zij mochten 
alleen vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen uitgeven, gratie verlenen in strafzaken, machtigingen 
afgeven om recht te doen in civiele zaken, hoger beroep verlenen, als arbiter geschillen beslechten en 
hoogverraad berechten als die bevoegdheid voortvloeide uit de zaken die de bondgenoten bij de Unie van 
Utrecht, bij gemeen consent of stilzwijgend gemeen hadden gemaakt. Bij de behandeling van die zaken in 
de voorgaande paragrafen zijn veel van deze beschikkingen en sententies al aan de orde geweest, maar hier 
worden ze nog eens in hun samenhang gepresenteerd. 
Overheidsbeschikkingen zijn intern of extern gericht. De intern gerichte overheidsbeschikkingen 
behelsden allerhande bevelschriften of mandaten aan ondergeschikten (instructies, patenten, autorisaties, 
commandementen) en maakten deel uit van de activiteiten van de Staten-Generaal die eerder in dit 
hoofdstuk zijn beschreven en meer in detail bij de typologie van de akten zullen worden behandeld. De 
extern gerichte overheidsbeschikkingen daarentegen waren het resultaat van activiteiten van specifieke 
categorieën particulieren die volgens een vaste geformaliseerde procedure verliepen en die hier bijzondere 
aandacht verdienen. Die categorieën waren in de eerste plaats de onderdanen van de Staten-Generaal zelf, 
dat wil zeggen de ingezetenen van de Generaliteitslanden, de veroverde gebieden in Europa en de 
gebieden die onder het gezag stonden van de Oost- en West-Indische Compagnieën, die verlangden dat de 
op hen toepasselijke algemene wet- en regelgeving van de generaliteit in hun bijzondere geval werd 
toegepast of juist buiten toepassing bleef, en verder de onderdanen van de provincies die over een 
generaliteitsoctrooi wilden beschikken of de interventie van de Staten-Generaal nodig hadden in het 
buitenland, de generaliteitsambtenaren en –gecommitteerden die een beslissing verlangden over hun 
honorering of over andere als particulier aangemerkte zaken die voortvloeiden uit de uitoefening van hun 
commissie, de veemdelingen in het Staatse leger met particuliere belangen die buiten de competentie van 
de Raad van State vielen, de buitenlandse diplomaten en andere vreemdelingen die voor volkenrechtelijke 
bescherming in aanmerking kwamen en de vreemdelingen die zich door provincies, steden, overheden of 
ingezetenen van het bondgenootschap in hun belangen voelden aangetast. Zij allen konden zich met een 
verzoekschrift tot de Staten-Generaal wenden en hun hulp en voorspraak en de bevordering van hun 
bijzondere belangen vragen. 
De extern gerichte overheidsbeschikkingen werden onderscheiden in brieven van gratie en brieven van justitie. 
Brieven van gratie zijn bevelen en beschikkingen genomen door de soeverein op verzoek van lagere 
bestuursorganen of particulieren waarbij de soeverein zonder dat daar enige justitiële noodzaak toe was 
ten behoeve van die onderdanen rechten, vergunningen of beneficiën verleende, regelingen uitvaardigde 
of rechtsvragen besliste. Ze worden onderverdeeld in brieven van gratie in particuliere zaken 
(vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen) en brieven van gratie in rechtszaken (vormen van 
strafkwijtschelding en schulduitsluiting). Brieven van justitie zijn rechterlijke ingrepen van de soeverein in 
het bestuur, machtigingen aan magistraten om (alsnog) recht te doen.  
Brieven van gratie in particuliere zaken werden niet alleen uitgegeven door de Staten-Generaal, maar ook 
door de Raad van State en de Hoven van Justitie. Wat de andere generaliteitsorganen op dit punt wel en 
niet mochten blijkt uit hun instructies. De Raad van Brabant was volgens zijn instructie van 1591 bevoegd 
tot het uitgeven van brieven van venia aetatis (meerderjarigverklaringen), naturalisatie en sureté de corps 
(vrijgeleiden).1071 De Raad van State werd in zijn instructies van 1588 en 1651 uitdrukkelijk de 
bevoegdheid ontzegd tot het verlenen of continueren van octrooien, van het toestaan, verlenen of 

                                                
1070 Het overzicht van de beschikkingen van de Staten-Generaal dat hier volgt berust voornamelijk op lijsten van 
door de Staten-Generaal gedepêcheerde akten in instructies voor de griffier van 1578 en 1646 (bij Van Riemsdijk, 
Griffie, 169 en 189-192), formulierboeken van akten aangelegd door de griffiers Fagel (arch. SG inv. nrs. 12448-
12450A), de index op de aktenboeken van de Staten-Generaal (arch. SG inv. nrs. 12295-12297), de akten in deze 
aktenboeken (arch. SG inv. nrs, 12237-12356), het formulierboek van Van Alphen voor de rechtspraktijk (Van 
Alphen, Papegaey ofte Formulier-Boeck,  
Verhas, Historische woordenboeken en glossaria van de Nederlandse rechtstaal, en –vooral voor de systematiek - Diderot en 
d’Alembert, Encyclopédie. 
1071 Van Boven, ‘Institutionele geschiedenis’, 92. 



240

continueren van pensioenen of beneficiën ten laste van het land, van resignatie van officiën, expectativen, 
survivances, en adjunctiën.1072  
Onder de rechterlijke uitspraken van de Staten-Generaal worden de sententies (vonnissen) verstaan van 
gerechtshoven en ieder ander die namens de Staten-Generaal rechtsmacht uitoefende. De hoogste 
rechtsmacht in het bondgenootschap kon bij gemeen of particulier consent van de bondgenoten aan de 
Staten-Generaal worden opgedragen. Die rechtsmacht was onbepaald en omstreden en in het begin groter 
dan later. 1073 In ieder geval waren de Staten-Generaal niet competent in geschillen tussen onderdanen van 
de soevereine provincies en in misdaden in de soevereine provincies begaan. En waar ze wel competent 
waren, waren ze dat alleen door algemene of bijzondere machtiging van de bondgenoten. De vergadering 
van de Staten-Generaal oefende de hoogste rechtsmacht niet zelf uit. De vergadering was, zoals Van 
Slingelandt het uitdrukt, een politieke vergadering, gansch niet geconstitueert om justitie te administreeren.1074 Als 
politiek orgaan liet zij inhoudelijke oordelen over rechtsvragen zoveel mogelijk aan rechters en 
rechtsgeleerden over.1075 Als zij moest optreden als rechter in eerste instantie of in appel, liet zij de 
sententies die door haar werden uitgesproken, concipiëren door bestaande gerechtshoven, zoals de Hoge 
Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland en het Hof van Holland. Als ze revisie verleende koos ze 
als adjuncten-reviseurs gecommitteerde raden en stadspensionarissen, maar meestal en in toenemende 
mate ook raadsheren uit die Hoven. Als ze recht moest spreken in eerste instantie formeerde zij een 
gelegenheidsrechtbank die meestal bestond uit raadsheren uit een of meer gerechtshoven aan wie ze de 
zaak delegeerden en die daarom gedelegeerde rechters werden genoemd. Arbitragezaken liet ze 
voorbereiden door rechtbanken die het vertrouwen van partijen genoten. En in Maastricht en de 
veroverde steden in de Zuidelijke Nederlanden hadden de Staten-Generaal de rechtspraak in hoogste 
instantie gedelegeerd aan respectievelijk de commissarissen-deciseurs en de gedeputeerden te velde, die ter 
plaatse uit hun naam recht deden. 
De manier waarop de Staten-Generaal de hoogste rechtsmacht uitoefenden was afhankelijk van de aard 
van de zaak, de rechtskring waartoe partijen behoorden en de rechtsbeginselen en rechtsregels die daar 
van kracht waren. De uitoefening van de hoogste rechtsmacht was in de Generaliteitslanden en de 
gebieden onder het gezag van de handelscompagnieën afhankelijk van het ter plaatse geldende 
procesrecht, dat in Brabant Brabants, in Vlaanderen Vlaams en in de Oost en de West Hollands 
procesrecht was. De rechterlijke organisatie, het recht en de rechtsvorming waren hier nog nagenoeg 
hetzelfde als in de landsheerlijke tijd.1076 Bovendien werd de uitoefening van de hoogste rechtsmacht 
bepaald door bijzondere bepalingen op dit gebied in de internationale overeenkomsten die de betrokken 
gebieden onder het gezag van de staat hadden gebracht. 
Hoewel de procesgang in verschillende zaken verschillend kon zijn, was de procedure min of meer 
standaard.1077 
 
19.2 De uitvaardiging van beschikkingen en sententies in particuliere zaken en rechtszaken 
Wie een vergunning wilde hebben die door de Staten-Generaal moest worden afgegeven, een vrijstelling 
of ontheffing van een regel die door de Staten-Generaal werd gehandhaafd of kwijtschelding van een straf, 
een boete of een heffing die door de Staten-Generaal was opgelegd, moest daartoe bij de Staten-Generaal 
een verzoekschrift indienen. Dat verzoekschrift had bij particulieren de vorm van een rekest en bij een 
ondergeschikt overheidsorgaan de vorm van een remonstrantie. De wijze van behandeling was afhankelijk 
van de aard van het verzoek en de status van de rekwirant en varieerde dus nogal. De wijze van indiening 
kwam al eerder aan de orde.1078 Over verzoeken uit de Generaliteitslanden werd meestal het advies van de 
Raad van Brabant en de gecommitteerden tot de zaken van het desbetreffende Generaliteitsland gevraagd. 

