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De raadpensionaris bekleedde in de 17de-eeuwse Repu-
bliek het vierde ambt in een min of meer formele hië-
rarchie. Maar in de praktijk beschouwden velen hem als 
de voornaamste functionaris binnen de Zeven Provinciën, 
dus vóór de andere: vóór de thesaurier-generaal van de 
Unie, de griffier van de Staten-Generaal en de secretaris 
van de Raad van State. Dat is opmerkelijk omdat hier 
de bekleder van een Hollands ambt werd geplaatst vóór 
generaliteitsfunctionarissen. Moeilijker was het voor de 
tijdgenoot, het belang van het ambt af te wegen tegen dat 
van de stadhouder, toen ook een gewestelijk ambt.

Om een en ander te begrijpen moeten wij het ambt 
vanuit zijn voorgeschiedenis bezien en kijken naar de 
voorganger ervan: de landsadvocaat van Holland. Hoe en 
waarom ontstond dit ambt, hoe ontwikkelde het zich? Te-
gelijk dienen wij kort aandacht te besteden aan de positie 
van de stadhouder, en aan de relatie tussen beide ambten.

De landsadvocaat vóór 1572 
In de late 15de eeuw ging de Hollandse grafelijkheid over 
van de Bourgondische hertogen naar de Habsburgers. 
Deze overgang werd ingezet met de dood van Karel de 

Stoute, begin 1477, en de opvolging door diens dochter 
Maria de Rijke. Haar vrouwelijke opvolging werd pas mo-
gelijk na concessies, vastgelegd in het Groot Privilege van 
11 februari 1477. Holland kreeg echter na indiening van 
61 klachten een eigen Groot Privilege op 14 maart 1477. 
Maar dit privilege was voor de graven zo onaantrekkelijk, 
dat zij het snel ongedaan probeerden te maken, zeker na 
Maria’s huwelijk op 19 augustus 1477 met Maximiliaan 
van Habsburg. Uiteindelijk weigerde Filips de Schone, de 
zoon van dit echtpaar, bij zijn opvolging in 1494 het stuk 
te bevestigen.1

Het bestuur van Holland was geconcentreerd op de 
graaf en gewoonlijk op zijn plaatsvervanger, de stadhou-
der; dezen werden bijgestaan door de grafelijke Raad, la-
ter het Hof van Holland. Onder hen fungeerden door de 
graaf aangestelde regionale en lokale functionarissen. An-
derzijds waren daar de lokale besturen: op het platteland 
overwegend onder gezag van edelen, in de steden geleid 
door lokale aanzienlijken. Vertegenwoordigers hiervan 
kwamen zo nu en dan bijeen in de Statenvergadering, 
bestaande uit een aantal ridders en zes steden; de eerste 
stand, de geestelijkheid, was in Holland niet, zoals in an-

Van landsadvocaat naar raad-
pensionaris
De eerste fase van een Hollands ambt, 1477-1621*

In de tijd van de Republiek was de raadpensionaris van Holland een algemeen bekende en 
dikwijls centrale persoonlijkheid in het politieke leven. Zijn ambt kwam echter bij het ont-
staan van de Republiek niet uit de lucht vallen. Het had integendeel een voorgeschiedenis 
van meer dan een eeuw, maar was toen wat minder herkenbaar doordat de ermee verbon-
den titel tot 1621 een andere was: landsadvocaat. In dit artikel komt de vroegste ontwikkeling 
van dit ambt aan de orde, van 1480 tot 1621. Duidelijk is, dat het al vóór de Nederlandse 
Opstand een flinke groei doormaakte. Maar ook, dat het met name dankzij de institutionele 
en politieke veranderingen tijdens de Opstand zijn definitieve karakter kreeg.

S. Groenveld
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Afb. 1  Het Hollands-Zeeuwse Groot-Privilege van Maria van Bourgondië, verleend 
op 14 maart 1477, Nationaal Archief ’s-Gravenhage.
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dere gewesten, vertegenwoordigd. Het Statencollege had 
geen bestuurlijke bevoegdheid, maar werd door de vorst 
bijeengeroepen om instemming te verkrijgen met door 
hem gevraagde gelden: zijn bede. Bovendien vervulde het 
een rol in financiële en organisatorische aspecten van de 
oorlogvoering, onderhield het betrekkingen namens het 
gewest met andere gewesten en met landen buiten de Ne-
derlanden – formeel was dat allemaal buitenland. Zulke 
betrekkingen mochten de dynastie niet raken; zij waren 
meestal economisch van aard. Voorts waren de Staten 
soms als partij gewikkeld in juridische conflicten, inci-
denteel ook met de landsheer, over naleving en interpre-
tatie van privileges. De terreinen van de Statenactiviteiten 
zouden zich alleen maar uitbreiden, zonder echter te lei-
den tot een permanent vergaderend college.2 

Het Groot Privilege bepaalde onder meer dat de Staten 
voor zaken die ‘particulierlic’, niet landsheerlijk, werden 
genoemd eigener beweging bijeen mochten komen ‘zon-
der daerup te moeten vercrighen ons […] consent oft or-
lof ...’3, dan wel dat van de stadhouder of van het Hof van 
Holland. Vanzelfsprekend stuitten dus pogingen van het 
centrale Bourgondische bestuur om de concessies terug 
te draaien direct op verzet van de Staten. Het Hollandse 
college besloot dan ook tussen 7 en 10 oktober 1477 bij een 
dagvaart in Den Haag daartegen ‘een notabelen man te 
setten in den Hage die de steden previlegyen bescermen 
soude ende alle andere lasten ende punten van den dach-
vairden te bescrijven ende die te verantwoirden’. Geldge-
brek maakte de aanstelling echter nog onmogelijk. 

Maar op 7 mei 1480 werd alsnog ‘angenomen ende tot 
pensionaris van tgemeen lant vors. onthouden’ mr. Bart-
hout van Assendelft, met als titel ‘advocaet ende conser-
vateur van des lants nyeuwe previlegie’. Volgens sommige 
auteurs volgde men het voorbeeld van de steden die al een 
eigen juridisch medewerker – een pensionaris, letterlijk 
een betaalde kracht – in dienst hadden.4 Dit besluit werd 
genomen toen de Staten een bede van de landsheer met 
een looptijd van tien jaar moesten bespreken en hun pri-
vileges veilig wilden stellen. Tekenend voor de toekomst 
was, dat mr. Barthout toen advocaat fiscaal van de graaf 
was, dat wil zeggen jurist die de landsheerlijke belangen 
inzake financiën moest behartigen, maar dat hij die func-
tie nu van de Staten moest neerleggen. Mogelijk strijdige 
belangen van de opdrachtgevers maakten samengaan van 
een landsheerlijke en een Statenfunctie ongewenst. De 
advocaat moest bijvoorbeeld de privileges tegen lands-
heerlijke handelingen kunnen verdedigen, desnoods in 

processen. Dit nam niet weg, dat ambtenarencarrières wel 
konden stijgen door een overstap van Staten- naar lands-
heerlijke dienst en omgekeerd. Zo zou mr. Barthout in 
1489 weer een landsheerlijke functie aannemen: die van 
procureur generaal bij het Hof van Holland.5

Van de nieuwe functionaris is geen instructie bekend; 
mogelijk is deze vooreerst ook niet gemaakt. Toch heeft 
de historicus H. Kokken, die de Staten van Holland tus-
sen 1477 en 1494 heeft bestudeerd, zijn taken wel kunnen 
vaststellen door elementen uit de eerst bekende instruc-
tie, uit 1544, te combineren met de eerdere praktijk.6 De 
landsadvocaat was de woordvoerder van de Staten, trad 
namens hen op in processen en voerde overleg met onder 
meer de landsheer in Brussel, bijvoorbeeld over geweste-
lijke reacties op vorstelijke bedes. Hij had zitting in tal van 
ad hoc commissies of besognes, door de Staten voor allerlei 
onderwerpen gevormd. Tegelijkertijd werd hij een soort 
secretaris, die de besluiten van het college en de aanwe-
zigheid van de leden in een register moest noteren, en die 
in de 16de eeuw, toen het ambt steeds meer vorm kreeg, 
voor hen ook brieven schreef en beantwoordde, akten te-
kende, attestaties en verordeningen opstelde, kopieën van 
privileges vervaardigde. Hij nam stukken in ontvangst en 
zocht voor de Staten desgewenst documenten op in het 
archief, dat door hem werd beheerd. 

Zo was het zeker bij Adriaen van de Goes, die in 1544 
zijn vader Aert (1525-1544) opvolgde in het ambt.7 Van Aert 
kennen we voor het eerst een aanstellingsakte als lands-
advocaat (1525); de eerste bewaarde instructie is die van 
Adriaen, gevolgd door die voor zijn opvolger Jacob van 
den Eynde (1560-1569).8 Adriaen (1544-1560) kreeg nog en-
kele aanvullende opdrachten: vanaf 1555 moest hij behalve 
registers met resoluties ook een register met Hollandse 
privileges maken evenals een overzicht van lopende pro-
cessen van het gewest en inventarissen van de papieren 
van zijn voorgangers. Dit zou ermee kunnen samenhan-
gen dat de Staten bij hun werkzaamheden meer en meer 
gingen kijken naar voorgaande stukken van verwante 
inhoud – retroacta. De belangrijkste documenten werden 
opgeborgen in een afgesloten kamer in het Dominica-
nenklooster aan het Lange Voorhout.9

Toch blijven er nog allerlei vaagheden inzake het 
functioneren van de landsadvocaten voorafgaand aan de 
Opstand. Direct vanaf 1480 moest de advocaat de Staten 
bijeenroepen. Hij stelde dan de beschrijvingsbrief op – de 
uitnodiging met datum en beredeneerde agendapunten 
– en liet die door bodes rondbrengen naar de steden. Hij 

Holland 2013-1 binnenwerk.indb   4 30-05-13   08:28



5  

S. Groenveld  |  Van landsadvocaat naar raadpensionaris

was bevoegd om cedels te ondertekenen voor uitbetaling 
van deze bodes. Maar nadat het Groot Privilege was inge-
trokken deed hij dit zowel in opdracht van de Staten zelf 
als, bij gewone vergaderingen, op initiatief van de graaf of 
stadhouder of, bij diens afwezigheid, van de president van 
het Hof van Holland. Dit laatste irriteerde, zeker in een 
tijd waarin, naar Van Nierop heeft aangetoond, represen-
tatieve colleges en landsheerlijke instellingen uit elkaar 
groeiden en ook edelen minder functies in dienst van 
de graaf wilden vervullen.10 Niet voor niets werd nu ook 
scherper gelet op koppeling van landsheerlijke ambten 
en Statenfuncties: de vierde landsadvocaat Albrecht van 
Loo (1513-1524) combineerde zijn ambt lange tijd met dat 
van onbezoldigd raadsheer in het Hof van Holland. Hij 
kreeg in 1516 echter problemen ‘alsoe hy raetsheer es’ en 
moest wegens nieuwe kritiek in 1524 zijn landsadvocaats-
ambt neerleggen.11

Onduidelijkheden bestaan er bovendien inzake de 
relatie tussen de landsadvocaat en de edelen. Greve gaat 
er zonder bewijzen van uit, dat de advocaat in oorsprong 
functionaris van de ridderschap was. Fruin en Koopmans 

Afb. 2  De Kloosterkerk met erachter het Dominicanenkloos-
ter aan het Lange Voorhout te ’s-Gravenhage. In het 
klooster werden archivalia van de Staten van Holland 
bewaard. Detail uit de plattegrond van Den Haag door 
Jacques de Gheyn II, 1598, particuliere collectie.