                                                
1072 Instructie Raad van State 1588 art. 25; instructie Raad van State 1651 art. 32. 
1073 Memorie, opgesteld vanwege de Staten-Generaal omtrent personen die commissie van hen gehad hebben en 
over wie zij rechtspraak uitgeoefend hebben over de periode 1577 en 1637 (1637), arch. SG inv. nr. 12548.215. 
1074 Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, 186. 
1075 In de eerste decennia na de Pacificatie deed de vergadering nog wel eens zelf uitspraak, bijvoorbeeld in 1602 in 
een geschil tussen Roosendaal en de andere dorpen in de baronie van Breda: res. SG 05/02/1602, Resolutiën, XII, 223, 
nr. 223. 
1076 De Monté VerLoren, Hoofdlijnen, 201. 
1077 Voor een overzicht van de processtappen met bijbehorende documenten Zie Ketelaar, ‘Procesgang’, 33-64. Zie 
ook: Le Bailly en Verhas, Procesgids Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (1582-1795). Broers en Jacobs, 
Staatse Raad van Brabant. 
1078 Hfdst. 2 par. 7.6.2. 
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Voor juridisch advies wendden de Staten-Generaal zich tot het Hof van Holland1079, de Hoge Raad van 
Holland en Zeeland of de Landsadvocaten.1080 Het proces eindigde met de uitvaardiging van een 
beschikking, die, als ze alleen rechtsgevolgen had voor de rekwirant zelf, de vorm had van een appointement 
(een kantbeschikking op het rekest) of van een extractresolutie en als de beschikking ook rechtsgevolgen had 
voor anderen de vorm had van een open brief (een zogenaamde acte in forma). Voor akten die op verzoek 
werden uitgevaardigd moest de verzoeker depêchegeld betalen. Voor verschillende akten golden 
verschillende tarieven. Een lijst van depêchegelden maakte deel uit van de instructies van de 
achtereenvolgende secretarissen en griffiers.1081 
 
19.3 Brieven van gratie uitvaardigen in particuliere zaken 
Onder brieven van gratie in particuliere zaken verstaan we hier beschikkingen waardoor in particuliere 
zaken regels of maatregelen worden toegepast of geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden 
verklaard. Inwilliging van brieven van gratie betekende gewoonlijk de verlening van een vergunning, een 
vrijstelling of een ontheffing. 
 
19.3.1 Octrooi verlenen 
Hoge overheden konden onder het ancien regime aan onderdanen die daarom vroegen tijdelijk en onder 
bepaalde voorwaarden de uitoefening van bepaalde heerlijke rechten opdragen of hen machtigen bij 
uitsluiting van anderen een bepaalde handeling te verrichten, een bepaald bedrijf uit te oefenen of een 
bepaalde activiteit te ontplooien. Dergelijke privileges hadden de vorm van een octrooi. Met de uitgifte van 
deze octrooien beperkten de overheden hun eigen rechten en vrijheden en die van andere 
gemeenschappen en particulieren. Ook de Staten-Generaal konden, handelend als hoge overheid, 
gemeenschappen of particuliere personen binnen het rechtsgebied van de generaliteit privileges verlenen. 
Ze verleenden daar waar zij als heer optraden octrooien voor het uitoefenen van exclusieve rechten op het 
gebied van handel, jacht, visserij en nijverheid en octrooien voor het drukken van boeken, het exploiteren 
van uitvindingen, die met gemeen consent van de bondgenoten algemene geldigheid dus rechtskracht 
binnen de provincies konden krijgen. Als de looptijd van een octrooi was verstreken kon het worden 
verlengd of geprolongeerd. 
De Staten-Generaal hadden in Staats Vlaanderen als ambachts- en landsheer de rechten van aanwas en 
opwas en als gevolg daarvan het dijkregaal. Wie daar buitendijks land wilde inpolderen moest bij hen een 
bedijkingsoctrooi aanvragen. 1082 Zo’n bedijkingsoctrooi werd meestal aangevraagd door een compagnie 
(vennootschap).1083 Het bestond uit bepalingen met betrekking tot de samenstelling en werkwijze van de 
vennootschap, de verdeling van de kosten en de baten en de eigenlijke concessie. Die concessie hield niet 
alleen een exploitatieconcessie in, maar ook de overdracht van bevoegdheden op het gebied van justitie en 
politie en vrijdom van belastingen en in het bijzonder van verpondingen over een bepaalde periode. 1084 
Aan concessiehouders konden de Staten-Generaal desgevraagd nog vergunning verlenen om de kosten 
van het in goede staat onderhouden van de dijk gemetgewijs om te slaan of vrijstelling van convooien op 
materialen die bij het repareren van dijken werden gebruikt.  
In het Vrije van Sluis oefenden de Staten-Generaal het jachtrecht uit. Bij plakkaat van 23 februari 1723 
trokken ze er alle jachtprivileges in. Wie wilde jagen moest zijn recht voortaan bewijzen bij de Staten-
Generaal, die dan een jachtakte afgaf.1085 
In Den Bosch en de Meierij verleenden de Staten-Generaal in de Statendorpen octrooien tot het houden 
van een weekmarkt, het maken van een vogelkooi of het verkopen en belasten van bier. Buiten de Meierij 
werden dit soort octrooien op het platteland uitgegeven door lagere heren (met name de Oranjes) en door 
of namens gouverneurs-generaal en gouverneurs van de VOC en de WIC. 

                                                
1079 Res. SG 02/04/1624, Resolutiën NR, VI, nr. 2990. 
1080 In 1664 werd mr. Jan Ruysch door de Staten-Generaal tot landsadvocaat benoemd om 'te adviseren in zaken den 
lande rakende': res. SG 25/07/1664. 
1081 Instructie voor de secretarissen van de Staten-Generaal van 19 april 1578, Van Riemsdijk, Griffie, 169; Instructie 
voor de griffier, 1646, in het instructieboek over 1646-1649 fol. 191-203 vo.  
1082 DeBlécourt, Kort begrip van het oud-vaderlandsch burgerlijk recht, par. 93 pp. 217-219. 
1083 Van Grol, Grondpolitiek, 12. 
1084 Verg. ook het octrooi tot indijking van de Beemster van de Staten van Holland van 21-05-1607. Onder de 
indijkers waren verscheidene bewindhebbers van de VOC. Witteveen, Een onderneming van landsbelang, 54; Danner, 
Van water tot land van land tot water, 6-21. 
1085 Tegenwoordige Staat (…)Staats-Vlaanderen, 75. 
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De Staten-Generaal verleenden machtiging tot de oprichting van de banken van lening in de 
Generaliteitslanden, behalve voor de steden Breda, Bergen op Zoom en Steenbergen. Zo werden met 
machtiging van de Staten-Generaal banken van lening opgericht in Den Bosch (1639), Venlo (1723), Sas 
van Gent (1730) en Axel en Terneuzen (1739).1086 
De Staten-Generaal gaven octrooien af waarmee zij uitvinders het voorrecht gaven om hun nieuwe 
productiemethoden en uitvindingen (inventies) met uitsluiting van anderen gedurende een bepaalde periode 
te exploiteren. Deze octrooien hadden rechtskracht binnen het hele grondgebied van de Republiek. 
Namens de bondgenoten verleenden de Staten-Generaal drukkers met uitsluiting van anderen het recht 
om een bepaald boek of een bepaalde kaart te drukken en uit te geven (boekprivileges). Tussen 1584 en 
1795 gaven ze namens de bondgenoten ongeveer 550 van dergelijke octrooien af. Octrooiering van 
boeken was dus bepaald een uitzondering, want het totale aantal boeken dat in die periode in de Republiek 
werd gedrukt bedroeg naar schatting meer dan 300.000.1087 Een bijzonder boekoctrooi was het octrooi 
voor het drukken van de Statenbijbel. De Staten-Generaal verleenden het in 1632 voor de tijd van vijftien 
jaar nadat het eerste exemplaar zou zijn verschenen (1637) aan de vertalers.1088 Deze verkochten het na 
machtiging door de Staten-Generaal in 1635 door aan de burgemeesters van Leiden, die het in hetzelfde 
jaar doorverkochten aan de weduwe van Wouw, de ordinaris drukker van de Staten-Generaal, onder de 
voorwaarde dat de Bijbel in Leiden gedrukt zou worden.1089 Een paar jaar later kwamen de Staten-
Generaal en de Staten van Holland over de uitgave met elkaar in conflict, waarna de Staten van Holland 
rond 1650 besloten een boekoctrooi van de Staten-Generaal niet meer te erkennen als zijzelf het niet van 
een zogenaamd attache hadden voorzien. Hiermee wordt bevestigd dat de Staten-Generaal op dit punt geen 
zelfstandige bevoegdheden bezaten.1090  
Door de uitgifte van exploitatie-octrooien moedigden de Staten-Generaal in het eerste kwart van de 
zeventiende eeuw koopman-reders aan om onderzoekings- of ontdekkingsreizen te ondernemen, omdat 
dat “eerlijk, dienstlijk en profytelijk voor den Lande” zou zijn en bevorderlijk voor het technisch en 
materieel welzijn van de zeevarenden.1091 In de periode 1594 - 1601 gaven ze aan negen compagnieën 
octrooi om nieuwe plaatsen te ontdekken in Azië. Ook octrooieerden ze compagnieën voor reizen naar 
West-Afrika en West-Indië, zoals de Compagnie van Guinee in 1599.1092 In maart 1614 vaardigden ze een 
generaal octrooi uit in de vorm van een plakkaat waarbij aan iedereen die nieuw land ontdekte een 
exploitatiemonopolie voor vier reizen (dus doorgaans voor vier jaar) werd verleend.1093 Andere 
onderdanen binnen de rechtsmacht van de Staten-Generaal mochten er in die periode en in dat gebied 
niet handelen, vissen enz. Geoctrooieerd werden onder meer de Australische of Zuidzee- Compagnie 
(1614-1644), de Compagnie van Nieuw-Nederland (1614-1618) en de Noordse Compagnie of Compagnie 
van Spitsbergen (1614-1642). .1094  
Van een andere orde waren de octrooien die de Staten-Generaal verleenden aan de VOC en de WIC: het 
waren octrooien waarbij de Staten-Generaal niet alleen exclusieve exploitatierechten uitgaven, maar ook 
soevereine bevoegdheden delegeerden, niet alleen met betrekking tot politie en justitie, maar ook met 
betrekking tot oorlog en vrede, bestand en traktaat.1095 Ze werden gemodelleerd naar de 
bedijkingsoctrooien.1096.  
 
19.3.2 Paspoorten, verloven, vrijgeleiden en vrijwaringen verlenen 
Een paspoort van de Staten-Generaal was een door de Staten-Generaal afgegeven vergunning om 
ongehinderd de grenzen van de staat te mogen passeren. Deze vergunning kon betrekking hebben op 

                                                
1086 Maassen, Tussen commercieel en sociaal krediet, 95. 
1087 Hoftijzer, De zeis in andermans koren, 9-10, 22. 
1088 Res. SG 11/12/1632. 
1089 Schneider, Landsdrukkerij’, 45-46. 
1090 Hoftijzer, De zeis in andermans koren, 9. 
1091 Considerans bij het ‘Generaal Octroy, voor die geene die eenige nieuwe Passagiën, Havenen, Landen oft Plaetsen 
ontdecken. In date den 27 Maart 1614’, Groot Placcaetboek, I, kol. 564. 
1092 Deze Guinese Compagnie verwierf in 1611 een gratis oorlogsschip, toen de Admiraliteiten op last van de Staten-
Generaal een deel van hun overgebleven schepen aan de handelscompagnieën moesten overgeven: Bongers, ‘Loon naar 
werken’, hfdst. 1. 
1093 Generaal Octroy, Groot Placcaetboek, I, kol. 564. 
1094 Den Haan, Moedernegotie en Grote Vaart, 166-167. 
1095 Gerbenzon en Algra, Voortgangh des Rechts, 112; De Schepper, ‘Instellingen in Noord en Zuid’, 320. 
1096 Over de octrooien van de VOC en de WIC zie resp. par. 15.2.1 en 15.3.1. 
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goederen die van het ene rechtsgebied naar het andere vervoerd moesten worden, maar ook op personen 
die van het ene naar het andere rechtsgebied wilden reizen. In oorlogstijd nam het aantal 
paspoortaanvragen door de ingestelde exportbeperkingen sterk toe. In de oorlogen die vanaf 1672 met 
Frankrijk werden gevoerd was die stijging zo sterk, dat voor de aanvraag een voorbedrukt formulier werd 
geïntroduceerd. 
De meeste paspoorten die door de Staten-Generaal werden afgegeven waren vrijstellingen (ontheffingen) 
van de betaling van convooien en licenten (inkomende en uitgaande rechten). 1097 In oorlogstijd gaven de 
Staten-Generaal ook paspoorten uit voor de uitvoer van munitie, vivres en paarden.1098 Met de uitgifte van 
zo’n paspoort verleenden de Staten-Generaal ontheffing van het verbod om strategische goederen uit te 
voeren. De paspoortverlening kon gepaard gaan met het stellen van een borgtocht of cautie door de 
begunstigde. 
De Staten-Generaal verstrekten ook acten ad omnes populos (gericht tot alle volken). Zo’n akte was een 
verzoek van de uitvaardiger aan alle autoriteiten om de begunstigde en zijn goederen vrije doortocht te 
verlenen en hem te vrijwaren van geweld. De Staten-Generaal gaf deze akten mee aan gezanten om ze 
zonodig te gebruiken op hun reizen van en naar het hof waar ze werden geaccrediteerd. Een acte ad omnes 
populos van de Staten-Generaal was behalve met de handtekening van de voorzitter van de vergadering en 
het contraseign van de griffier bekrachtigd met het cachet van de staat. 
Aan trompetters die brieven voor hen moesten bezorgen verstrekten ze acten tot vrije pas. 
Bij het vredestraktaat dat de Staten-Generaal in 1712 met de Dey van Algiers hadden gesloten1099, hadden 
zij de plundering van hun schepen door de Algerijnse of Barbarijse zeerovers met geld en jaarlijkse 
geschenken afgekocht. Bij het traktaat werd de afspraak van 1703 bevestigd, dat Nederlandse schepen die 
naar de Levant en de havens van de Middellandse Zee reisden, niet door Algerijnse zeerovers lastig 
gevallen zouden worden als de schippers beschikten over vrijgeleiden. De Staten-Generaal bepaalden in 
1713 dat deze zogenaamde Turkse of Algierse passen door de Admiraliteiten op naam van de Staten-
Generaal zouden worden uitgegeven. Ze waren maar voor één reis geldig. Ze bestonden uit een vel 
perkament, waarop een oorlogsschip in volle zeilen was afgebeeld “en dat men, met verscheidene hoeken, 
schuins op en neer, sneedt. De eene helft hiervan, zond men naar Algiers, en de andere helft kreeg de 
kapitein van het uitvarende schip.”1100 De opbrengsten van de rechten die de Admiraliteiten op die passen 
hieven werden door de Staten-Generaal aangewend ter dekking van de kosten van de geschenken, of zoals 
het heette ’voor de zaken van Algiers, Tunis, Tripoli en Saleh.’ Sinds 1727 stelden de Staten-Generaal de 
eerste klerk van de griffier aan als ontvanger; aan hem moesten de secretarissen van de 
Admiraliteitscolleges de geïnde gelden overdragen. 1101 Op zijn beurt leverde de griffie aan de 
Admiraliteitscolleges de oningevulde paspoorten. 
Vrijgeleiden en vrijwaringen konden als bescherming dienen voor iedereen die enig geweld van een ander 
te vrezen had, ongeacht of dat geweld het gevolg was van oorlogshandelingen of van een gerechtelijke 
vervolging. In oorlogstijd verleenden de Staten-Generaal aan onderdanen van vijandelijke mogendheden 
akten van sauveconduit en akten van sureté de corps, waarmee ze de begunstigden de garantie gaven dat zij 
gedurende een bepaalde tijd ongemoeid over het grondgebied van de staat mochten gaan. Dergelijke 
vrijgeleiden konden ze ook verstrekken aan mensen tegen wie een vervolging was ingesteld en die zich om 
zich vrij te kunnen ploeiten vrij wilden bewegen in een van de Generaliteitslanden. 1102 In Brabant werden 
vrijgeleiden door de Raad van Brabant verleend. 
Iedereen die een opdracht van de Staten-Generaal uitvoerde moest aan de Staten-Generaal verlof vragen 
als hij tijdens die opdracht wilde absenteren. Zo vroegen op gezette tijden gezanten in het buitenland aan 

                                                
1097 Van Riemsdijk, Griffie, 70. Resoluties van de Staten-Generaal houdende beschikkingen op rekesten waarbij 
paspoorten i.v.m. de heffing van convooien en licenten werden aangevraagd bevinden zich in de registers van 
ordinaris resoluties en over de periode 1707-1778 uitsluitend of bovendien als particuliere registers in arch. SG inv. 
nrs. 12359-12447. 
1098 Een register van dergelijke paspoorten en cauties 1641-1644 in arch. SG inv. nr. 12358. 
1099 Arch. SG inv. nr. 12636.1. 
1100 De technische term voor zo’n akte is chirograaf. Van der Pyl, Korte Beschrijving der Staten van Barbarije etc, 144-145.  
1101 Plakkaat van 04/01/1727. 
1102 In deze gevallen konden de Staten-Generaal geen vrijgeleide bieden op het grondgebied van de stemhebbende 
provincies. Pieter Lange die vrijgeleide heeft gevraagd tegen zijn crediteuren zal zich moeten wenden tot de Staten van 
de provincies waar hij zich zal willen ophouden, res. SG 21-10-1610, Resolutiën NR, I, nr. 1373; Hans Bever die brieven 
van sureté de corps heeft gevraagd moet zich wenden tot de provincie waar hij deze brieven nodig zal hebben: res. SG 
07/06/1611 Resolutiën NR, I, nr. 633. 
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de Staten-Generaal toestemming om voor het regelen van hun particuliere affaires ’een keer naar huis te 
mogen doen.’ Aan Staatse militairen die verlof hadden om hun garnizoen te verlaten verleenden de Staten-
Generaal een binnenlands paspoort waaruit bleek dat de reis een privékarakter had. 1103 Akten van sauvegarde 
waren mandementen waarin soevereinen hun militairen opdracht gaven om degene die zich onder hun 
bescherming hadden gesteld met rust te laten en bedreigden met de verbeuring van lijf en goed als zij de 
begunstigde door woord of werk zouden hinderen en akten van neutraliteit waren akten die in oorlogstijd 
door soevereinen werden afgegeven om de neutrale status van een ander te erkennen. 1104 
Akten van indemniteit of borgbrieven waren akten waarmee de uitvaardiger verklaarde bepaalde kosten en 
schaden die de begunstigde zou mogen lijden voor zijn rekening te nemen. In de akten van indemniteit die 
de Staten-Generaal desgevraagd aan hun gezanten meegaven, beloofden ze hen “kosteloos en schadeloos 
te zullen houden (…) tegen alle arresten, detentiën, saississementen, gevanckenissen ofte andere periculen, 
schaden, roverijen, plunderingen etc.” 
 
19.4 Beneficies, provisies en remissies verlenen 
De Staten-Generaal konden beneficiën van rechten verlenen. Ze verleenden het recht van 
boedelbeschrijving en cessie, uitstel en surséance van betaling en het recht van schuldenregeling. In de 
Meierij oefenden zij het recht van collatie en approbatie van de geconfisqueerde geestelijke en conventuale 
goederen uit. De geestelijke goederen bestonden uit renten (prebenden) die voorheen aan de pastoor 
werden toegekend als vergoeding voor de uitoefening van zijn kerkelijk ambt (beneficie). Zo nodig werden 
die renten aangevuld met eveneens geconfisqueerde klooster- en vicariegoederen. In de Meierij had de 
heer in een aantal gevallen het collatierecht van pastoors en kanunniken en dus het recht om beneficiën en 
canonisiën (renten voor een kanunnik) te verlenen. Na de vrede van Munster oefenden de Staten-Generaal 
die rechten uit ten behoeve van predikanten die door de betrokken gemeenten waren beroepen. De 
traktementen van de predikanten in de Meierij werden in de eerste plaats uit de geconfisqueerde geestelijke 
goederen betaald. Langs dezelfde weg hadden de Staten-Generaal na de Reformatie ook het recht 
verworven om te beschikken over beurzen die waren gesticht om jongemannen een priesteropleiding te 
laten volgen. Die beurzen werden nu door de Staten-Generaal toegekend aan aankomende predikanten die 
een verzoek hadden ingediend om voor zo’n beurs in aanmerking te komen.1105 De Staten-Generaal 
vaardigden bij plakkaat een verbod uit om beneficies nog langer uit te geven aan rooms-katholieke 
priesters. 
De Staten-Generaal verleenden in hun hoedanigheid van heer brieven van gratie in zaken van personen- 
en familierecht, erfrecht, burgerlijk recht en leenrecht. Ze kenden rechten toe op het gebied van het 
personen- en familierecht, zoals naturalisatie als een geboren Brabander en legitimatie van een onecht 
kind, gaven vergunningen af, zoals een octrooi voor een vondeling om als wettig geborene over zijn 
goederen te beschikken, en verleenden ontheffingen, zoals dispensatie van huwelijksproclamaties en veniam 
aetatis of handlichting (een meerderjarigheidsverklaring). Ze verleenden vergunningen op het gebied van 
het erfrecht, zoals een octrooi om testamentair over leen- en andere tijdelijke goederen in Staats 
Vlaanderen te mogen beschikken, een vergunning om een codicil uit te voeren (acte van approbatie van een 
codicille) en het ontslag van fideï-commis, een testamentaire beschikking waarbij de erfgenaam verplicht wordt 
een bepaalde hoeveelheid geld of goederen te bewaren om het later uit te keren aan een derde. In Brabant 
werden meerderjarigheidsverklaringen, vergunningen om te testeren, akten van legitimatie en akten van 
naturalisatie door de Raad van Brabant uitgegeven.  
Door bijzondere omstandigheden (de strenge winter, het mislukken van de oogst, insolvabiliteit, 
oorlogsgeweld) konden dorpen in de Generaliteitslanden niet altijd de beden, tienden of andere lasten 
opbrengen die hen door de Staten-Generaal waren opgelegd. Zij vroegen dan (via hun solliciteurs in Den 
Haag) bij de Staten-Generaal om uitstel van betaling of om gehele of gedeeltelijke vrijstelling voor een 
bepaalde periode. De Staten-Generaal konden zo’n vrijstelling verlenen door een acte van remissie van 
verpondingen etc. af te geven. Zo’n remissiebrief moeten worden onderscheiden van de remissies wegens 
doodslag, die in het hoofdstuk over strafvrijstelling en strafkwijtschelding worden behandeld.1106 
 