Afb. 3  De zetel van de Hollandse Staten: het Binnenhof, 
vanuit het oosten gezien. Nu is links op de hoek 
van Buitenhof en Hofvijver de toren voor Maurits 
gebouwd. Detail uit de plattegrond door Jacques de 
Gheyn II, 1598, particuliere collectie.
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beschouwen hem tegelijkertijd als advocaat van Staten en 
edelen en zien hierin een wél toegestane koppeling van 
functies. Zowel Kokken als Brokken en Koolen bestrijden 
dit. Zij constateren dat in 1486 weliswaar een advocaat 
werd aangesteld ‘vanden ridderscippen ende plattelan-
den’, maar achten dit een aparte functionaris. Dit ambt 
verdween alweer in 1490 en kwam niet terug. Van een toe-
gestaan dienstverband tussen landsadvocaat en ridders 
zien zij niets tot aan de instructie van 1672 voor Gaspar 
Fagel, de opvolger van Johan de Witt. Daarin wordt zo’n 
verbinding wél expliciet ‘in conformiteyt van voorige ge-
woonte’ genoemd. Maar hoever ging deze? Sommigen 
wijzen erop dat de zevende landsadvocaat Jacob van den 
Eynde volgens zijn instructie tenminste twee dagen vóór 
de Statenvergadering ‘eenige Edelen naast bij der hant of 
in den Haghe residerende’ van de agendapunten op de 
hoogte moest stellen. Maar dit gebeurde in feite parallel 
aan zijn berichten aan de steden en bewijst niets over een 
speciaal dienstverband met de ridders.12

Ook over het voorzitterschap van de vergadering be-
staat onduidelijkheid. De Oldenbarnevelt-biograaf Jan 
den Tex vermoedt dat dit tot in de Opstand formeel bij de 
oudste edele berustte, maar dat deze daarbij ‘sterk leunde’ 
op de advocaat. Dus maakte deze niet alleen de agenda 
op, maar kondigde hij ook de volgende vergaderpunten 
aan. Hij noteerde dan datgene wat de gedeputeerden in 
vaste volgorde zeiden. Daarna vroeg een gedeputeerde, 
volgens een systeem van toerbeurt aangewezen, ieder lid 
in omvrage (rondvraag) zijn stem. Opvattingen en stemge-
drag der leden vormden samen de basis voor de meteen 
geformuleerde resolutie. ‘Praktisch maakte dit hem tot 
voorzitter van de vergadering’, aldus Den Tex.13 In ieder 
geval kreeg hij erdoor grote invloed op het college, al was 
hij ‘maar’ ambtenaar. Deze invloed nam nog toe door zijn 
voortdurende aanwezigheid in Den Haag en zijn groter 
aantal dienstjaren dan dat van de meeste Statenleden.14

Al met al zag de advocaat zijn taken zozeer in aantal 
en omvang groeien, dat hij ze niet meer zelf of alleen kon 
vervullen. Adriaen van der Goes trad bijvoorbeeld niet 
langer op als Statenadvocaat bij processen; daarmee wer-
den andere advocaten en procureurs belast.15 Nog verder 
gingen de Staten, toen zij tegelijk met Van den Eynde in 
1560 meteen een tweede landsadvocaat aanwezen: Aert 
Coebel (1560-1568), die dezelfde taken kreeg, maar zijn 
ambt van gemenelandsontvanger behield – en daarom de 
titel landsadvocaat niet openbaar mocht voeren. Op deze 
manier konden de werkzaamheden gewoon doorgaan 

wanneer Van den Eynde op een van zijn vele dienstreizen 
was. Maar van een bureaucratie om hem heen was nauwe-
lijks sprake. Adriaen van der Goes had één klerk: Coen-
raed Dircksz. de Rechtere; Jacob van den Eynde had er 
drie.16 Dezen werkten gewoonlijk bij hem thuis.

Landsadvocaat in crisistijd
Het was tijdens de ambtsperiode van Jacob van den Eyn-
de, dat bestaande spanningen in de Nederlanden zouden 
escaleren tot een opstand tegen de landsheer Filips II. 
Van den Eynde zelf ervoer de gevolgen ervan: hij werd 
door mensen van landvoogd Alva verdacht van hetero-
doxie en gevangen gezet, overleed tijdens zijn hechtenis 
en werd pas in 1571 gezuiverd van verdenking. De tweede 
advocaat, Coebel, was in 1568 gestorven. Nu lieten de Sta-
ten het ambt voorlopig maar vacant.17 In zo’n geval nam de 
pensionaris van de eerste stad van Holland, Dordrecht, de 
taken waar. Niet dus een pensionaris van de ridderschap, 
de hoogste stand – wat erop wijst, dat de ridderschap zelf 
geen pensionaris had.

De ontwikkelingen leidden in 1572 na de inname van 
Den Briel tot een centrale plaats van Holland in de Op-
stand. Een aantal edelen en steden sloot zich daarbij aan, 
ging niet in op een opdracht van landvoogd Alva om op 
15 juli in Statenvergadering bijeen te komen – evenals 
trou wens in Zeeland – en belegde eigener beweging op de 
ne gentiende een ‘vrije’ Statenvergadering in Dordrecht. 
Men kon dat toch volgens het Groot Privilege zelf beslui-
ten? Deze vergadering nam ingrijpende besluiten. Aller-
eerst kende zij zichzelf bestuursbevoegdheid toe, al bleef 
zij formeel trouw aan graaf Filips. Vervolgens besloot zij 
Willem van Oranje, die in 1567 zijn ambt van stadhouder 
namens Filips had neergelegd alvorens uit te wijken, te 
beschouwen als wettig stadhouder namens de vorst en 
niet diens opvolger, de graaf van Bossu. Zelfs benoemde 
de vergadering Oranje tot landvoogd in plaats van Alva. 
Bovendien verklaarde zij het calvinisme tot openbare 
godsdienst, nu nog naast het katholicisme, het volgende 
jaar met uitsluiting daarvan. Dit waren volstrekt revoluti-
onaire maatregelen, met grote gevolgen.18 

Ondanks felle strijd, tot 1576 in Holland en Zeeland 
zelf en daarna vooral in de zuidelijke gewesten, hielden 
de opstandige provincies zich staande, geleid door de Sta-
ten en Oranje. De prins handelde nog steeds vanuit zijn 
landsheerlijke achtergrond – en moest herhaaldelijk de 
Staten sturen, lokaal particularisme inperken en gerefor-
meerd fanatisme matigen. Tegelijk streefde hij naar sa-
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menwerking met andere, liefst alle gewesten. Het laatste 
leek in 1576 bij de Pacificatie van Gent te lukken, maar 
was uiteindelijk geen succes. Wel slaagde tussen 1579 en 
1581, binnen de Pacificatie, de sluiting van de ‘nadere’ 
Unie van Utrecht tussen de noordelijke gewesten, Vlaan-
deren en delen van Brabant. Maar in 1581 hadden de op-
standelingen geen andere keus dan de landsheer Filips af 

te zetten omdat deze, zeiden zij, niet had opgetreden ter 
wille van zijn onderdanen, maar die onderdanen aan zijn 
persoonlijke belangen ondergeschikt had gemaakt.19 Wél 
streefden de opstandige gewesten naar een monarchale 
oplossing en benoemden zij nu, onder andere op Oranjes 
instigatie, de Franse kroonprins François-Hercule, hertog 
van Anjou, tot Filips’ opvolger. De Hollandse en Zeeuwse 

Afb. 4  Filips II van Habsburg, afgebeeld 
als de laatste graaf van Holland en 
Zeeland, zoals het opschrift terecht 
zegt de derde van die naam (na Filips 
de Goede en Filips de Schone). Dit 
portret is het laatste van een reeks 
gravenportretten, Hollandse School 
eind 16de eeuw, Eerste Kamer, bruik-
leen Haags Historisch Museum, Den 
Haag.
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Staten gingen echter, hoewel niet eensgezind, hun eigen 
weg en boden de prins een beperkte grafelijkheid aan. 
Maar vóórdat de akte daarvan gereed was, werd Oranje 
vermoord. Anjou was al een maand eerder gestorven.20 

Welke invloeden hadden deze ingrijpende ontwikke-
lingen op het ambt van landsadvocaat van Holland, en 
op dat van zijn collega’s in andere gewesten? Van belang 
was vooral, dat de Staten in plaats van overlegorgaan nu 
bestuurscollege waren geworden en zich dus een andere 
positie ten aanzien van de landsheer hadden aangemeten. 
Holland had sinds 1568/1569 geen landsadvocaat meer 
gehad. De ontwikkelingen maakten het opvullen van de 
vacature echter noodzakelijk, zeker na juli 1572. De taak 
werd nog die maand waargenomen door en weldra toe-
bedeeld aan Paulus Buys, de pensionaris van Leiden, die 
ook voordien meermalen zijn stad in de Staten had verte-
genwoordigd en nauw met Oranje had samengewerkt na 
diens vlucht naar Duitsland in 1567.21

Bovendien werd meteen een al ingezette ontwikke-

ling doorgetrokken: de advocaat kon zijn vele taken niet 
langer alleen vervullen. Naast Buys werd nu niet opnieuw 
een tweede advocaat benoemd, maar een Statensecreta-
ris voor de toenemende hoeveelheid administratieve ar-
beid. Aanvankelijk werd dit de bekende Dirck Volckertsz. 
Coornhert die, gewantrouwd door de gereformeerden, 
weldra echter moest vluchten voor Oranjes ruwe adjudant 
Lumey. In 1574 – Buys had het werk een tijdlang waarge-
nomen – ging het secretariaat naar Coenraed Dircksz. de 
Rechtere, de vroegere klerk van Adriaen van der Goes. 
Deze kreeg nu een flink aandeel in de formulering van de 
resoluties, het bijhouden van de registers, de onderteke-
ning en verzending van brieven – niet het opstellen ervan 
dus – en de archivering. Beleidsmatige handelingen, zoals 
deelname aan Statencommissies, behoorden nauwelijks 
tot zijn taken.22

Het gevolg van deze splitsing ligt voor de hand: meer 
dan zijn voorgangers hield Buys zich bezig met de inhoud 
van de landszaken. We treffen hem aan bij besprekingen 
over defensie en justitie, als lid van Statenbesognes, bij de 
Staten-Generaal, werkend aan relaties met andere gewes-
ten en het buitenland, bij het corresponderen met Neder-
landse gezanten in andere landen en het ontvangen van 
vertegenwoordigers van het buitenland in Den Haag, en 
soms met reizen daarheen. Zo nam hij actief deel aan de 
voorbereiding van de Unie van Utrecht en de onderhan-
delingen met Oranje, in Antwerpen, over de opdracht van 
de Hollandse grafelijkheid. En binnen de Staten kreeg hij 
in 1575 toestemming om alle binnenkomende brieven bij 
hun afwezigheid – ze vergaderden nog steeds niet perma-
nent – te openen en desnoods te beantwoorden. Tenzij hij 
op reis was, schrijft Koopmans, kende hij steeds als eerste 
de nieuwste ontwikkelingen en kon hij op basis daarvan 
zijn positie versterken.