                                                
1103 Voor militaire paspoorten zie par. 10.4.4. 
1104 Zie par. 10.3 
1105 Den Ouden, De ontknoping van de zilvere koorde.  
1106 Remissie komt niet voor in de formulieren van de akten, maar wel in de index Fagel en dan onder Brabant. 
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19.5 Vergunningen verlenen voor het uitoefenen van de beroepen van predikant, notaris, landmeter en 
procureur 

Beoefenaars van beroepen die publiek vertrouwen vereisten, waaronder predikanten, notarissen, 
landmeters en procureurs, moesten om hun professie te mogen uitoefenen toestemming hebben van de 
hoge overheid. 
In de Meierij werden predikanten en andere geestelijken door de Staten-Generaal geadmitteerd. De Staten-
Generaal gaven de predikanten die door de classis waren benoemd daartoe een akte van approbatie. 
De Staten-Generaal hadden het recht om in heel het gebied dat onder de jurisdictie van de Raad van 
Vlaanderen en de Raad van Brabant viel notarissen te creëren. Voorwaarde voor die creatie was admissie 
van de kandidaat door de Raad van Vlaanderen of de Raad van Brabant. Die hadden in hun ressort 
krachtens de ordonnantie van Karel V van 7 oktober 1531 bij die admissies het alleenrecht, dat in Brabant 
overigens door de Nassause Domeinraad werd betwist.1107 Geadmitteerd werden zij die slaagden voor het 
examen. De Raden lieten een kandidaat pas tot het examen toe als hij daartoe door de Staten-Generaal 
was gemachtigd. De akten van creatie van de Staten-Generaal werden geregistreerd in hun aktenboek. De 
procedure, en met name de volgorde van creatie en admissie1108, lag aanvankelijk niet vast. Pas in 1650 
kwam er – althans in Staats-Vlaanderen – regelmaat in. Wie nadien in Staats-Vlaanderen notaris wilde 
worden diende een verzoekschrift in bij de Staten-Generaal. De kandidaat kon dat verzoekschrift 
vergezeld laten gaan van een aanbevelingsbrief van de magistraat van zijn woonplaats of van de notaris die 
hem had opgeleid. In het laatste geval, of wanneer de kandidaat geen aanbevelingsbrief had meegestuurd, 
vroegen de Staten-Generaal advies van de betrokken magistraat of van de Raad van Vlaanderen. Werd het 
advies gevraagd aan de Raad, dan was het de Raad die inlichtingen inwon bij de magistraat van de 
woonplaats van de kandidaat en op basis van die inlichtingen adviseerde. Op grond van de ingekomen 
aanbevelingen en adviezen konden de Staten-Generaal de kandidaat als notaris creëren. In dat geval 
stuurden ze hem vervolgens door naar de Raad om examen te doen en beëdigd en geadmitteerd te 
worden. In 1783, toen een kandidaat die door de Staten-Generaal als notaris was gecreëerd zakte voor zijn 
examen voor de Raad, werd die volgorde omgedraaid. Sindsdien ging admissie aan creatie vooraf. De 
kandidaat richtte zich nu eerst tot de Staten-Generaal met een verzoek om creatie, kreeg van de Staten-
Generaal te horen dat hij gecreëerd kon worden als hij door de Raad geadmitteerd was, vroeg admissie bij 
de Raad, stuurde de akte van admissie met een nieuw verzoekschrift aan de Staten-Generaal, die hem 
uiteindelijk creëerden.1109  
In Maastricht hadden de Staten-Generaal en de bisschop van Luik gezamenlijk het recht om notarissen te 
creëren. Dat recht lieten ze uitoefenen door hun commissarissen-deciseurs. Deze creëerden de notarissen 
niet dan nadat zij “wel, ende exactelyck sullen wesen geëxamineert, ende capabel bevonden.”1110 
De Staten-Generaal verleenden blijkens het aktenboek ook akten van admissie aan notarissen in Suriname. 
In Staats Opper Gelre moest een kandidaat-notaris bij het Soeverein Hof van Justitie in Venlo een 
verzoek indienen om geadmitteerd te worden tot het officie van notaris. Een gecommitteerde van het Hof 
nam de suppliant dan een examen af en rapporteerde hierover aan het Hof. Het Hof verleende vervolgens 
op naam van de koning admissie tot de exercitie en de bediening van het officie van notaris in alle steden, 
plaatsen en vlekken in het hertogdom Gelre. De admissie was gesteld op naam van de koning en had de 
vorm van een commissie (open brief; zullen zien of horen lezen). Tenslotte legde de geadmitteerde notaris 
de eed af.1111 
Landmeters in Staats-Vlaanderen en Staats-Brabant werden door de Raad van Vlaanderen en de Raad van 
Brabant geadmitteerd. Admissie werd verleend als de landmeter een rekest had ingediend dat van de 
nodige getuigschriften vergezeld ging en een examen had afgelegd. De Staten-Generaal moesten de 
admissies bevestigen. De bevestigingen zijn in de commissieboeken van de Staten-Generaal geregistreerd. 
De Staten-Generaal hebben ook landmeters en kaartenmakers van de generaliteit aangesteld, maar die 

                                                
1107 Van Boven, ‘Bestuur, rechtspraak en notariaat’, 117; Van Hoof e.a., De archieven van de Nassause Domeinraad,118. 
1108 In de eerste helft van de zeventiende eeuw verstrekten de Staten-Generaal ook wel akten van creatie onder 
voorwaarde van admissie, bijvoorbeeld in 1620 bij François de Block, res. SG 30-05-1620, Resolutiën NR, IV, nr. 3330. 
1109 Meerkamp van Embden, ‘Inleiding’ 
1110 Recueil der recessen. 
1111 Admissie voor Johannes Craen als notaris in Staats Opper-Gelre, 14-05-1682, Commissieboek Souverein Hof 
van Justitie in Roermond 1665-1684 fo 122v en 123v: Kranen, De families Craen en Lockermans. 
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aanstellingen waren geen admissies, maar begevingen van een ambt en zijn derhalve niet in de 
aktenboeken, maar in de commissieboeken geregistreerd.1112 
Procureurs werden geadmitteerd door de colleges waarbij ze werkzaam waren. Die bij de Staten-Generaal 
werden dus door de Staten-Generaal geadmitteerd.1113 
Alle geadmitteerden moesten na hun admissie een beroepseed afleggen waarbij ze onder meer beloofden 
niet te zullen handelen tegen de belangen van het land. 
 
19.6 Gratie verlenen in strafzaken 
 
19.6.1 Bevoegdheden van de vergadering 1114 
In strafzaken werd maar in één instantie recht gesproken en er werd op bekentenis gevonnist. Wilde de 
landsheer in strafzaken een als onrechtvaardig ervaren vonnis verzachten en strafvermindering of 
strafkwijtschelding mogelijk maken, dan kon hij geen beroep verlenen, maar alleen het recht uitoefenen 
om gratie te verlenen. Het verlenen van hoger beroep in civiele zaken en het verlenen van gratie in 
strafzaken dienden dezelfde functie.1115 
Gratie was een van de hoge regalia en werd dus verleend door de soeverein. Daar waar de vergadering van 
de Staten-Generaal na 1588 namens de bondgenoten soevereine rechten of de ongedeelde soevereiniteit 
uitoefende, had ze niet alleen het recht om in civiele zaken in hoogste instantie recht te spreken, maar ook 
het recht om in strafzaken gratie te verlenen. In de rechtskring waar de vergadering de hoogste 
rechtspraak uitoefende, oefende ze ook het recht van gratie uit. Maar daarmee is niet alles gezegd. Beide 
soevereine rechten interpreteerde ze vóór het Bestand ruimer dan erna. Bovendien delegeerden de Staten-
Generaal de bevoegdheid om gratie te verlenen ook aan de Prins en Hoven van Justitie in de 
Generaliteitslanden en de landen onder het gezag van de VOC en de WIC.  
De vergadering van de Staten-Generaal beschikte zelf op de verzoeken om pardon van diegenen die ze 
wegens generaliteitsdelicten als hoogverraad en ambtsmisbruik had gestraft, al wilde ze pardonnering van 
verraders ook wel eens aan de kapitein-generaal overlaten. Ook verleende ze zelf pardon aan diegenen die 
in een strafzaak door de Raad van State of een Admiraliteitscollege waren veroordeeld: militairen die (in 
welke provincie dan ook) een militair delict hadden gepleegd, valsemunters, raden en ambtenaren ter 
Admiraliteit die een ambtsmisdrijf hadden begaan, zeerovers, degenen die de convooien en licenten en 
andere heffingen te water hadden ontdoken enz. De verlening van gratie aan militairen die door 
krijgsraden te velde of zeekrijgsraden waren gestraft had ze gedelegeerd aan de Prins als kapitein-generaal 
en admiraal-generaal van de Unie. 1116 Na 1625, toen Frederik Hendrik kapitein- en admiraal-generaal werd, 
werd pardon voor diegenen die door de Raad van State of de Admiraliteitscolleges waren bestraft in 
toenemende mate ook door de kapitein- en admiraal-generaal gegeven. 
Naar het voorbeeld van de vroegere landsheren, hadden de Staten-Generaal in Staats-Brabant, het 
Overkwartier, Maastricht en de gouvernementen in Oost- en West-Indië hun gratiëringsbevoegdheid 
gedelegeerd aan hun soevereine Hoven van Justitie: respectievelijk de Raad van Brabant, het soeverein 
Hof in Venlo, de commissarissen-deciseurs, de Hoge Regering in Batavia en de gouverneurs van de 
gouvernementen in West-Indië. In Vlaanderen gratieerden de Staten-Generaal zelf, omdat de Raad van 
Vlaanderen geen soeverein hof was en dus geen gratie mocht verlenen. 
De Staten-Generaal waren in Staats-Vlaanderen en Staats-Brabant trouwens niet de enigen die gratie 
verleenden. Onder de landsheren hadden ook heren van hoge heerlijkheden zich dat recht aangematigd. In 
zijn ordonnantie op de criminele justitie van 1570 had Philips II zich het recht op gratieverlening bij de 
ernstigste misdrijven voorbehouden, maar voor het overige de rechten van lagere heren bij andere delicten 
gerespecteerd.1117 Dat betekende voor de Staten-Generaal dat zij onder meer niet gratieerden in St. 
Janssteen, Breda en Bergen op Zoom, waar het recht van gratie werd uitgeoefend door respectievelijk de 