Maar tegenbewegingen waren er ook, onder meer van 
degenen die vonden dat Buys te vaak afwezig was bij de 
dagvaart. Hij diende zelf, zeiden de Staten in 1583, de re-
soluties van hun vergaderingen op te stellen. Buys eiste 
dat hij dan minder reisopdrachten moest krijgen. Lange 
tijd had hij veel speelruimte gehad doordat hij naar het 
lijkt pas in 1578, en zeker in 1581 een instructie kreeg. 
Daarin kwam een aantal taken van zijn voorgangers te-
rug. Hij voelde zich hier wel door beperkt: tekenend voor 
deze man die, anders dan zijn voorgangers, duidelijk geen 
ambtenaar was, maar een politicus – en tegelijk een per-
soonlijkheid wiens opvattingen meermalen botsten met 
die van de Staten. Bijvoorbeeld in 1584 toen hij pleitte 

Afb. 5  Paulus Buys, in 1572- 1584 de eerste landsadvocaat aan de zijde van de 
Opstand, anonieme gravure, particuliere collectie.
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voor een politiek ten nadele van Frankrijk en pro Enge-
land. Die discussie leidde ertoe, dat hij op 5 oktober zelf 
ontslag nam.23 In feite hadden vroegere ontwikkelingen 
binnen het ambt zich versneld voortgezet. Niet voor niets 
was Buys al tijdens zijn ambtsperiode door sommigen 
‘president van de Staten’ genoemd.24

Oldenbarnevelt, de architect
De crisissituatie van 1584 werd hierdoor alleen nog maar 
ernstiger.25 Met Anjou en Oranje waren de gegadigden 
voor de landsheerlijke posities weggevallen. Overdracht 
van soeverein gezag aan de koningen van Frankrijk en En-
geland mislukte vervolgens – ook al zond Engeland wel 
militaire steun onder de graaf van Leicester. Terzelfder 
tijd vielen bovendien Vlaanderen en Brabant van de Op-
stand af door Habsburgse tegenacties. Het Zuiden kwam 
weer onder het oude gezag. Voor het Noorden bleef, na 
de mislukking van Leicester en diens ontslag begin 1588, 
alleen de vorming van een statenbond over van zes, vanaf 
1595 zeven soevereine gewesten: de Republiek der Ver-
enigde Nederlanden.

De bestuursstructuur van ieder der gewesten was op-
vallend anders dan waar ook in Europa. In elk gewest ver-
dween de vorstelijke top en werd de soevereiniteit geacht te 
berusten bij de sociaal hoogsten van de corporatief opge-
bouwde samenleving: de standen. De vertegenwoordigers 
dáárvan kwamen bijeen in de Statenvergaderingen die, zei 
men, dús de soevereiniteit ‘representeerden’. Het hoogste 
gezag in het gewest was nu van onder naar boven opge-
bouwd en meerhoofdig geworden. Als zij in vergadering 
bijeen waren hadden afzonderlijke edelen en steden in 
Holland deel aan de soevereiniteit. Waren zij afwezig, dan 
namen de Gecommitteerde Raden, hun dagelijks bestuur, 
het gezag waar. Onder de Staten vielen nu dus ook alle ge-
westelijke functionarissen, de oude tegenstelling tussen 
mensen in vorstelijke en in Statendienst verviel. Dit bete-
kende dat zowel de landsadvocaat als de stadhouder on-
der dezelfde autoriteit stond en van deze zijn taken kreeg. 

Voor de stadhouder, voorheen vorstelijk representant 
in het gewest, was dit de grootste verandering. In feite was 
hij zelfs overbodig: het hoogste gezag werd bij afwezig-
heid van de Staten-als-landsheer immers waargenomen 
door Gecommitteerde Raden. Niettemin werd hij ge-
handhaafd: hij had volgens de Unie van Utrecht een rol 
als bemiddelaar en arbiter bij geschillen, kreeg in de wes-
telijke provincies van de Statencolleges de jaarlijkse be-
noeming van stedelijke magistraten opgedragen, evenals 

elders ook het recht van gratie, en zou wegens zijn hoge 
sociale status goed kunnen worden ingezet bij bespre-
kingen met gewichtige partners. Die hoge status hing 
samen met het aanzien van de bekleders van het ambt: 
leden van de hoogadellijke families Oranje en Nassau. 
Dezen waren dus, opmerkelijk genoeg, steeds van hoger 
sociaal aanzien dan hun meesters, maar niettemin aan 
dezen ondergeschikt: een bron van spanning. In Hol-
land en Zeeland was in november 1585 Oranjes tweede 
zoon, de 18-jarige Maurits, in het ambt benoemd. Tege-
lijk was hij ook kapitein-generaal van elk van beide ge-
westen, wat niet langer een militaire functie was, maar 
een ambtelijke: hij vormde de verbinding tussen de hoog-
ste militaire autoriteit en de technici in het leger. Tegelijk 
kon hij echter ook apart worden benoemd tot generaal.26 

Die hoogste militaire autoriteit waren de Staten-Ge-
neraal, een college dat geen centraal gezag had, maar dat 
de ontmoetingsplaats was van de vertegenwoordigers van 
alle zeven gewesten. Zij namen hier besluiten van alge-
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Afb. 6  Prins Maurits op 22-jarige leeftijd. Gravure door Conradus Goltzius, 
1590; Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Delft.
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mene strekking op het gebied van de defensie, de finan-
ciering daarvan en het aangaan van bondgenootschappen, 
wat zich ontwikkelde tot buitenlandse betrekkingen. De 
Staten-Generaal vormden een intergouvernementeel col-
lege, met enkele supranationale trekjes. Achter Willem 
van Oranje aan had het college rondgetrokken door de 
Nederlanden. In 1585 streek het neer in Den Haag, de re-
sidentie van de Hollandse graven, in wier gebouwen aan 
het Binnenhof nu de Staten als opvolgende landsheer ze-
telden, langs de Hofvijver nabij het Buitenhof. Bij dezen 
trokken de Staten-Generaal in, in een kleine bovenzaal 
in de oorspronkelijk grafelijke verblijven terzijde van de 
Ridderzaal. Hier vergaderden zij vanaf 1593 iedere dag, zo 
nodig ook zondags en op kerkelijke hoogtijdagen.

Intussen had de vacature-Buys ondanks alle spanning 
een jaar opengestaan. Maar al vóór de aankomst van Lei-
cester vonden de Staten het beter, in september 1585, om 
een opvolger te benoemen. Dat gold temeer toen Leices-
ter weldra ruimere bevoegdheden wilde dan door konin-
gin Elisabeth bedoeld. ‘De Staten van Holland konden 
voorzien dat het [met hem] op vechten zou uitlopen. Voor 
vechten was een kemphaan nodig’, schrijft Jan den Tex. 
Dus kozen zij uit enkele kandidaten die geen van allen 
een meerderheid behaalden een man die zij kenden we-
gens zijn doortastendheid en zijn uiterst grondige juri-
dische kennis: Johan van Oldenbarnevelt, de pensionaris 
van Rotterdam.27 Trouwens: ook de benoeming van prins 
Maurits, in november 1585, was bedoeld om Leicester in 
toom te houden.

Oldenbarnevelt werd beëdigd op 8 maart 1586 en kreeg 
de instructie van Buys voorgelegd. Kenmerkend voor 
hem was, dat hij meteen enkele wezenlijke veranderingen 
eiste en toegezegd kreeg. Ten eerste mocht hij zelfstandig 
adviezen inwinnen van particulieren buiten de Statenver-
gadering, wat zijn betrokkenheid bij het beleid aantoon-
de. Dan bereikte hij, dat hijzelf en niet een van de gede-
puteerden, bij omvrage de meningen der Statenleden zou 
verzamelen. Dat maakte hem meer dan zijn voorgangers 
voorzitter van de vergadering. Dit was temeer uitvoerbaar 
omdat ook de secretaris bij de vergaderingen aanwezig 
was en aantekening hield. Bovendien wilde hij zoveel mo-
gelijk bij de bijeenkomsten aanwezig zijn: daardoor had 
hij immers zicht op het totale proces van verslaglegging 
(het extenderen) en de controle daarop tijdens de resumptie, 
het openbaar nalezen van het verslag. Den Tex noemt dit 
‘een belangrijke grondslag van zijn macht’, omdat juist de 
wijze van verslaglegging, van samenvatting en van formu-

lering, ja zelfs het bepalen of iets wel een meerderheid 
van stemmen had, ‘een politieke zaak’ was. Het voorzitten 
werd nu dus de bevoegdheid van de landsadvocaat zelf – 
en zeker niet omdat hij pensionaris van de Ridderschap 
zou zijn. Wat overigens niet wegnam, dat zijn verbinding 
met de ridders hechter werd dan die van zijn voorgangers, 
doordat hij op 4 oktober 1604 tot lid van de Ridderschap 
werd benoemd – hetgeen iets anders was dan pensionaris 
van de heren.28

Het paste in dit patroon dat Oldenbarnevelt meteen 
verklaarde, niet tegen zijn zin op buitenlandse gezant-
schappen te willen: ‘omme continuatie van saacken te 
moghen hebben, en te beletten, dat de Ordre by my te ne-
men, in mijne absentie niet en soude ghebroocken wor-
den.’ Het zou dan ook tot 1598 en 1603 duren, voordat hij, 
hoewel met tegenzin, als ambassadeur op pad werd ge-
zonden – maar toen waren de zaken wel naar zijn inzicht 
geregeld. Dit alles gold wat hem betrof minder voor reizen 
door de Republiek: daarvoor was hooguit een week nodig. 
En áls hij dan al op pad ging, dan wilde hij een klerk mee 
om de gewone staatszaken te kunnen voortzetten, voorts 
een goede reiskostenvergoeding en het recht om ‘kleine 
giften, fooien’ in ontvangst te nemen. Overigens waren 
die niet altijd even klein: in 1609 ontving hij van Hendrik 
IV van Frankrijk bijvoorbeeld negentigduizend gulden.29

Bij deze eisen bleef het in volgende jaren niet. Juist 
tijdens en direct na Leicester waren er allerlei aanlei-
dingen tot tegenstellingen binnen de jonge Republiek, 
en dus voor Oldenbarnevelt ook redenen om ontslag te 
nemen, dan wel om door dreiging ermee zijn zin te krij-
gen. Meermalen hanteerde hij een argument van hoge 
beleidsmatige aard: hij zou beslist vertrekken wanneer 
de Staten onderhandelingen aanknoopten voor vrede en 
soevereiniteitsoverdracht. Dat was een thematiek die hij 
in 1584-1585 had meegemaakt en die hem zo hoog zat, dat 
hij daarvan juist ook bij de besprekingen die leidden tot 
het Twaalfjarig Bestand in 1607-1609 desnoods een breek-
punt maakte.30

Veel aanwezig in Den Haag kreeg de landsadvocaat lo-
gischerwijs steeds meer bij zijn taken aansluitende werk-
zaamheden. Allereerst was daar het vergaderen met het 
nieuwe college van Gecommitteerde Raden, voorgezeten 
door de president van de Ridderschap. Daar werden de 
bestuurszaken ononderbroken besproken, terwijl de Sta-
ten nu ieder kwartaal enkele weken bijeenkwamen en 
zo nodig kortere perioden daar tussendoor. Bovendien 
moest de advocaat de vergaderingen van de Staten-Gene-
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raal bijwonen die, zoals gezegd, vanaf 1585 regelmatig en 
vanaf 1593 dagelijks op het Binnenhof werden gehouden. 
Alles speelde zich dus vrijwel naast elkaar af – wat de Hol-
landers de kans bood om, wanneer hun Staten wel bijeen 
waren, snel even tussen beide colleges op en neer te lopen 
om ruggespraak te houden en met nieuwe visies gewa-
pend of versterkt met extraordinaris gedeputeerden de 
Algemene Staten te bestoken. De advocaat trad er op als 
woordvoerder van de Hollandse delegatie en was dus di-
rect betrokken bij de besluitvorming van algemene aard.31

Het is hier niet de plaats, Oldenbarnevelts handelin-
gen op onderwerp te bespreken en te analyseren. Zijn 
bevoegdheden, samen met de hier besproken prakti-
sche mogelijkheden, maken al voldoende duidelijk, dat 
hij stevige greep kreeg op de politiek van Holland. Zijn 
kantoor – klein maar aanwezig, we kennen maar twee me-
dewerkers – werd dan ook het ‘presidentschap van Hol-
land’ genoemd. En door zijn directe verbindingen met de 
Staten-Generaal versterkte hij ook zijn invloed op de ge-
neraliteitspolitiek. Daarbij speelde natuurlijk mee dat, na 
de afval van Vlaanderen en Brabant, de leidende rol bin-
nen de opstandige gewesten zonder meer bij het groot-
ste, dichtstbevolkte en rijkste gewest Holland was geko-
men – precies het gewest van de permanent aanwezige en 
buitengewoon bekwame Oldenbarnevelt. In feite maakte 
deze zichzelf tot de centrale persoon in het Hollandse en 
generaliteitsapparaat.32