                                                
1112 De admissie van Balthasar Florisz van Berkenrode als landmeter en kaartmaker 15/05/1636 in het 
commissieboek (arch. SG inv. nr. 12271) evenals de commissie voor de gezworen landmeter binnen de stad en de 
Meierij van Den Bosch 07/12/1645. 
1113 Over de procureurs van de Staten-Generaal Zie Van Riemsdijk, Griffie, 81. 
1114 Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, II, 3e Capittel: Van de zaken behorende tot de deliberatiën van HHM. 
1115 De Schepper en Vrolijk, ‘Vrede en orde door gratie’, 98-104. 
1116 Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, II, 195; Fockema Andreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek, 25-26. 
1117 De Blécourt - Japikse, Klein Plakkaatboek, 85-88; Berkvens, ‘... Want remicteren es princelic?’ 
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baron van St. Janssteen, de baron van Breda en de markies van Bergen op Zoom, anders gezegd: de prins 
van Oranje.1118 
Het was hoe langer hoe meer de Prins die in het gratiëringsproces de hoofdrol toebedeeld kreeg. Dat lag 
in de lijn van de traditie: ook Karel V en Philips II hadden hun gratiëringrechten laten uitoefenen door 
hun gouverneurs-generaal (het recht van amnestie en het recht van strafvrijstelling) en hun stadhouders 
(het recht van strafkwijtschelding).1119 Onder en na het Bestand lieten de Staten-Generaal Maurits 
verscheidene malen gratie verlenen aan politieke delinquenten. In 1634 lieten ze het recht van gratiëring in 
de Generaliteitslanden niet meer uitoefenen door de hoven van justitie aldaar, maar door de stadhouder en 
in hetzelfde jaar delegeerden ze aan Frederik Hendrik het recht om remissiën, pardonnen en gratiën te verlenen 
in het ressort en onder de jurisdictie van de Raad van Brabant en de commissarissen-deciseurs, een jaar 
nadat ze hem met het stadhouderschap over Staats-Brabant en de landen van Overmaze hadden belast. 
Sindsdien kregen de stadhouders bij hun aanstelling in al hun stadhouderschappen van de Staten-Generaal 
ook de uitoefening van het gratiëringsrecht aangeboden.1120 In stadhouderloze tijden verviel dit recht weer 
aan de Staten-Generaal die het dan weer door de provinciale hoven van justitie lieten uitoefenen.1121 
In de perioden 1651-1674 en 1703-1747 stelden de Staten-Generaal geen stadhouder over de 
Generaliteitslanden, geen kapitein-generaal en geen admiraal-generaal aan. In die perioden verleenden ze zelf 
gratie. Vanaf 1747 mocht de Prins alle gratierechten van de Generaliteit uitoefenen, inclusief het recht van 
pardon en gratie in militaire delicten die door de Raad van State waren bestraft. 1122 
 
19.6.2 Gratie: abolitie, remissie en pardon 
Waar wij eenvoudig over gratie spreken, onderscheidde men onder het ancien regime verschillende 
vormen van vrijstelling en kwijtschelding van straffen. Algehele vrijstelling of kwijtschelding van straf kon 
de vorm hebben van abolitie, remissie en pardon. Abolitie en remissie waren vormen van strafvrijstelling en 
buitenvervolgingstelling die werden verleend voordat het vonnis was uitgesproken. Abolitie was een 
strafvrijstelling die werd verleend aan de dader die zonder opzet een gering delict had begaan dat niet de 
dood tot gevolg had gehad. Remissie van doodslagen (te onderscheiden van remissie van heffingen1123) was 
een buitenvervolgingstelling die werd verleend aan degene die onbedoeld iemand had gedood. Pardon is 
wat wij tegenwoordig gratie noemen: een al dan niet voorwaardelijke kwijtschelding van straf voor de 
wettelijke gevolgen van een misdaad waarvoor de dader al is veroordeeld. Pardon werd meestal verleend in 
individuele gevallen, maar in uitzonderlijke gevallen kon generaal pardon worden verleend, een collectieve 
kwijtschelding van straf die bij generaliteitsmisdrijven ook amnestie werd genoemd. Een generaal pardon 
had een algemene strekking en kan eerder tot de wetgeving dan tot de rechtspraak worden gerekend. Het 
verlenen ervan ging gepaard met de uitvaardiging niet van een akte van pardon, maar van een traktaat, een 
capitulatie of een ordonnantie in de vorm van een plakkaat. 
 
19.6.3 Gratieverzoek, gratieverlening, interinement 
Als we het generaal pardon buiten beschouwing laten, begon elke gratieprocedure met een verzoekschrift 
van degene die vrijstelling of kwijtschelding van een straf of een maatregel of opschorting van 
rechtsvervolging verlangde. Na advies te hebben ingewonnen bij de Raad van State beslisten de Staten-
Generaal over de gratieverlening bij meerderheid van stemmen en zonder ruggespraak. Was het besluit 
positief dan werd de toepasselijke brief van gratie uitgevaardigd. Gratieverlening kon pas effect hebben als 
was onderzocht of bij het gratieverzoek geen verkeerde voorstelling van de zaak was gegeven en of de 
gratie rechtens verleend had mogen worden. Dit onderzoek en de registratie van de verleende gratie werd 
een interinement genoemd. Een gratieverlening werd geïnterineerd door het gerechtshof dat de veroordeling 
had uitgesproken en de sententie had geregistreerd. De gratieverleningen door commissarissen-deciseurs 

                                                
1118 Over St. Janssteen: Tegenwoordige Staat (…) Staats Vlaanderen, 98; over Breda en Bergen op Zoom: Van der Aa, 
Biographisch woordenboek der Nederlanden, sv Engelen, Frederik Nicolaas van; Van Hoof e.a., De archieven van de Nassause 
Domeinraad, 321. 
1119 Fockema Andreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek, 136 en 137. 
1120 Voor Westerwolde heb ik dat niet kunnen vaststellen. 
1121 Ress. SG 12/04/1634 en 31/01/1648; Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, II, 264-271. 
1122 Paulus, Unie van Utrecht, 38. 
1123 De remissie komt niet voor in het formulierboek, maar wel in de index Fagel en dan onder Brabant. De remissies 
die de Staten-Generaal hebben verleend waren remissies die (gedeeltelijke) kwijtschelding van verpondingen en 
beden in de Meierij inhielden. 
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werden geïnterineerd door de Raad van Brabant, hoewel Maastricht niet onder de jurisdictie van de Raad 
viel.1124 
 
19.6.4 Een verbanning herroepen 
Behalve een algehele kwijtschelding van straf behoorde een gedeeltelijke strafkwijtschelding en het 
ongedaan maken van een opgelegde maatregel ook tot de mogelijkheden. Wie door de Staten-Generaal 
was verbannen, had het recht om bij de Staten-Generaal om herroeping van de ban (rappel de ban of de 
bannissement) te vragen. In 1620 verleenden de Staten-Generaal akten van rappel de bannissement aan drie 
Utrechtse magistraten die in 1611 door een speciale rechtbank waren verbannen. Omdat hun 
samenzwering niet alleen tegen de stad en de provincie Utrecht gericht was geweest, maar ook tegen de 
veiligheid van de staat, waren deze banvonnissen voor alle provincies van kracht verklaard.1125 De 
ballingen mochten in de Republiek terugkeren op voorwaarde dat zij zich in hun handel en wandel zouden 
gedragen “borgerlijck, in alle stilllicheyt ende modestie.”1126 
In 1636 herriepen de Staten-Generaal de door de Raad van State opgelegde verbanning uit de Republiek 
van Tertulliaan van Dorp, die in 1629 Amersfoort zonder veel verzet te bieden aan de Spanjaarden had 
overgegeven en daarvoor door de Raad van State was veroordeeld.1127 
 
19.6.5 Dispensatie van strafvervolging verlenen 
De Staten-Generaal konden dispensatie van strafvervolging verlenen. Zij vaardigden brieven van 
landwinning uit, waarmee zij de pleger van doodslag vergunning verleenden om ter voorbereiding van zijn 
remissieverzoek voor een bepaalde tijd naar zijn woonplaats terug te keren, en akten van impuniteit, 
waarmee zij bijvoorbeeld aan een kroongetuige de toezegging deden dat hij voor het plegen van een 
bepaald strafbaar feit niet zou worden vervolgd. Ook konden ze anderen machtigen om impuniteit te 
verlenen. In 1611 machtigden ze Pieter Beveren, die namens hen gevallen van valsemunterij moest gaan 
onderzoeken, om schuldigen die hun wandaad bekenden en bij het onderzoek behulpzaam waren 
impuniteit te verlenen.1128 In 1615 machtigden ze Maurits om aan Dierck IJsbrantsz. van Enkhuizen een 
vrijgeleide voor zes maanden te geven en landwinning voor wat hij op zee misdaan mocht hebben.1129 In 
1620 machtigden ze Maurits om naar goeddunken te beschikken op een verzoek om impuniteit van Simon 
van Cranevelt, ruiter in het Staatse leger in Oost-Friesland, die eigenmachtig het gezin van een crediteur 
had gegijzeld en die op verzoek van de graaf van Oost-Friesland en de stadhouder van Friesland Willem 
Lodewijk gevangen was genomen.1130  
 
19.7 Machtigingen verlenen om recht te doen in civiele zaken 
 
19.7.1 Brieven van justitie 
Brieven van justitie zijn rechterlijke ingrepen van de soeverein in het bestuur, machtigingen aan 
magistraten om (alsnog) recht te doen. De soeverein probeerde hiermee de gevolgen van een harde en 
weinig flexibele toepassing van het burgerlijk recht te verzachten en eventuele neigingen tot willekeur bij 
lagere magistraten, repressief en ook preventief, tegen te gaan. Aanleiding tot zo’n ingreep was altijd het 
verzoek van een onderdaan om een uitspraak van een lagere magistraat in een civiele zaak te vernietigen of 
te veranderen. Als de soeverein dit verzoek inwilligde, dan nodigde hij de betrokken magistraat uit de 
bestreden uitspraak inderdaad ongedaan te maken of te herzien. Anders dan brieven van gratie, die een 
bevel van de soeverein inhielden, waren brieven van justitie geformuleerd als een richtlijn. Ze gaven de 
magistraat de mogelijkheid om zijn besluit ongedaan te maken of te herzien, maar lieten de beslissing aan 
hem. 1131 
Brieven van justitie werden uitgevaardigd bijvoorbeeld als partijen in civiele zaken in beroep wilden gaan 
tegen een uitspraak, wilden pleiten tegen de harde gevolgen van een strikte toepassing van de wet of de 
                                                
1124 Lindemann en Van Litsenburg, ‘Inleiding’, Inventarissen van de archieven van de Raad en het leenhof van Brabant en de 
Landen van Overmaze. 
1125 Den Tex, ‘De Staten’, 76. 
1126 Res. SG 20/03/1620, Resolutiën NR, IV, nr. 2839. 
1127 Res. SG 15/08/1636. 
1128 Res. SG 28/03/1611, Resolutiën NR, I, nr. 414. 
1129 Res. SG 30/09/1615, Resolutiën NR, II, nr. 757. 
1130 Ress. SG 04/03/1620 en 13/05/1620, Resolutiën NR, IV, nrs. 2704 en 3197. 
1131 Fockema Andreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek, 103-104; zie ook: Bodin, Six Livres de la République.. 
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deugdelijkheid van een uitspraak wilden betwisten op grond van een onregelmatigheid. Ze kunnen worden 
onderscheiden in beschikkingen die een onmiddellijke verandering beoogden in een bepaalde 
rechtstoestand (zoals bezitsacties) en beschikkingen die de loop van een proces beoogden te 
beïnvloedden. De meeste hadden de vorm van een mandement, een bevelschrift aan de deurwaarder of 
deurwaardersexploot.1132 
 
19.7.2 Renvooi verlenen aan andere rechters of aan het competente bestuursorgaan 
Als de Staten-Generaal vaststelden dat zij in een bepaalde juridische kwestie niet competent waren, 
verwezen ze de betrokkene door naar een van de andere met rechtspraak belaste generaliteitsorganen (de 
Raad van State, de Admiraliteitscolleges, de Generaliteitsmuntkamer) of de ordinaris justitie: de Hoge 
Raad van Holland en Zeeland, een van de provinciale hoven van justitie, een van de hoven van justitie in 
de Generaliteitslanden of een van de plaatselijke gerechten in de Generaliteitslanden. Zo’n doorverwijzing 
werd renvooi genoemd. De Staten-Generaal renvooieerden een suppliant aan een andere rechter door hem 
onder toezending van het rekest een akte van committimus te verstrekken, een opdracht om recht te doen.1133 
De Staten-Generaal maakten het renvooi bij appointement of per extractresolutie bekend aan de 
suppliant. Als de kwestie naar het oordeel van de Staten-Generaal niet juridisch, maar bestuurlijk van aard 
was, verleenden zij geen renvooi, maar lieten ze de suppliant eenvoudig weten dat hij zich tot het 
competente bestuursorgaan moest wenden. Voordat de Staten-Generaal renvooieerden wilden ze bij de 
betrokken rechtbank nog wel eens van te voren om inlichtingen vragen of inlichtingen geven. Dat kwam 
althans veelvuldig voor bij personen die werden gerenvoieerd aan commissarissen-deciseurs naar 
Maastricht. 
Aan welke rechtbank een suppliant werd gerenvoieerd stond niet bij voorbaat vast. In 1600 kozen de 
Staten-Generaal in een conflict tussen Melchior van de Kerckhove en Venetiaanse kooplieden voor de 
Hoge Raad. Van de Kerckhove was een Zeeuw die in dienst van de Zeeuwse Admiraliteit een paar 
schepen van bevriende mogendheden, waaronder een Venetiaans schip, zeilende van Spanje naar Brazilië, 
had gekaapt, waarna in Venetië alle Nederlandse schepen aan de ketting waren gelegd. Gealarmeerd door 
Amsterdamse kooplieden gaven de Staten-Generaal de Admiraliteit in Zeeland opdracht Van de 
Kerckhove in Zeeland te arresteren en zijn goederen in beslag te nemen en over de zaak rapport uit te 
brengen. Van de Kerckhove onttrok zich echter aan het arrest door naar Den Haag te reizen en zich 
persoonlijk in de vergadering van de Staten-Generaal te verdedigen. De Staten-Generaal renvooieerden en 
committeerden de kennesse en de judicature van dese sake aan de Admiraliteitscolleges in Middelburg en 
Rotterdam. Deze moesten beslag leggen op de schepen die van de Kerckhove had buitgemaakt en die in 
Middelburg en in Rotterdam waren binnengelopen. Van de Kerckhove kreeg het bevel in Den Haag te 
blijven om zich te verantwoorden voor de Staten-Generaal of alsulcken rechter als men hem sal ordonneren. 
Toen de benadeelde Venetiaanse kooplieden een paar maanden later hun recht zochten bij de Staten-
Generaal, verwezen deze de zaak door naar de Hoge Raad. Die mocht daar krachtens zijn instructie kennis 
van nemen, omdat de klagers buitenlanders waren en omdat de gereclameerde goederen zowel in Zeeland 
als in Holland waren ingebracht. Overigens gaf de Hoge Raad Van de Kerckhove gelijk: de buitgemaakte 
schepen vervoerden goederen van Spanjaarden.1134 
 
19.7.3 Evocatie, opschorting of vernietiging verlenen 
In zaken waarin geen appel op een hogere rechter open stond konden partijen die zich door een lagere 
rechter in hun belangen geschaad achtten, zich wenden tot de Staten-Generaal met een verzoek om 
evocatie, om opschorting van de uitvoering van de sententie of om vernietiging van de sententie. Bij 
evocatie onttrokken de Staten-Generaal het proces aan de competente rechtbank en vroegen ze een 

                                                
1132 Ketelaar geeft in zijn artikel over de procesgang bij het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, waarin hij 
de opeenvolgende processtappen met de opeenvolgende stukken in het procesdossier in verband brengt, 
voorbeelden van een aantal brieven van justitie, en met name dagvaardingen en andere rechterlijke bevelen: Ketelaar, 
‘Procesgang.’ Zie ook: Broers en Jacobs, Staatse Raad van Brabant. 
1133 In een geschil over convooien en licenten bijvoorbeeld besloten de Staten-Generaal in 1671 om “de saecke te 
laten aen het oordeel, judicature ende decisie van het Collegie ter Admiraliteijt van (. .) en deselve aen te schrijven, 
dat sij in de voors. saecke partijen wedersijden gehoort, ten spoedichst recht ende justitie administreren, sullen, soo 
als sij op haer eedt als rechteren in goede justitie volgens de placcaeten ende de Resolutiën op stuck van wijnen 
geëmaneert en genomen, sullen vinden te behoren”: res. SG 25/04/1671. 
1134 Ress. SG 15/03/1600, 28/03/1600 en 07/08/1600, Resolutiën, XI, 329-331 en 339, nrs. 317-318 en 327; zie ook 
het dossier in de loketkas arch. SG inv. nr.12550.36. 
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andere rechtbank een uitspraak te doen. Brieven van evocatie of brieven van overdaging werden door de 
Staten-Generaal verstrekt als de competente rechter te lang talmde met het doen van uitspraak of partijdig 
bleek. Ze werden meestal pas geëxpedieerd als een aanmaning om binnen een bepaalde termijn recht te 
doen niets had opgeleverd. Opschorting van de uitvoering van een sententie was minder ingrijpend en 
kwam vaker voor. Vernietiging van sententies moet uiterst zeldzaam zijn geweest: in 2002 heeft Berkvens 
het eerste voorbeeld gevonden. Het betreft een sententie van het Hof in Venlo. Dit Hof, dat in 1717 door 
de Staten-Generaal was ingericht, was een soeverein Hof, wat inhield dat het anders dan de andere 
generaliteitsgerechtshoven zijn eigen sententies kon reviseren, gratie kon verlenen en misdaden tegen de 
staat kon berechten. Aan partijen die zich door het Hof verongelijkt voelden, konden de Staten-Generaal 
opschorting van de procedure verlenen.1135 Berkvens heeft vastgesteld, dat de Staten-Generaal bovendien 
de bevoegdheid uitoefenden om een criminele sententie van het Hof te vernietigen. Zo vernietigden zij in 
1762 wegens exces of misbruik van justitie de sententie van het Hof waarbij het een man die 10 
schellingen uit een offerblok had gestolen ter dood veroordeelde. Op grond van het advies van de 
Landsadvocaten, besloten de Staten-Generaal in dit geval, dat het vonnis van de schepenen van het 
hoofdgerecht Echt zal worden gehouden voor niet geweesen en gesteld buyten effect, zoals hetselve buyten effect gesteld word 
mits desen. Het hoofdgerecht diende in plaats van het vernietigde vonnis – naar analogie van de in 
middeleeuwse hoofdvaarten gebruikelijke procedure – een door de landsadvocaten geformuleerd 
conceptvonnis, als eigen vonnis in Echt uit te spreken.1136 
 
19.7.4 Maatregelen van lagere overheden opschorten en vernietigen 
In steden, ambachten of dorpen waar de Staten-Generaal de directe heerschappij uitoefenden (zoals in de 
steden en ambachten van Staats-Vlaanderen en in de Statendorpen in de Meierij) kon iedereen die meende 
dat hij door maatregelen van lagere overheden ten onrechte in zijn bezit was aangetast, bij de Staten-
Generaal een bezitsactie instellen. De Staten-Generaal konden dan een maintenue of een mandement van 
complainte (spolie) afgeven. Een (mandement in cas van) maintenue was een bevelschrift aan de deurwaarder 
om van de wederpartij te vorderen de klager in zijn bezit te herstellen of te handhaven en hem in geval 
van oppositie te dagvaarden. Een mandement van complainte was een bevelschrift aan gedelegeerde rechters 
om klager te herstellen in zijn vorige bezit en eventuele opposanten te laten dagvaarden. 
Wie het slachtoffer meende te zijn van een misgreep of verzuim van een lagere overheid, kon de Staten-
Generaal door indiening van een request civile vragen de verrichtingen van die overheid ongedaan te maken. 
De Staten-Generaal konden in zo’n geval een mandement van relief uitvaardigen, een bevelschrift voor een 
deurwaarder om de wederpartij ertoe te brengen om de klager te herstellen in zijn vorige staat en hem in 
geval van oppositie te dagvaarden. 
Als tijdens een appelzaak nieuwe feiten werden ingebracht, konden de Staten-Generaal desgevraagd een 
mandement van attentaten afgeven, een bevelschrift aan een deurwaarder om de wederpartij aan te zeggen iets 
te doen of te laten en in geval van oppositie te dagvaarden. 
 