Maar hoe was tijdens deze jaren zijn relatie met Oranje, 
de mede op zíjn aandrang aangestelde Maurits? Voorop 
staat, dat zij in leeftijd vrijwel een volle generatie verschil-
den: Oldenbarnevelt was van september 1547, Maurits van 
november 1567. De jonge prins begon in feite als leerling 
van een ongeveer veertigjarige landsadvocaat. Hun func-
ties bewogen zich weliswaar op geheel verschillende ter-
reinen, zowel inzake benoemingen, gratieverleningen als 
oorlogvoering. Evenals zijn neef Willem Lodewijk ont-
wikkelde Maurits zich tot de buitengewoon succesvolle 
generaal, die vooral vanaf 1590 de buitengrenzen van de 
jonge Republiek met veroveringen van vestingen bevei-
ligde. Oldenbarnevelt was helemaal geen militair. Maar 
toch bracht zijn ambt hem bestuurlijk dicht bij de oor-
logvoering. Hij was het die met de Staten-Generaal voor 
de fi nanciering van de oorlog moest zorgen – en die de 
politieke keuzes diende te maken voor de aanvalsobjec-
ten: de Staten-Generaal hadden immers de leiding over 
de defensie. Juist deze laatste aspecten dwongen beide 
Statendienaren tot nauwe samenwerking.33 

men – precies het gewest van de permanent aanwezige en 
buitengewoon bekwame Oldenbarnevelt. In feite maakte 
deze zichzelf tot de centrale persoon in het Hollandse en 

Afb. 7  Portretbuste van Johan van Oldenbarnevelt. Anoniem, terracotta, 
tweede helft 17de eeuw, Rijksmuseum, Amsterdam, NG-760.
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Lange tijd verliep deze samenwerking goed. Maar 
geleidelijk werd Oldenbarnevelt steeds nadrukkelijker 
de oudere staatsman die het hele politieke bedrijf goed 
overzag, die de nieuwe bestuurlijke en wetgevende con-
structies binnen de Republiek zelf had gecreëerd en 
doorgrondde, die met zijn geweldige juridische kennis 
steeds formeel juiste redeneringen kon opzetten en altijd 
het formele gelijk aan zijn kant had. Maar die door zijn 
rechtlijnigheid ontwikkelingen op grond van andere opi-
nies te gemakkelijk ging blokkeren. Terzelfdertijd werd 
Maurits steeds meer bejubeld wegens zijn successen en 
kreeg hij groeiende behoefte aan greep op de bestuurlijke 
kanten van het krijgsbedrijf. Alom won hij aan invloed, 
mede omdat hij eenvoudig toegang had tot Statencolleges 
en tot de Staten-Generaal.

In feite bouwden én Oldenbarnevelt én Maurits hun 

functies ver buiten de formele grenzen ervan uit – en op 
het niemandsland daartussen kwamen zij met elkaar in 
botsing. Dat begon in de jaren na 1600 en werd versterkt 
door grote verschillen van inzicht over vrede of wapen-
stilstand in 1607-1609. Alles verergerde door de religieus-
politieke tegenstellingen van de Bestandsperiode en Ol-
denbarnevelts maatregelen tot beteugeling daarvan. Die 
maatregelen leken Maurits en zijn geestverwante contra-
remonstranten meer te treffen dan de remonstranten tot 
wie – niet geheel terecht – Oldenbarnevelt theologisch 
werd gerekend. Bovendien leken ze Maurits’ militaire 
positie te ondermijnen – ook al waren ze, zoals eigenlijk 
altijd Oldenbarnevelts maatregelen, volledig in overeen-
stemming met de regels. Zo liep het staatsapparaat vast 
dankzij de twee elkaar de voorrang betwistende machtige 
mannen en hun aanhang. Door zijn staatsgreep met ge-

Afb. 8  Het kasteel van Den Haag, residentie van de graaf van Holland en later zetel van de soevereine Staten van Holland en van 
de stadhouder. Op dit schilderij uit 1597 ziet men de Plaats met rechts de Voorpoort (thans Gevangenpoort), die moest 
worden gepasseerd om de poort tussen Buitenhaf en Binnenhof te bereiken. Links van deze poort is nog niet de vierkante 
woontoren voor prins Maurits verrezen. Anoniem paneel Hollandse School, Haags Historisch Museum, Den Haag.
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bruik van het leger van zijn Statenmeesters wist Maurits 
de machinerie weer in beweging te krijgen. De kerkelijke 
tegenstellingen werden door de Synode van Dordrecht 
(1618-1619) opgelost ten gunste van de contraremonstran-
ten, aan de politieke kwesties kwam een eind dankzij de 
arrestatie van Oldenbarnevelt en een volstrekt politiek 
proces, gevolgd door zijn terechtstelling.34 

Conclusie
Het ambt van landsadvocaat kwam dus voort uit de be-
hoefte aan een juridisch adviseur van de Staten, in 1480 
aangesteld ter bescherming van de gewestelijke privile-
ges. Een functionaris die soms jarenlang in dienst bleef 
en daardoor de continue factor in het Statencollege werd. 
Doordat hij bovendien de vergaderagenda moest opstel-
len en de resoluties redigeerde, werd hij steeds meer 
betrokken bij de besluitvorming in het algemeen. Zijn 
aanzien en invloed stegen mede, doordat de 16de-eeuwse 
Staten zelfstandiger en invloedrijker wilden zijn en dat 
ook werden. 

De omslag kwam door de Opstand. De Staten eigen-
den zich bestuursmacht toe en aanvankelijk een stevige 
positie naast de stadhouder. Hun advocaat, met perma-
nent een secretaris naast zich, werd, hoewel ambtenaar, 
de centrale politicus. Dat proces werd snel verder ont-
wikkeld door Oldenbarnevelt. Aan het begin van diens 
ambtsperiode ontstond de Nederlandse Republiek. Als 
centrale, steeds aanwezige ambtenaar van het machtig-
ste Statencollege der zeven, sterk politiek geïnteresseerd 
en bezield van constructieve plannen en juridische con-
structies stuwde deze de Hollandse Staten vooruit. Dat 
lukte temeer omdat hij steeds met de Hollandse delega-
tie enkele tientallen meters verderop vergaderde met de 
Staten-Generaal, daar namens zijn gewest sprak en optrad 
als voorzitter van de week.

Oldenbarnevelt had dus, met instemming van zijn 
meesters, zijn ambt steeds verder opgerekt. Datzelfde 
deed vooral na 1600 ook de Hollandse stadhouder, prins 
Maurits, die aanzien won als hoogst succesvol generaal. 

Ook hij stond, anders dan in de grafelijke tijd, nu onder 
de Staten. Maar doordat zowel Oldenbarnevelt als Mau-
rits zo ver buiten hun eigen ambtsgrenzen opereerden, 
werd hun botsing, die behalve persoonlijke en politieke 
zeker ook prestigieuze kanten had, onvermijdelijk. Het 
staatsrecht van de Republiek, dat nog onvolkomen en 
rekbaar was, liet dit toe. Dit verklaart ook, dat na 1619 de 
invloed van de landsadvocaat in de praktijk zomaar kon 
overgaan op de stadhouder. Maar die praktijk leerde ook, 
dat Maurits de capaciteiten hiervoor miste, tot nadeel van 
het land. 

Dankzij de nieuwe verhoudingen ondervond het ambt 
van landsadvocaat duidelijk de gevolgen van de crisis. 
Vooreerst bleef het in 1619 weer vacant en werd het dus 
waargenomen door de pensionaris van Dordrecht, An-
dries Wittens, oom van Johan de Witt. Het vinden van 
een opvolger kostte veel tijd, mede doordat het nieuwe 
bewind de invloed van de advocaat wilde beteugelen. 
Toen dan ook in 1621 Anthonie Duyck werd benoemd, 
kreeg hij een lagere titel met een beperkender instructie: 
hij werd raad en pensionaris – wat betekende dat hij de 
juridische dienaar van het college was, maar er tegelijk 
ook lid (raad) van werd geacht. Hij bleef voorzitter van 
de Statenvergadering. Maar brieven mocht hij alleen ter 
vergadering openen, met Staatse gezanten buitenslands 
mocht hij niet meer corresponderen, met Uniezaken zich 
niet meer bemoeien, net zo min als met financiën en aan-
stellingen van magistraten. Bovendien werd hij benoemd 
voor vijf jaar, niet meer zoals voorheen voor het leven. 
Maar zeker na Maurits’ dood zou een en ander te nadelig 
voor het grote gewest blijken. Dus kreeg Duyck bij her-
benoeming in 1626 de correspondentie met de Staatse 
ambassadeurs terug – ook al berustten de internationale 
betrekkingen bij de Staten-Generaal en niet langer bij de 
provincie.35 De basis voor nieuwe groei van het ambt was 
alweer gelegd. Veel daarvan zou afhankelijk blijken van 
de vraag, of de raadpensionaris een ambtenaar was, zoals 
Duyck en na hem Jacob Cats, dan wel een politicus zoals 
Oldenbarnevelt en later Johan de Witt.
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Op 1 maart 1796 vond in het Binnenhof in Den Haag, in 
de voormalige balzaal van stadhouder Willem V, de eer-
ste zitting plaats van de Nationale Vergadering. Nadat het 
eerste democratisch gekozen parlement van Nederland 
feestelijk was geopend, nam de voorzitter, de bekende 
Hollandse patriot Pieter Paulus, het woord. Paulus wees 
de leden van de Vergadering er op dat zij geen provincies 
vertegenwoordigden, maar het hele Nederlandse volk. 
Zij zouden ‘zonder eenige ruggespraak, alle de gemeen-
schappelijke belangens der geheele Republiek regelen, 
terwijl de besluiten deezer Vergadering door geene pro-
vinciale macht, hoe ook genaamd, mogen worden tegen-
gegaan of de uitvoering daarvan belet’.1 De provinciale 
belangen hadden volgens Paulus plaats gemaakt voor het 
belang van het hele volk, en hij voorspelde dat in de nabije 

toekomst zelfs de ‘naam van Provinciën of Landschappen’ 
zou verdwijnen.2  

De oprichting van de Nationale Vergadering was één 
van de sleutelmomenten van de Bataafse Republiek (1795-
1806), die na de Bataafse Revolutie van 1795 de Republiek 
der Zeven Provinciën verving. Tijdens de Bataafse Repu-
bliek werd het politieke bestel van de oude Republiek 
omgegooid. Een van de belangrijkste veranderingen uit 
deze periode betrof de afschaffing van het bondgenoot-
schappelijk karakter van de Republiek en de invoering 
van de eenheidsstaat. De oprichting van de Nationale Ver-
gadering maakte in 1796 een officieus einde aan het sys-
teem van last en ruggespraak op nationaal niveau, en met 
de invoering van de eerste Nederlandse grondwet in 1798, 
de Staatsregeling, werd de centralisatie van de staat beves-

Mart Rutjes

‘Zij willen over ons volksdeel de 
baas spelen’
Holland en de invoering van de eenheidsstaat 1795-
1798

Tijdens het revolutionaire bewind van de Bataafse Republiek (1795-1806) verdween Holland 
als autonome provincie en werd het onderdeel van de Nederlandse eenheidsstaat. Daarmee 
kwam ook een einde aan de bestuursstructuur van de Republiek der Zeven Provinciën waarin 
de politieke macht overwegend lokaal en provinciaal georganiseerd was geweest. In het 
debat dat voorafging aan de oprichting van de eenheidsstaat bleek vooral in Hollandse 
bestuurlijke kringen veel steun te zijn voor de opheffing van de federale structuur. In dit 
artikel wordt nagegaan welke argumenten de politieke hervormers van de late 18de eeuw 
hadden voor deze radicale breuk met het bestaande bestuurlijke model. Daarbij wordt 
onderzocht hoe het kwam dat met name in het Hollandse bestuur veel steun te vinden was 
voor de opheffing van de gewestelijke autonomie. Naast de Hollandse politieke belangen 
was vooral de ideologische achtergrond van de Hollandse politici bepalend voor deze steun.
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tigd en uitgebreid. Nederland werd ‘één-en-ondeelbaar’ 
verklaard, met als consequentie dat de hoogste macht nu 
op het nationale niveau kwam te liggen. De oude provin-
cies werden vervangen door ‘departementen’ op basis van 
inwonertal, met geheel nieuwe grenzen en namen (afb. 1). 
Hoewel dit departementale systeem in 1801 weer werd te-
ruggedraaid, gold dat niet voor de eenheidsstaat, die tot 
op de dag van vandaag bestaat. Daarmee kwam in 1798 een 
defi nitief einde aan een belangrijk aspect van de vroeg-
moderne bestuurscultuur van de Republiek: haar particu-
laristische en van onderop georganiseerde karakter. 