19.7.5 Autorisatie geven om te executeren 
De Staten-Generaal waren onvoldoende geëquipeerd om hun sententies zelf ten uitvoer te leggen. Zij 
konden niet iemand in arrest of gijzeling nemen, geen goederen in beslag nemen en ook anderszins geen 
represailles nemen. Zij gaven doorgaans dan ook geen executorialen uit, bevelschriften aan de deurwaarder 
om een vonnis of een bestuursbeschikking te executeren, maar requisitorialen: autorisaties op andere 
rechters om te executeren. Zo konden ze de Admiraliteiten autoriseren om goederen aan te halen en 
daarop te procederen.1137 Ook konden de Staten-Generaal andere rechters verzoeken een sententie ten 
uitvoer te leggen door hen te vragen aan die sententie hun attachebrief toe te voegen. Omgekeerd konden 
ze zelf door toevoeging van een attache aan een sententie van andere rechters hun eigen deurwaarders 
opdragen om die sententie in hun eigen rechtsgebied te executeren. 
Wel konden de Staten-Generaal op verzoek van een suppliant met een mandement van arresten rau actie hun 
deurwaarder bevel geven om beslag te leggen op goederen van een wederpartij, hem opdracht te geven aan 
zijn verplichtingen ten opzichte van eiser te voldoen en hem te dagvaarden als hij dat zou weigeren.  
 

                                                
1135 Venner, Inventaris van het archief van het Hof van Gelder te Venlo, 10-39. 
1136 Berkvens, ‘Hervorming van het strafprocesrecht?’; Arch. SG inv. nr. 5341, bijll. loketkas lopende januari / 
februari 1762. 
1137 Res. SG 29/11/1672 vlgs. het resolutieformulier in NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 643. 
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19.8 Appel en revisie verlenen 
 
19.8.1 Bevoegdheden van de Staten-Generaal tot het verlenen van appel en revisie  1138 
In civiele zaken kon de landsheer wettig gevelde vonnissen van lagere rechters die strijdig waren met het 
rechtsgevoel laten wijzigen door partijen de mogelijkheid te bieden om bij zijn rechtbanken in hoger 
beroep te gaan.  
De Staten-Generaal waren bevoegd om appel of revisie te verlenen van civiele sententies van 
gerechtshoven in de Generaliteitslanden (van criminele vonnissen, die op bekentenis werden geveld, kon 
men niet in beroep) en ambtsmisdrijven van de plaatselijke regenten en ambtenaren te berechten. Die 
rechtsmacht behoorde tot de soevereine rechten waarvan de uitoefening door de bondgenoten bij gemeen 
consent aan de Staten-Generaal was opgedragen; inwoners van de Generaliteitslanden waren onderdanen 
van de Staat en regenten en ambtenaren direct ondergeschikt aan de soeverein. Formeel gold hetzelfde in 
de veroverde gebieden in West- en Oost-Indië, maar in Oost-Indië hadden de Staten-Generaal de 
uitoefening van de hoogste rechtsmacht aan de Raad van Justitie in Batavia gedelegeerd, terwijl de omvang 
van hun bevoegdheden in de verschillende West-Indische domeinen omstreden was. 
Krachtens het traktaat van Reductie van 1594 waren de Staten-Generaal bevoegd om in hoogste instantie 
recht te spreken in geschillen tussen de stad Groningen en de Ommelanden waarin de Groningse 
Hoofdmannenkamer in eerste instantie uitspraak had gedaan. 
Omstreden waren de bevoegdheden van de Staten-Generaal als rechter in hoogste instantie in zaken 
waarin de Raad van State en de Admiraliteitscolleges uitspraak hadden gedaan. De Raad van State verzette 
zich als regeringsorgaan lange tijd tegen deze beroepsmogelijkheid, terwijl de Admiraliteiten door de 
zeeprovincies zoveel mogelijk buiten de directe bemoeienis van de Generaliteit werden gehouden. 
Met de ordinaris militaire rechtspraak te land en ter zee hadden de Staten-Generaal hoegenaamd niets te 
maken. Alleen in tijden waarin er geen admiraal-generaal was moesten ze de vonnissen van de 
zeekrijgsraden bevestigen. In ieder geval hebben ze de vonnissen bevestigd die zijn uitgesproken 
gedurende krijgsoperaties ter zee in de periode 1651-1672.1139 Hoogverraad van Staatse militairen werd 
door de Hoge Krijgsraad berecht. 
De Staten-Generaal konden ook optreden als arbiters. Ze deden in die hoedanigheid bindende uitspraken 
in geschillen tussen provincies (en tot in eerste jaren van de zeventiende eeuw zelfs tussen lokale heren in 
die provincies) die aan hun vergadering werden voorgelegd. Voorts maakten ze deel uit van internationale 
rechtbanken.  
Besluiten in rechtszaken waarin de competentie van de Staten-Generaal onomstreden was werden net als 
besluiten in particuliere zaken door de Staten-Generaal bij meerderheid van stemmen genomen. 
 
19.8.2 Appel- en revisieprocedures 
De Staten-Generaal waren bevoegd hoger beroep te verlenen van civiele sententies van lagere 
generaliteitsorganen die met rechtspraak waren belast. Of dat beroep de vorm had van appel, reformatie of 
revisie hing af van de rechtsmacht van de generaliteitsrechtbank in kwestie. Appel was de behandeling van 
de zaak in hoger beroep door een ander rechtscollege waarbij de uitvoering van het vonnis waartegen het 
beroep was ingesteld werd opgeschort. Reformatie was hetzelfde als appel, met dien verstande, dat bij 
reformatie anders dan bij appel de uitvoering niet werd opgeschort. Revisie was herziening van de zaak 
door dezelfde rechtbank die het vonnis had gewezen, aangevuld met door de Staten-Generaal aangewezen 
rechtsgeleerde adjuncten-reviseurs. 
Wie in beroep wilde gaan tegen een sententie van een generaliteitsrechtbank in civiele zaken (in criminele 
zaken, waarin op bekentenis werd veroordeeld, was geen beroep mogelijk) moest bij de Staten-Generaal 
via een procureur een rekest om appel, reformatie of revisie indienen. Als de Staten-Generaal dat verzoek 
inwilligden (en dat deden ze alleen op advies van een Hof van Justitie1140) vaardigden ze een mandement 
uit, een bevelschrift aan een deurwaarder om te dagvaarden. Een mandement moest nadat het was 
verkregen (geïmpetreerd) binnen de gestelde termijn door een deurwaarder worden geëxploiteerd. Dat 
deed de deurwaarder door aan de gedaagde een kopie van het mandement te overhandigen en eventueel 
kopieën van de stukken waar de dagvaarding op berustte. Aan de tekst van het mandement voegde hij een 

                                                
1138 Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’, 3e Capittel: Van de zaken behorende tot de deliberatiën van HHM. 
1139 Fockema Andreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek, 29. 
1140 Res. SG 07/02/1663. 
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akte van exploot toe, een kort relaas waaruit bleek wanneer hij het exploot gedaan had en – als het om een 
dagvaarding ging – op welke dag de zaak zou dienen. 
Als de Staten-Generaal een rekest om appel inwilligden, wezen zij een hof aan ter terminering, dat wil zeggen: 
zij verzochten een Hof van Justitie de zaak in kwestie te behandelen en er een dictum van sententie op te 
formeren. Meestal was dat de Hoge Raad van Holland en Zeeland, in ieder geval bij appellen van civiele 
sententies van de Raad van Vlaanderen en van de rechtbanken in West-Indië. Met een mandement in cas 
d’appel gaven ze een deurwaarder opdracht de wederpartij te dagvaarden voor het hof dat door de Staten-
Generaal als appelrechtbank was aangewezen. Deze verwittigde of inthimeerde  dan ook het college dat het 
vonnis had geveld waartegen het beroep was ingesteld. Het mandement in cas d’appel bevatte de clausule van 
inhibitie, waarmee de tenuitvoerlegging van de bestreden sententie werd opgeschort. Wie ten onrechte in 
appel ging moest een boete betalen (de boeten van ’t fol appel). De boeten werden in een fonds gestort dat 
door de Staten-Generaal werd gebruikt om geheime betalingen te doen.1141 Het mandement dat de Staten-
Generaal bij inwilliging van een rekest om reformatie verstrekten heette een mandement van reformatie. 
Reformatie werd, voor zover ik heb kunnen nagaan, alleen door de Staten-Generaal verleend van civiele 
sententies van de Raad van State tot en met 1638.1142 
De rechtbank die door de Staten-Generaal was aangewezen of geformeerd stelde een dictum van sententie op, 
dat bestond uit de namen en hoedanigheden van de procespartijen en de beslissing in de zaak.1143 Dat 
dictum werd in de griffie van de Staten-Generaal volledig uitgewerkt (geëxtendeerd) tot een sententie. Die 
sententie begon met een aanduiding van de zaak (In der zaak hangende voor de Hooch Mogende Heeren Staten-
Generaal der Vereenighde Nederlanden tussen … of:  Gezien bij de Hoogh Mogende Heeren Staten-Generaal der 
Vereenighde Nederlanden het proces tussen …), gaf vervolgens de overwegingen van de Staten-Generaal en 
eindigde met de eigenlijke uitspraak: De Hooggemelde heeren Staten-Generaal, doende regt, verklaren … en een 
datering: Aldus gedaan…. De sententie werd in zijn geheel geïnsereerd in een resolutie, waarin werd 
meegedeeld dat het dictum van het betrokken gerechtshof was ontvangen, dat het was gearresteerd en 
gepronuncieerd of mocht worden gehouden voor gepronuncieerd en dat het ter hand zou worden gesteld aan 
partijen zodat deze zich daarnaar konden reguleren.1144 
Van de uitspraak werd aanvankelijk nog een afzonderlijke akte opgemaakt, maar na 1637 werd het gebruik 
dat de deurwaarders van de Staten-Generaal aan partijen eenvoudigweg een extractresolutie uitreikten 
waarin het dictum was opgenomen.1145 Met het dictum stuurde het hof van appel de Staten-Generaal ook 
het procesdossier terug, dat vervolgens ter griffie werd geseponeerd. 
Als de Staten-Generaal revisie toestonden, vaardigden ze een mandement van revisie uit. Met zo’n mandement 
zij een deurwaarder opdracht om de wederpartij te dagvaarden en ook het hof dat de bestreden sententie 
had gewezen, zodat het zich kon verantwoorden over een vermeend erreur in zijn sententie en om hem in 
dat geval uit te nodigen het proces te revideren en de sententie te corrigeren. Een besluit van de Staten-
Generaal om revisie te verlenen omvatte het besluit om adjuncten-reviseurs te benoemen, die de zaak 
samen met de rechters die de uitspraak hadden gedaan opnieuw zouden bekijken. 
 
19.8.3 Appel en revisie verlenen; sententies van lagere rechtbanken opschorten en vernietigen 
De Staten-Generaal waren bevoegd appel te verlenen van sententies van de Raad van Vlaanderen, van de 
Groningse Hoofdmannenkamer in Westerwoldse zaken en van het Brabantse hooggerecht, het Brabantse 
en het Luikse hooggerecht gezamenlijk en het indivies laaggerecht in Maastricht. De appellen in Maastricht 
werden gedecideerd door commissarissen-deciseurs, van wie er twee door de Staten-Generaal en de andere 
twee door de prins-bisschop van Luik werden aangewezen. 
De Staten-Generaal konden revisie verlenen van sententies van de Admiraliteitscolleges, de Raad van 
Brabant, de Hoven van Justitie in West-Indië en de Groningse Hoofdmannenkamer in Groningse zaken. 

                                                
1141 Zie par. 12.4. 
1142 Een mandement van reformatie wordt nog wel vermeld op de lijst van depêchegelden van 1646, maar komt niet 
meer voor in de latere formulierboeken van de akten. 
1143 De definitie overgenomen uit: Broers en Jacobs, Staatse Raad van Brabant, 56. 
1144 De pronunciatie of openbare uitspraak werd aanvankelijk alleen mondeling gedaan “met open doeren van de 
Camer.” Na ontvangst van het dictum en de vaststelling door de vergadering insinueeerden de Staten-Generaal de 
partijen of de veroordeelde om de pronunciatie te komen aanhoren. Zo bijvoorbeeld bij Goutvelt in 1607: res. SG 
26/07/1607, Resolutiën, XIV, 215. 
1145 In 1656 en 1657 bepaalden de Staten-Generaal dat resoluties die zij in rechtszaken hadden genomen niet door 
anderen dan de kamerbewaarders van HHM mochten worden geëxploiteerd op straffe van nietigheid; Van 
Riemsdijk, Griffie, 81-83. 
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Van civiele sententies van de Raad van State, die fungeerde als hoogste rechter in geschillen over de inning 
van belastingen en contributies, in alle militaire aangelegenheden en in zaken die zijn eigen personeel 
betroffen, verleenden de Staten-Generaal tot 1639 appel of reformatie1146, tussen 1639 en 1718 een vorm 
van revisie met een gelijk aantal heren uit beide vergaderingen die veel op appel leek en vanaf 1718 appel of 
op appel gelijkende revisie.1147 Pas vanaf 1718 kwam de bevoegdheid van de Staten-Generaal om van 
sententies van de Raad appel te verlenen definitief vast te staan.1148 
Van de civiele sententies van het Hof van Staats Opper-Gelder in Venlo konden de Staten-Generaal geen 
revisie of appel verlenen. Het Hof in Venlo was zelf bevoegd om groot revies verlenen, wat neerkwam op 
een nieuwe behandeling door het Hof met toegevoegde raadsheren. In de praktijk kwam dit groot revies 
niet voor. Wel behielden de Staten-Generaal zich het recht voor om sententies van het Hof op te schorten 
of te vernietigen.1149 Ook in Oost-Indië hadden ze met civiele processen geen bemoeienis. Het recht om 
appel of revisie van vonnissen van de in 1620 ingestelde Raad van Justitie in Batavia te verlenen hadden ze 
gedelegeerd aan de gouverneur-generaal. Ze bevestigden die delegatie uitdrukkelijk in 1691, 1692 en 1698. 
Tenslotte oefenden de Staten-Generaal krachtens het recht van bezetting rechtsmacht uit in veroverde 
steden en plaatsen. Zo bemoeiden zij zich in 1712 met het proces tussen de Staten van Doornik en de 
prins de Ligne over de eigendom van de brouwerij van Antoing.1150 
 
19.8.4 Rechtsgeschillen met Spanje en Engeland decideren 
Ook met de koning van Spanje hadden de Staten-Generaal enige tijd een gemeenschappelijk gerechtshof: 
de Chambre Mi-partie genaamd. 1151 Dit was geen hof van arbitrage en ook geen internationaal 
gerechtshof. Het was op grond van art. XXI van het vredestraktaat van Munster opgericht om de 
overgebleven geschillen tussen de Staten-Generaal en Spanje te beslechten. Het is qua inrichting goed met de 
commissarissen-deciseurs te vergelijken. De Chambre Mi-partie werd pas daadwerkelijk en op aandringen 
van de Spanjaarden ingericht naar aanleiding van het geschil over de abdij van Postel in 1651. Ze kreeg 
haar instructie in 1652, hield haar eerste zitting in 1654 en haar laatste in 1665. Ze was geen hof van 
arbitrage en ook geen internationaal gerechtshof. Ze bestond uit acht gedelegeerde rechters van de koning 
en acht van Haar Hoog Mogenden. Ze sprak recht uit naam van beide soevereinen en zetelde afwisselend 
in Mechelen en Dordrecht. Ze kreeg tot taak de bepalingen van het traktaat met betrekking tot de heffing 
van lasten en imposities te handhaven, de onderlinge geschillen over het bezit van de drie landen van 
Overmaze op te lossen, eventuele conflicten die gepaard zouden kunnen gaan met de beoogde 
uitwisseling van het Overkwartier van Gelre tegen een equivalent te beslechten en geschillen op te lossen 
die zouden kunnen rijzen bij de tenuitvoerlegging van het vredestraktaat. Nadat ze in slechts vijf zaken een 
eindoordeel had geveld en ten aanzien van het Overkwartier weinig anders had kunnen doen dan de status 
quo handhaven, werd ze in 1657 van haar bevoegdheid met betrekking tot Overmaze ontheven.1152 De 
stukken van de Chambre Mi-partie die hebben gediend in de zaak van de landen van Overmaze zijn in 
1667 ter griffie van de Staten-Generaal geseponeerd.1153 Het archief bevindt zich in het rijksarchief in 
Brussel. 1154 
Ook incidenteel konden de Staten-Generaal met een andere mogendheid een rechtbank formeren om 
conflicten tussen beide partijen te beslechten. Een voorbeeld zijn de acht commissarissen-deciseurs van de 

                                                
1146 Beperkt soort beroep zonder schorsende werking. 
1147 Over ‘revisiën en appellen van sententiën van de Raad van State’ 1639-1768: NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nrs. 
7011-7013; Van Slingelandt, ‘Vergadering HHM’,  3e capittel onder 10; Fockema Andreae, De Nederlandse Staat onder 
de Republiek, 21; Van Deursen, ‘De Raad van State onder de Republiek’, 88-89. 
1148 Van Slingelandt, ‘Raad van State’, III, 231, 269, 273; Van Deursen, ‘De Raad van State onder de Republiek’, 89; 
arch. SG inv. nrs. 12551.52 (1622) en 12551.82 (1641). 
1149 Zie par. 19.7. 
1150 Arch. SG inv. nr. 12551.178. 
1151 Chambre Mi-partie was in de periode 1570-1685 in Frankrijk de benaming voor een kamer van een parlement die 
voor de helft uit katholieke en voor de ander helft uit gereformeerde rechters bestond en die zaken berechtten die 
voor gereformeerden van belang waren. De weinig gebruikte Nederlandse term is Tweeledige Kamer. Van Heurn, 
Stad en Meyerey, III,  22). 
1152 Haas, De verdeling van de landen van Overmaas 1644-1662; Streefkerk, ‘Tweeledige Kamer.’ 
1153 Arch. SG inv. nrs. 12640-12650. 
1154 Streefkerk, ‘Cedant Arma Toga’ (uitgave van de sententies). Een procesdossier in een geschil over de 
Mauritspolder bij IJzendijke, waarin de Chambre Mi-partie blijkbaar geen uitspraak heeft gedaan, in arch. SG inv. nr. 
12550.104. 
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Staten-Generaal die met de commissarissen-deciseurs van de koning van Engeland in 1685 en 1686 de 
geschillen tussen de VOC en de Engelse Oost-Indische Compagnie over Bantam decideerden.1155 
 
19.9 Arbitreren 
Arbitrage is een vorm van conflictregulering door een bindende uitspraak van een neutrale arbiter die 
daartoe door de partijen zelf is aangewezen. De Staten-Generaal traden als arbiter op in geschillen tussen 
overheden waarin zij niet van rechtswege waren betrokken, maar waarin partijen hun geschillen bij 
onderlinge overeenkomst aan hen submitteerden. Submissie kon plaats hebben op structurele basis, zoals de 
submissie van geschillen tussen Groningen en de Ommelanden en tussen de graaf van Oost-Friesland en 
de Oost-Friese stenden, die beide in verdragen tussen de betrokken partijen was vastgelegd, of op 
incidentele basis, zoals de submissie van geschillen tussen provincies onderling. 
 
19.10Misdaden tegen de staat berechten 
Het berechten van hoogverraad en ambtsmisdrijven werd de Staten-Generaal althans vóór 1656 alleen in 
bijzondere gevallen door de bondgenoten opgedragen, zoals in par. 7 uitvoerig is beschreven. 

                                                
1155 Arch. SG inv. nrs. 12589.189-191. 