Waarom was er aan het einde van de 18de eeuw in de 
Republiek steun voor het afschaff en van een politiek sys-
teem dat al ruim twee eeuwen bestond, en dat volgens 

vele commentatoren in de 17de en 18de eeuw de bloei en 
groei van de Republiek mede mogelijk had gemaakt? In 
de historiografi e worden de Hollandse patriotten meestal 
aangewezen als de drijvende kracht achter de campagne 
voor de eenheidsstaat.3 Als dit beeld juist is, welke verkla-
ringen zijn hier dan voor te geven? Om dit inzichtelijk 
te maken, wordt eerst kort gekeken naar de belangrijk-
ste bestuurlijke ontwikkelingen van de 18de eeuw en de 
groeiende kritiek op het bestel. Vervolgens analyseren we 
het Hollandse debat over de oprichting van de Nationale 
Vergadering uit 1795. Tenslotte worden de verschillende 
mogelijke oorzaken van de Hollandse dominantie in het 
debat tegen het licht gehouden en beoordeeld. 

Afb. 1  De indeling van de Ba-
taafse Republiek volgens 
de Staatsregeling van 1798. 
Holland is verdwenen en 
heeft plaats gemaakt voor 
de departementen van 
Tessel, de Amstel en de 
Delf; H. Hettema jr. (red.), 
Groote Historische School-
atlas ten gebruike bij het on-
derwijs in de vaderlandsche 
en algemene geschiedenis 
(Zwolle 1920) no. 7. 

bataafsche republiek
in 1798
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Bestuur in Holland in de 18de eeuw
Het politieke bestuur in Holland leek in de 18de eeuw 
sterk op dat van de 17de eeuw. De basis van de politiek 
lag in de steden, waar de burgerij de dienst uitmaakte.4 
Hoewel de bestuurscolleges in principe uit leden van de 
gehele burgerij bestonden, had zich in de loop van de tijd 
een groep burgers gevormd voor wie ‘besturen’ de hoofd-
taak van het bestaan was geworden: de regenten. 

In de 18de eeuw nam deze groep een steeds meer ge-
sloten karakter aan, als gevolg van het systeem van coöp-
tatie waarbij zittende leden de nieuwe leden aanwezen 
enerzijds, en als gevolg van collectieve afspraken onder 
de regentenklasse anderzijds. De verdeling van ambten 
en privileges onder verschillende regentenfamilies had 
vanaf de 16de eeuw geleid tot de vorming van facties die 
elkaar beconcurreerden. Om een eind te maken aan deze 
situatie werd in de 18de eeuw in veel steden besloten om 
banen en functies volgens een vast systeem onder de be-
staande regentenfamilies te verdelen. Dit leidde welis-
waar tot minder factiestrijd, maar hoewel het systeem ze-
ker niet volledig gesloten was, hield het buitenstaanders 
nog meer buiten de deur.5 De vertegenwoordigers van het 
platteland in de Staten, de ridderschap, vormden al sinds 
de 16de eeuw een gesloten en kleine groep en bleven dat 
ook in de 18de eeuw; in de periode 1747-1795 waren er in 
totaal 31 edelen in de Hollandse ridderschap, afkomstig 
uit negen families.6 Omdat de politieke structuur van on-
derop georganiseerd was, was er ook op het gewestelijk 
en nationaal niveau sprake van een politiek bestuur dat 
oligarchisch van karakter was, en dat in de loop van de 
18de eeuw steeds meer werd.

Vanaf het begin van de 18de eeuw begon er kritiek te 
komen op de wijze waarop het bestuur was geregeld. Dat 
betrof in eerste instantie niet het gesloten karakter van 
de politiek, maar de gebrekkige slagkracht die het gevolg 
was van de lokale en gewestelijke autonomie; beslissin-
gen konden daarom nooit van bovenaf worden opge-
legd. Dat systeem had bepaalde nadelen, zoals bleek toen 
noodzakelijke financiële hervormingen aan het begin van 
de 18de eeuw niet konden worden doorgevoerd door op-
positie vanuit verschillende steden. Pogingen van de se-
cretaris van de Raad van State, de Hollander Simon van 
Slingelandt, om tot een sterker centraal gezag te komen 
om zo de besluitvaardigheid te vergroten, liepen op niets 
uit.7 Een volgende crisis diende zich rond het midden 
van de eeuw aan. Na een lange periode zonder stadhou-
der benoemden de Staten van Holland in 1747 Willem IV 

tot stadhouder. Groepen ontevreden burgers zagen in de 
nieuwe stadhouder een bondgenoot in hun pogingen de 
macht van de regentenklasse terug te dringen. Zij eisten 
herstel van hun ‘oude rechten’, waarbij het vooral ging om 
meer controle en inspraak van de burgers op het bestuur, 
en het tegengaan van corruptie onder regenten. De stad-
houder ging inderdaad over tot een onderzoek, waarna 
verschillende regenten uit hun ambt werden gezet. Dit 
leidde uiteindelijk niet tot een stelselwijziging: de perso-
nen werden weliswaar vervangen, maar dat had de wijze 
van politieke besluitvorming in Holland en de relatie tus-
sen burgers en regering niet veranderd.8

Afb. 2  Adriaan de Lely en Egbert van Drielst, 
1795, Generaal Daendels neemt te Maars-
sen afscheid van luitenant-kolonel C.R.T. 
Krayenhoff, die naar Amsterdam wordt 
gezonden om een omwenteling in het 
stadsbestuur te bewerkstelligen, 18 janu-
ari 1795. De inval van de Franse troepen 
waaronder een Bataafs Legioen onder 
leiding van generaal Herman Daendels 
luidde het einde van de Republiek der 
Zeven Verenigde Provinciën in, Rijksmu-
seum Amsterdam, SK-A-2231.
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Meer fundamentele kritiek op het Hollandse bestuur 
vond plaats in de jaren 1780, tijdens de Patriottentijd. 
De patriottenbeweging bestond uit verschillende groe-
pen: regenten die in de staatsgezinde traditie de groei-
ende macht van de stadhouder terug wilden dringen, 
en groepen burgers uit de middenklassen die, net als de 
protesterende burgers van een aantal decennia eerder, 
meer inspraak en invloed op het bestuur eisten. Hoewel 
de patriotse bezwaren verwoord werden binnen een tra-
ditioneel discours van ‘herstelling’ van ‘oude rechten en 
privileges’, bleek al snel dat veel patriotten iets anders 
wilden dan hun voorgangers. Zij onderbouwden hun eis 

tot invloed op het bestuur namelijk met het argument dat 
de soevereiniteit in de Republiek niet lag bij de verschil-
lende regeringsorganen (stadhouder, Staten) maar bij het 
volk als geheel. Door de volkssoevereiniteit centraal te 
stellen, legden deze patriotten een bom onder de basis 
van het bestaande bestel. Daarin was er weliswaar sprake 
van een vertegenwoordiging van het volk door regenten 
en edelen, maar deze was vooral virtueel. Burgers hadden 
wel het recht hun regeerders aan te schrijven en regeer-
ders werden ook geacht naar het volk te luisteren en zijn 
belangen voorop te stellen, maar de bevolking als geheel 
had geen directe invloed op de machtsuitoefening. Vol-
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gens veel patriotten moest dit veranderen, en zou er een 
vertegenwoordigend democratisch systeem moeten ko-
men.9  

Hoewel de patriotten van mening verschilden over de 
implicaties van de volkssoevereiniteit waren zij het erover 

eens dat de positie van de stadhouder teruggedrongen 
moest worden. Willem V had in hun ogen zoveel macht 
in handen gekregen dat hij de vrijheid van burgers en 
steden inmiddels bedreigde. De patriotten zagen hem 
niet als een mogelijke bondgenoot, maar als een halve 
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monarch die van bovenaf zijn wil probeerde op te leggen, 
en dit was in tegenspraak met de vorm van republikeins 
zelfbestuur die de patriotten voorstonden. Dat verklaart 
ook waarom de patriotten, ondanks het feit dat zij gebruik 
maakten van een nationalistisch discours en op nationaal 

niveau probeerden samen te werken, tegen centralisatie 
van de staatsmacht waren. Deze centralisatie bedreigde 
in hun ogen de vrijheid van de burgers, die alleen kon 
bestaan als de politiek van onderaf was georganiseerd.10

De opvatting dat de lokale en gewestelijke soevereini-
teit plaats moest maken voor nationale soevereiniteit ont-
stond dan ook pas nadat de patriottenbeweging in 1787 
was verslagen. Voor deze omslag in het denken zijn een 
aantal redenen aan te wijzen.11 In de eerste plaats had de 
nederlaag van de patriotten tegen de stadhouder (dankzij 
de troepen van diens zwager, de koning van Pruisen), veel 
patriotten de ogen geopend voor de tekortkomingen van 
het decentrale model. De patriotten waren grotendeels 
lokaal georganiseerd geweest en mede hierdoor hadden 
zij kansloos gestaan tegenover de Pruisische troepen. In 
de tweede plaats hadden de Nederlandse patriotten zich 
laten inspireren door de Franse Revolutie van 1789: een 
omwenteling die gebaseerd was op gelijksoortige idealen 
als die van de patriotten, maar succesvol uitgevoerd bin-
nen de kaders van de Franse eenheidsstaat. 

Veel patriotten, zowel degenen die in Frankrijk als 
bannelingen leefden, als degenen die in de Republiek 
waren achtergebleven, raakten ervan overtuigd dat een 
gecentraliseerd bestuur de beste garantie was voor de 
bestendiging van de idealen van vrijheid, gelijkheid en 
broederschap. Het zou niet alleen een eind kunnen ma-
ken aan de facties, belangenstrijd en partijschappen die 
volgens hen kenmerkend waren voor het federale model 
van de Republiek, maar ook het meeste recht doen aan 
het voor de patriotten zo belangrijke beginsel van de on-
deelbare volkssoevereiniteit. De doorwerking van het idee 
dat het Nederlandse volk één volk was met één soevereine 
wil, vormde dan ook een laatste belangrijke reden voor 
de groeiende populariteit van de eenheidsstaat.12 Het Ne-
derlandse volk als geheel was soeverein verklaard, en dat 
leek niet te rijmen met de lappendeken aan soevereine 
rechten en lokale autonome posities in de Republiek. 
Toen de tot Bataven omgedoopte patriotten in de winter 
van 1794-1795 met Franse hulp de Republiek bezetten en 
de stadhouder verjoegen, konden de aanhangers van het 
centralisme gaan proberen de zaak in hun voordeel te be-
slechten (afb. 2).    

Revolutie in Holland
De Bataafse Revolutie van 1795 leidde tot omzetting van 
besturen op lokaal en provinciaal niveau. In januari 1795 
werden in de meeste Hollandse steden en dorpen revolu-

Afb. 3  Bernardus Bosch (1746-1803), een radicale patriot 
en één van de belangrijkste verdedigers van de 
eenheidsstaat. Vervaardigd door Reinier Vinkeles; 
Rijksmuseum Amsterdam, catalogus FMP 589-b, 
objectnr. RP-P-OB-62.732.

Afb. 4  De Nationale Vergadering in 1797. Vervaardigd 
door George Kockers; Rijksmuseum Amsterdam, 
catalogus FMH 5455-a, objectnr. RP-P-OB-79.153.
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tionaire comités opgericht, die de leden van de zittende 
besturen tot aftreden dwongen. In de meeste Hollandse 
steden gebeurde dit binnen enkele dagen tot weken.13 De 
comités schreven verkiezingen uit en binnen een maand 
waren in de meeste steden nieuwe besturen aangesteld 
op basis van democratische verkiezingen. Veel van de po-
litieke kopstukken die vanaf 1795 een belangrijke rol in 
de Hollandse (en later nationale) politiek en pers gingen 
spelen, waren overtuigde voorstanders van de eenheids-
staat, unitarissen genaamd. De eerder genoemde Pieter 
Paulus bijvoorbeeld, maar ook belangrijke politici en 
bestuurders uit de Bataafse tijd als Isaac Gogel, Samuel 
Wiselius (beiden bestuurders op lokaal en nationaal ni-
veau), Willem Ockerse (grondwetsontwerper en auteur 
van het weekblad De Democraten), Jan Konijnenburg (au-
teur van het eveneens belangrijke tijdschrift De Republi-
kein en lid van de Tweede Nationale Vergadering) en Ber-
nardus Bosch (publicist en vooraanstaand parlementslid) 
waren Hollanders van geboorte of inwoning (afb. 3).14   

Op 26 januari kwamen, op initiatief van het Amster-
damse revolutionaire comité, de afgevaardigden van een 
aantal stadsbesturen in Den Haag bijeen om zichzelf uit 
te roepen tot de Provisionele Representanten van het Volk 
van Holland. Deze vergadering, die de facto de positie van 
de Staten van Holland overnam als soeverein provinci-
aal gezag, maakte meteen werk van haar revolutionaire 
voornemens. Nadat zij Pieter Paulus tot haar voorzitter 
had benoemd, regende het besluiten die korte metten 
maakten met het bestaande bestuursmodel. De vergade-
ring zou niet stadsgewijs stemmen maar hoofdelijk, de 
colleges van Gecommitteerde Raden van het Noorder- en 
Zuiderkwartier werden afgeschaft, evenals de Hollandse 
Rekenkamer. Er werden ‘comités’ ingesteld die verschil-
lende uitvoerende taken op zich moesten nemen. Daar-
naast werd het stadhouderschap afgeschaft verklaard, 
evenals alle erfelijke rechten en waardigheden.15 

De dadendrang van de Hollandse vergadering kon bij 
de meeste Bataven op bijval rekenen. De afschaffing van 
het stadhouderschap en erfelijke rechten, stemrecht op 
basis van volkssoevereiniteit en de doorbreking van de 
bestaande gesloten bestuurscultuur waren immers ge-
deelde idealen binnen de hervormingsbeweging. Er was 
echter minder overeenstemming over de vraag of deze 
hervormingen alleen gestalte konden krijgen binnen een 
eenheidsstaat. De Provisionele Representanten van Hol-
land, in meerderheid unitarissen, meenden van wel. Zij 
ondernamen vanaf het voorjaar van 1795 verwoede pogin-

gen om een Nationale Vergadering van de grond te krij-
gen, een nationaal parlement dat een grondwet voor de 
hele Republiek moest ontwerpen. Daar waren wel meer 
voorstanders voor te vinden, met name binnen de radi-
cale vleugel van de Bataafse beweging. Er was echter ook 
veel weerzin tegen deze plannen, met name in de overige 
gewesten waar wantrouwen heerste tegenover Holland. 
Tegenstanders van de eenheidsstaat, de federalisten, wa-
ren bang dat een eenheidsstaat de invloed van Holland 
zou vergroten. Het gewest had immers de grootste bevol-
king en economie, en zou binnen het proportionele sys-
teem van de eenheidsstaat dus het meeste gewicht in de 
schaal leggen.16 

Dat wantrouwen werd alleen maar verder gevoed toen 
bleek dat de meeste unitarissen ook van plan waren de 
gewestelijke schuldenlasten samen te voegen. Aangezien 
Holland veruit de grootste schuldenlast had, zagen velen 
de eenheidsstaat als een Hollands middel om de andere 
provincies voor haar schulden op te laten draaien.17 De 
angst voor Hollandse overheersing werd in januari 1796 
scherp verwoord door de Friese vertegenwoordiger Jel-
gersma: ‘De Hollanders zijn tot dweperij ingenomen met 
hunne Nationale Vergadering. Zij willen over ons volks-
deel de baas spelen… Ik zal mijn Vaderland met eene 
scheuring geluk wensen, indien onze toenadering tot ene 
Nationale Vergadering de dierbare belangen der Vriezen 
in handen van zulke domoren of guiten zou overbren-
gen.’18   

Het wantrouwen tegenover de Hollandse plannen was 
wel enigszins begrijpelijk. Het gewest had in het verleden 
zijn positie als grootste en belangrijkste lid van de fede-
ratie vaak gebruikt om beslissingen op Generaliteitsni-
veau door te drukken. Een eenheidsstaat leek ook vooral 
in Hollands voordeel uit te pakken, met name door de 
samenvoeging van de schulden Deze ‘realistische’ verkla-
ring voor het Hollandse enthousiasme voor de eenheids-
staat werd zowel door tijdgenoten als latere historici ge-
geven. Zij verklaart echter niet waarom er ook in Holland 
veel revolutiegezinden te vinden waren die overtuigd 
tegenstander waren van de Nationale Vergadering en het 
opgeven van de provinciale soevereiniteit. 

Om dit te begrijpen keren we terug naar het voorjaar 
en de zomer van 1795, toen in Holland debat ontstond 
over de wenselijkheid van een Nationale Vergadering. De 
Provisionele Representanten van Holland hadden op 26 
februari een voorstel ingediend bij de Staten-Generaal 
waarin een deel van het Comité te Lande (de opvolger 
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van de Raad van State) gelast werd een plan te ontwer-
pen voor het formeren van een Nationale Vergadering. 
In dit plan werd weliswaar besloten tot oprichting van 
een Vergadering, maar werd ook vastgelegd dat de pro-
vincies ten minste tot het moment dat er een grondwet 
zou komen autonoom konden beslissen over hun interne 
aangelegenheden. Hoewel de Hollandse Vergadering te-
vreden was met het plan had zij forse kritiek op dit laatste 
punt.19 De Vergadering stelde dan ook een aantal wijzi-
gingen voor, waarna een commissie dit herziene plan op 
28 juli aan de Staten-Generaal aanbood. In de toespraak 
die commissielid Jacob Hahn daarbij hield, werd stilge-
staan bij de redenen die de Vergadering had gehad voor 
haar pogingen een Nationale Vergadering in het leven te 
roepen (afb. 4).20 

Het principe van de ondeelbare volkssoevereiniteit 
bleek daarbij een grote rol te spelen voor deze unitaris-
sen. Zij zagen het Nederlandse volk als een geheel dat 
slechts vertegenwoordigd kon worden door een enkel re-
presentatief lichaam dat de opperste macht van het volk 
vertegenwoordigde. Uit het principe van de ondeelbare 
volkssoevereiniteit volgde volgens hen automatisch de 
‘eenheid van ons bestuur’.21 Daarnaast geloofden de unita-
rissen eenvoudigweg niet dat de idealen van de revolutie 
werkelijkheid konden worden binnen het bestuursmodel 
van de oude Republiek. Zij zagen dit bestel, in tegenstel-
ling tot de patriotten van de jaren 1780, als integraal on-
derdeel en zelfs als oorzaak van datgene dat zij als ‘mis-
bruiken’ aanduidden: het gebrek aan volksinvloed en de 
‘corruptie’ van de gesloten regentenkaste. Juist het lokale 
en pluriforme karakter van het bestuur maakte dit soort 
misbruiken mogelijk, omdat er nauwelijks controle op 
was. Lokale regenten en edelen konden bevolkingsgroe-
pen en steden immers maar al te makkelijk tegen elkaar 
uitspelen, en maatregelen die ten gunste waren van het 
algemeen belang blokkeren omdat ze niet strookten met 
particuliere belangen. 

Van de gedachte dat een stadhouder deze lokale macht-
hebbers af en toe in toom kon houden, was men sinds de 
Patriottentijd al verlost: de stadhouder werd juist als de 
grootste potentaat gezien, en overheidslichamen als de 
Staten-Generaal, de ‘slaafsche’ Raad van State en de pro-
vinciale Statenvergaderingen als tandeloze uitvoerders 
van zijn wil. De commissie was dan ook verder gegaan 
dan het oorspronkelijk plan van het Comité te Lande en 
had voorgesteld dat de Nationale Vergadering vanaf het 
moment van haar instelling de ‘uitoefening van ’s Volks 

oppermacht’ toevertrouwd zou worden, ‘en dan wel over 
geheel Nederland, met uitsluiting en vernietiging van alle 
Provinciale representatieve Vergaderingen’.22  

De Hollandse Vergadering had het gewijzigde plan 
met grote meerderheid goedgekeurd, maar niet zonder 
kritiek. De Amsterdamse afvaardiging in de Hollandse 
Vergadering wilde vast blijven houden aan de provin-
ciale soevereiniteit, en nadat hun bezwaren binnen de 
Vergadering aan dovemansoren gericht bleken, zochten 
de Amsterdammers de publiciteit.23 Het commentaar 
dat hoogleraar Jean Henri van Swinden in de Hollandse 
Vergadering had ingebracht, werd gedrukt en verspreid 
(afb. 5).24 In zijn pamflet maakte de Amsterdammer be-
zwaar tegen de in zijn ogen onbeperkte macht van deze 
Vergadering. Van Swinden draaide het argument van zijn 
Hollandse collega’s om door te schrijven dat juist een na-
tionale soevereine macht die niet door andere krachten 
in balans werd gehouden zich al snel tot onderdrukker 
zou ontwikkelen. Hoewel hij geen voorstander was van 
het bestuursmodel van de oude Republiek was daarin in 
ieder geval minder kans geweest dat een enkeling of een 

Afb. 5  Jean Henri van Swinden (1746-1823), hoogleraar wis- en natuur-
kunde te Amsterdam; Universiteitsmuseum Amsterdam, inv. nr. 
000.095.
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enkele groep alle macht in de Republiek in handen zou 
krijgen. Het stelsel was daar immers veel te lokaal en ge-
fragmenteerd voor.25 Die lokale autonomie had volgens 
de federalisten in Holland, maar ook daarbuiten, nog 
een ander belangrijk voordeel: burgers waren alleen vrij 
als zij zo dicht mogelijk op het bestuur zaten. Alleen dan 
konden zij invloed uitoefenen op de politiek en de be-
stuurders controleren. In de ogen van de federalisten, die 
hiermee de denkbeelden van de patriotten van de jaren 
1780 volgden, dienden de steden, inmiddels ook de dor-
pen, en vervolgens de provincies dan ook de basis van de 
soevereiniteit in de Republiek te blijven.26 

De vernietiging van het oude staatsgebouw, zoals het 
in de metafoor van die tijd heette, was voor de unitarissen 
echter de enige oplossing voor de politieke problemen 
van de 18de eeuw: gebrek aan slagkracht, elitevorming, 
corruptie en onvoldoende politieke invloed voor bur-
gers.27 De federalisten daarentegen meenden dat het oude 
bestel wel degelijk voordelen had. Het bood een betere 
waarborg tegen machtsmisbruik en kon, door de invoe-
ring van een democratisch bestel, omgevormd worden 
waarmee de nadelen verdwenen en de voordelen van het 
systeem bleven bestaan. Maar hun zaak bleek uiteindelijk 
een verloren zaak te zijn. In het najaar van 1795 werd uit-
eindelijk door de meeste provincies, na druk uit de Hol-
landse Vergadering, ingestemd met de bijeenroeping van 
een Nationale Vergadering die het hele Nederlandse volk 
zou vertegenwoordigen.

Eenheid
De oprichting van de Nationale Vergadering in 1796 en 
de uiteindelijke invoering van de Staatsregeling van 1798 
maakten van Nederland een eenheidsstaat. Dat hier in 
Holland veel voorstanders van waren, is niet verwonder-
lijk. In een eenheidsstaat zou Holland een relatief groot 
aandeel blijven houden op basis van het inwonertal, ter-
wijl zijn stem in het oude bestel officieel evenveel waard 
was als die van de andere provincies. Ook had Holland 
veel te winnen bij de samensmelting van de schuldenlast 
van de Republiek, wat dan ook de nodige scepsis oplever-

de vanuit de overige gewesten na 1795; Holland zou vooral 
veel te winnen hebben bij een eenheidsstaat. 

De machtspolitieke belangen van Holland bieden ze-
ker een verklaring voor de Hollandse steun voor een een-
heidsstaat, maar zijn niet afdoende. Zoals we zagen was 
het debat over de eenheidsstaat vooral ook een ideolo-
gisch debat waarin directe lokale belangen niet doorslag-
gevend hoefden te zijn. Vandaar ook dat in andere gewes-
ten dan Holland steun was voor een eenheidsstaat, en dat 
velen in Holland zich achter het federalisme schaarden. 
Daarbij maakten zij, zoals Van Swinden, vooral gebruik 
van algemene, en niet alleen op Holland van toepassing 
geachte argumenten die verwezen naar het belang van lo-
kale politiek voor de burgerlijke vrijheid.

Toch kan ook een ideologische benadering een verkla-
ring bieden voor de grote steun die in Holland bestond 
voor centralisatie. In Holland waren in de 18de eeuw al 
verschillende hervormingsbewegingen op gang gekomen 
die niet alleen de macht van stadhouder en regenten in 
twijfel trokken (dit was ook in andere gewesten het geval 
geweest), maar waar ook de versteviging van de Generali-
teitsmacht als oplossing was aangedragen. De opvatting 
dat de Republiek verder gecentraliseerd moest worden 
om het bestuur efficiënter en sneller te maken, was al 
vanaf het begin van de 18de eeuw populair geweest onder 
verschillende Hollandse bestuurders, zoals Simon van 
Slingelandt. Daarnaast waren veel van de meest progres-
sieve Bataven uit het intellectueel en cultureel hoogont-
wikkelde Holland afkomstig. Zij wisten snel na de revolu-
tie toe te treden tot de nieuwe besturen. 

Deze laatste factor droeg er ook toe bij dat ‘Holland’, 
of althans het provisionele bestuur van het gewest, in 1795 
iets bijzonders kon bepleiten. Jacob Hahn gaf in zijn toe-
spraak voor de Staten-Generaal toe dat ‘wy den natuurly-
ken afkeer beseffen van elk levend wezen, al is het nog zoo 
oud en gebrekkig, om zich zelven te ontbinden’.28 Maar 
uiteindelijk stelde Hahn dat zowel de Provisionele Repre-
sentanten van Holland als de Staten-Generaal precies dat 
moesten doen: zichzelf opheffen om een nieuw staatsge-
bouw mogelijk te maken.
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De Nederlandse politiek en het Haagse Binnenhof lijken 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is vrijwel on-
mogelijk zich een voorstelling te maken van het lands-
bestuur zonder daarbij te denken aan de Ridderzaal, het 
Torentje of de blauwe zetels van de vergaderzaal van de 
Tweede Kamer. Hoezeer het complex en zijn ‘bewoners’ 
met elkaar vergroeid zijn geraakt, blijkt ook wel in de me-
dia. Dagelijks komen er op televisie, internet en in kran-
ten beelden van het Binnenhof voorbij en een naam als 
‘het Torentje’ is inmiddels een begrip op zich. Het duidt 
niet langer enkel het gebouw aan, maar is synoniem ge-
worden voor de politieke macht die het huisvest.

Door de nauwe band tussen het Binnenhof en de na-
tionale politiek is de plaats van het landsbestuur tegen-
woordig haast een vanzelfsprekendheid. Toch is het Bin-
nenhof welbeschouwd een tamelijk opmerkelijke plaats, 
zeker wanneer je het complex vergelijkt met nationale 
bestuurscentra elders in de wereld. Ten eerste is het Bin-
nenhof de enige plek in de westerse wereld waar regering 
en parlement niet in de hoofdstad van het land zetelen, 
maar in een plaats daarbuiten. Daarnaast was het Binnen-
hof lange tijd één van de weinige plekken waar zowel het 

parlement, de regering als de belangrijkste gerechtelijke 
instellingen onderdak vonden. Eeuwenlang waren dus 
alle politieke machten in één en hetzelfde complex ver-
enigd. Tenslotte is het Haagse Binnenhof ook nog eens 
één van de oudste nog in gebruik zijnde bestuurscentra 
ter wereld en heeft het complex bovendien veel van zijn 
oorspronkelijke vorm en vroegmoderne uiterlijk behou-
den. In plaats van de neoclassicistische regeringsgebou-
wen die in talloze westerse hoofdsteden te vinden zijn, 
lijkt het Binnenhof niet op een Griekse tempel, maar eer-
der op een kruising tussen een middeleeuws kasteel en 
een verzameling Hollandse grachtenpandjes. 

De vraag die zich aandient, is dan ook waarom men 
altijd heeft vastgehouden aan deze plaats, en of de eigen-
aardige fysieke omgeving misschien samenhangt met een 
specifieke politieke cultuur. Nu is er in de afgelopen ja-
ren veel onderzoek verricht naar de meer culturele kant 
van de Nederlandse politiek. Bekende kenmerken zoals 
de verzuiling, het poldermodel en de ogenschijnlijk geza-
pige debatcultuur van de Tweede Kamer, zijn in dit kader 
uitvoerig tegen het licht gehouden en van een historische 
achtergrond voorzien. Wat betreft het onderzoek naar de 
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plaats van de politiek in Nederland zijn de studies echter 
nog altijd op één hand te tellen. Op een tweetal bundels 
en enkele korte beschouwingen na, is het ruimtelijke as-
pect van de Nederlandse politieke cultuur nog nauwelijks 
goed uitgezocht.1 In het vervolg van dit artikel zal ik daar-
om nader op het onderwerp ingaan en aandacht besteden 
aan enkele belangrijke discussies die in de 19de eeuw over 
de plaats van het landsbestuur zijn gevoerd. Op deze ma-
nier hoop ik te laten zien dat het gebruik van het histori-
sche Binnenhof niet altijd onomstreden was. De aandacht 
zal daarbij in het bijzonder uitgaan naar de vraag hoe de 
geschiedenis van het huidige Binnenhof samenhangt met 
het streven naar nationale eenheid aan het einde van de 
19de eeuw. 

Afb. 1  De Ridderzaal op het Binnenhof in het midden 
van de 17de eeuw. In de loop van de 19de eeuw 
zijn de verschillende aanbouwsels afgebroken 
om de zaal een meer ‘middeleeuws’ uiterlijk te 
geven. Hollandse school, ca. 165, Haags Histo-
risch Museum, Den Haag, 1892-0013-SCH.

Afb.  2  Sinds de late middeleeuwen wordt de vijver-
zijde van het Binnenhof gekenmerkt door een 
bonte verzameling gebouwtjes. In de Repu-
bliek hadden zowel de Staten-Generaal, als 
de Staten van Holland en de stadhouder aan 
deze zijde hun kwartieren. Adam van Breen, 
1618, Rijksmuseum Amsterdam, SK-A-955.
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Architectuur en politiek
Wetenschappers die zich bezighouden met de relatie tus-
sen architectuur en politiek, lijken het over één ding eens 
te zijn: regerings- en parlementsgebouwen hebben een be-
langrijke symbolische functie. Zij bieden niet enkel onder-
dak aan de belangrijkste bestuursinstellingen van een land, 
maar zijn tevens in staat om door middel van hun ontwerp 
en inrichting bepaalde wezenlijke waarden uit te dragen 
aan de buitenwereld. Zo wordt bijvoorbeeld door solide, 
monumentale bouw uitdrukking gegeven aan het perma-
nente karakter van de politiek, terwijl de aan de architec-
tuur van de oudheid ontleende friezen en zuilen refereren 
aan idealen als evenwichtigheid, redelijkheid en orde.2 

In het geval van de Nederlandse situatie komt de rela-
tie tussen architectuur en politiek misschien het meest 
duidelijk tot uiting in het huidige gebouw van de Tweede 
Kamer. Met zijn opengestelde Statenpassage, naar buiten 
gerichte vergaderzaal en glazen wanden is het ontwerp 
van architect Pi de Bruijn in de eerste plaats bedoeld als 
een ontmoetingsplaats, waar burgers en politici samen 
kunnen komen en waar in alle openheid politiek wordt 
bedreven. Het ontwerp is aldus in meerdere opzichten 
een uitdrukking van het huidige democratische bestel in 
Nederland, waar transparantie, overleg en coalitieregerin-
gen centraal staan.

Ingewikkelder wordt de relatie echter wanneer men 
ook de historische bebouwing op het Binnenhof in ogen-
schouw neemt. Dit deel van het Nederlands regerings-
centrum, met onder meer de Ridderzaal en de gebouwen 
van Algemene Zaken en de Eerste Kamer, stamt namelijk 
grotendeels uit de vroegmoderne tijd en is dus veel ouder 
dan het huidige politieke stelsel. Deze gebouwen waren 
niet ontworpen om democratische ideeën uit te dragen, 
maar toonden in de eerste plaats de politieke macht van 
bijvoorbeeld de graven van Holland, de Staten van Hol-
land of de stadhouders. Willen we het verband tussen de 
architectuur van het Binnenhof en de Nederlandse poli-
tiek goed begrijpen, dan is het dus allereerst van belang 
terug te gaan naar het verleden en een blik werpen op de 
functie van het complex in de jaren voorafgaand aan het 
Koninkrijk.

Machtsverhoudingen in steen
Op het moment dat Nederland aan het begin van de 19de 
eeuw een monarchie werd, bestond het Binnenhof al ruim 
vijfhonderd jaar. Oorspronkelijk in de middeleeuwen ge-
sticht als hof van de graven van Holland, was het complex 
in de loop der eeuwen uitgegroeid van een bescheiden 
grafelijke residentie tot het belangrijkste bestuurscen-
trum van de Noordelijke Nederlanden. Vooral ten tijde 
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van de Republiek, toen het Binnenhof onderdak bood aan 
zowel de Staten van Holland, als de Staten-Generaal en 
het stadhouderlijk hof, gold de plek als het belangrijkste 
politieke toneel van het land. Het pluriforme uiterlijk van 
de gebouwen, de bescheiden architectuur en neutrale lig-
ging van Den Haag te midden van de andere Hollandse 
steden pasten destijds uitstekend bij de gedecentraliseer-
de politiek van de Republiek, waar de macht in de eerste 
plaats op lokaal niveau lag en de soevereiniteit op federaal 
niveau werd gedeeld.3 

Daarnaast weerspiegelde ook het gebruik van de ruim-
ten binnen het complex de politieke verhoudingen bin-
nen de Republiek. Zo beschikten de Staten-Generaal, 
sinds het einde van de 16de eeuw belast met het over-
koepelende beleid van de Unie, verreweg over het minst 
opvallende onderkomen. Weliswaar zetelden zij in het 
voormalige woonkwartier van de landsheer aan de Hof-
vijver, maar deze vertrekken waren relatief klein, donker 
en vervallen. Indrukwekkender waren de meer westelijk 
gelegen lokalen van de Staten van Holland. Met name de 
grote vergaderzaal van de Staten, de tegenwoordige ver-
gaderzaal van de Eerste Kamer, maakte veel indruk op 
bezoekers en benadrukte de leidende rol van het gewest 
binnen de Unie. Eigenlijk de enigen die konden tippen 
aan de machtspositie van de Staten van Holland op het 
Binnenhof waren de stadhouders. Hoewel zij aanvanke-
lijk genoegen moesten nemen met een uiterst bescheiden 
onderkomen, nam naarmate hun macht toenam ook hun 
woonkwartier in omvang en luister toe. Toen de stadhou-
derlijke macht zich aan het einde van de 18de eeuw op een 
hoogtepunt bevond, beschikten zij dan ook over een heus 
‘stadhouderlijk paleis’ op het Binnenhof, dat zich kon 
meten met de vergaderzalen van de Hollandse regenten 
aan de overzijde.

De bouwactiviteiten op het Binnenhof liepen op deze 
manier jarenlang min of meer parallel aan de verschui-
vende machtsverhoudingen. Zagen de Staten van Hol-
land, de stadhouders of de Generaliteit hun positie ver-
sterkt, dan vond die versterking vrijwel altijd gelijk zijn 
weerslag in een verfraaiing van hun kwartier. Toch bleven 
werkelijk grootschalige bouwprojecten op het Binnen-
hof over het algemeen uit. Ten eerste omdat geen van de 
politieke machten in Den Haag de andere volledig zou 
weten te overvleugelen, maar vooral ook omdat van een 
sterke centrale macht nooit sprake zou zijn. Wie op zoek 
was naar echt imponerende architectuur, kon zich be-
ter buiten de muren van het Binnenhof begeven en een 

bezoek brengen aan één van de Hollandse Logementen 
of het nieuwe stadhuis op de Dam in Amsterdam.4 Het 
werkelijke gezag lag immers op lokaal niveau en deze ste-
delijke en gewestelijke macht werd, in tegenstelling tot de 
centrale macht, maar al te graag getoond.

Hofstad naast de hoofdstad
Zolang de Republiek als statenbond bleef bestaan en een 
sterke centrale macht ontbrak, was van wijzigingen in de 
huisvesting van het landsbestuur geen sprake. Met de 
Omwenteling van 1795 en daaropvolgende staatkundige 
veranderingen, kwamen de verhoudingen echter anders 
te liggen en veranderde ook de visie op het Binnenhof. 
Hadden de Bataafse revolutionairen nog brutaal hun ver-
gadering belegd in het paleis van de stadhouder, tijdens 
de inhuldigingsceremonie van Lodewijk Napoleon als ko-
ning van de nieuwe eenheidsstaat in het jaar 1806 werd 
pijnlijk duidelijk dat de nieuwe machthebber het Bin-
nenhof als een vreemde anomalie beschouwde. Hoewel 
de plechtigheid wel in Den Haag plaatsvond en de lokale 
notabelen reeds de verwachting hadden uitgesproken dat 
het hof ook als residentie in gebruik zou blijven, sprak 
de koning zelf vooral over zijn grote genegenheid jegens 
Amsterdam.5 In zijn ogen verdiende de grootste en in 
economisch opzicht belangrijkste stad van het land het 
om voortaan de formele hoofdstad van het land te zijn. 

Amper een maand na zijn aantreden liet hij dan ook 
de Spaanse vaandels, die in de Tachtigjarige Oorlog wa-
ren buitgemaakt en ruim twee eeuwen de Grote Zaal van 
het Binnenhof hadden gesierd, weghalen en overbrengen 
naar Amsterdam.6 Enkele maanden later volgde de ko-
ning zelf. Na eerst korte tijd zijn intrek te hebben geno-
men in Utrecht, verplaatste Lodewijk begin 1808 het ge-
hele landsbestuur naar Amsterdam. Zelf nam hij intrek in 
het stadhuis op de Dam dat met zijn classicistische gevels 
goed aansloot bij de op dat moment in Frankrijk zo po-
pulaire empirestijl. De andere bestuursorganen kwamen 
elders in de stad terecht, maar wel in de directe nabijheid 
van het paleis.

Zowel in 1808 zelf als achteraf in zijn memoires heeft 
Lodewijk Napoleon de verplaatsing van het nationale be-
stuurscentrum uitgebreid beargumenteerd. Onder meer 
door te wijzen op de betere geografische ligging van 
Amsterdam, de economische importantie van de stad en 
het belang van de nationale veiligheid. Ook de totstand-
koming van de eenheidsstaat wordt door hem enkele 
keren als argument aangehaald.7 Minstens zo interes-

Holland 2013-1 binnenwerk.indb   26 30-05-13   08:28



Diederik Smit  |  Het belang van het Binnenhof

27  

sant als zijn beweegredenen waren echter de eigentijdse 
pamfletten die de verhuizing van commentaar voorzien. 
Deze veelal anonieme geschriften toonden zich over het 
algemeen positief over de verhuizing. Ook zij zagen de 
verplaatsing in de eerste plaats als een gevolg van de nieu-
we politieke orde: zo was namelijk ‘zoo lang in het land 
een foederatief gouvernement bestondt, geene hoofdstad 
nodig geweest, [omdat] in elke provincie de voornaamste 
stad de hoofdstad derselve en de residentie der provinci-
ale regering was’.8 

In het nieuwe Koninkrijk hoefde men echter geen re-
kening meer te houden met de onderlinge verhoudingen 
tussen steden en gewesten, maar streefde men naar een 
krachtig gecentraliseerd gezag, dat rustte op een sterke 
nationale economie. De keuze van Lodewijk Napoleon 
om juist Amsterdam tot hoofdstad van het Koninkrijk te 
maken, lag volgens de pamflettist dan ook zeer voor de 
hand en sloot bovendien aan bij een internationale ont-
wikkeling. Waren in Frankrijk, Spanje en Pruisen immers 
de landsbesturen ook niet recentelijk verplaatst van de 
koninklijke hoven in Versailles, El Escorial en Potsdam 
naar de stadscentra van Parijs, Madrid en Berlijn?9 Op 
basis van de pamfletten kan dan ook gesteld worden dat 
schijnbaar weinigen de verhuizing naar Amsterdam be-
treurden. Ditzelfde gold overigens ook voor de ambtena-
ren die op het Binnenhof werkzaam waren. Hoge ambte-

naren als Johannes Goldberg en Alexander Gogel, die hun 
nieuwe departementen her en der in het complex hadden 
moeten onderbrengen, ontbrak het vaak aan elk comfort 
en zij klaagden dan ook steen en been over lekkage, kou 
en slechte ventilatie.10 

Oude tijden komen wederom
Des te opmerkelijker is het dan ook dat regering en par-
lement vijf jaar later triomfantelijk naar het Binnenhof 
terugkeerden. Op het eerste gezicht lijkt deze terugkeer 
wellicht een toevallig gevolg van het verloop der gebeur-
tenissen. Door met name het doortastende handelen van 
Gijsbert Karel van Hogendorp was de Restauratie immers 
a priori al een Haagse aangelegenheid. Wanneer we de ont-
wikkelingen in de periode 1813-1815 nader bekijken, blijkt 
de terugkeer naar het Binnenhof echter wel degelijk een 
bewuste keuze. Zo gaf Willem I in 1813 al herhaaldelijk 
aan niet in Amsterdam te willen resideren. Pas na langdu-
rig aandringen van de Britse regering, die vooral vreesde 
voor de macht van de Amsterdamse bevolking, besloot 
Willem het stadhuis op de Dam als paleis te behouden.11 
Het plan om een majestueus nieuw paleis op de plaats van 
het Binnenhof te bouwen en de Staten-Generaal onder te 
brengen in paleis Noordeinde zag de vorst evenmin zit-
ten.12 In plaats daarvan koos hij er voor zelf het beschei-
den paleis Noordeinde te betrekken, dat door sommigen 

Afb. 3  De laat 17de-eeuwse situatie op het Binnenhof 
diende in grote lijnen als uitgangspositie voor de 
restauratie aan het einde van de 19de eeuw. Schil-
derijen als deze dienden dan ook als voorbeeld 
voor het herstel of de uiteindelijke wederopbouw 
van de panden. Gerrit Adriaensz. Berckheyde en 
Jan van Huchtenburg, ca. 1700, Mauritshuis, Den 
Haag, inv. nr. 690.
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zelfs als ‘voor een majesteit onwaardig’ werd beschouwd. 
Niet alleen was dit namelijk de plek geweest waar hij al 
in de jaren voor de Bataafse Omwenteling had gewoond, 
met dit paleis koos hij tevens voor een locatie die nau-
welijks aanstoot kon geven en bovendien ook niet teveel 
herinnerde aan het oude stadhouderschap. Ook andere 
onderdelen van het landsbestuur liet hij, indien dat mo-
gelijk was, naar hun oude locaties op of rond het Binnen-
hof terugkeren. Zo kwamen de nieuwe Staten-Generaal 
terecht in de Trêveszaal, op de plaats waar eertijds de oude 
Staten-Generaal hun kwartier hadden gehad. Tijdens de 
opening van de eerste vergadering in 1814 werd dit gege-
ven van continuïteit nog eens nadrukkelijk vermeld, door 
er op te wijzen dat ‘in vroegere tijden de Staten-Generaal 
ook in deze vertrekken hadden vergaderd’.13 

Hoewel Willem I in bestuurlijke zin het door Lodewijk 
Napoleon ingeslagen pad volgde, koos hij wat de plaats 
van regering en parlement betreft dus overduidelijk voor 
aansluiting bij het verleden. Hij koos voor een bewust 
herstel van de oude traditie, waarbij zowel de vorst als de 
rest van het landsbestuur in het neutrale Den Haag zetel-
de op gepaste afstand van het van oudsher republikeins-
gezinde Amsterdam. Ik zou dan ook willen stellen dat, 
misschien nog meer dan het herstel van de provincies of 
het gebruik van oude benamingen als ‘Staten-Generaal’, 
de terugkeer naar het Binnenhof de politiek culturele res-
tauratie die Willem I voor ogen had, diende te markeren. 
Of, in andere woorden, het was de beste illustratie van 
Van Hogendorps beroemde proclamatie: ‘Alle partijschap 
heeft opgehouden (…) De oude tijden komen wederom!’14 

Dat de volksvertegenwoordiging vervolgens binnen 
een jaar tijd de Trêveszaal zou verruilen voor de andere 
kant van het Binnenhof, hing samen met de samenvoe-
ging met de Zuidelijke Nederlanden. Na de samenvoeging 
was het aantal afgevaardigden namelijk dusdanig geste-
gen dat het parlement simpelweg niet meer in de Trêves-
zaal paste. Ook nu werd echter gezocht naar een oplos-
sing die een zekere vorm van continuïteit suggereerde. Zo 
nam de nieuw gevormde Eerste Kamer de plaats in van 
de oude Staten-Generaal in de Trêveszaal en betrok de 
Tweede Kamer de voormalige vergaderplaats van de Nati-
onale Vergadering, de oude balzaal van het stadhouderlijk 
paleis. Dat het parlement zich met deze verhuizing in de 
traditie plaatste van de revolutionaire Bataafse volksver-
gadering, leek inmiddels niet meer te deren. Er werd wat 
betreft de inrichting zelfs openlijk verwezen naar de re-
volutionaire vergadering. Zo kwam de opstelling van 1815 
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Afb. 4  Interieur van de vergaderzaal van de Tweede Kamer in Den Haag vlak na de totstandkoming van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden. De indeling van de zaal vertoonde in deze beginjaren nog veel gelijkenissen met die 
van de Nationale Vergadering in de Bataafse tijd. J.E. Marcus naar C. Andriessen (1815), Haags Gemeentearchief, 
Den Haag, Collectie prenten, nr. kl. B. 196.

Holland 2013-1 binnenwerk.indb   29 30-05-13   08:28



30  

grotendeels overeen met die van 1796. In beide gevallen 
zaten de parlementariërs in een op het zuiden gerichte 
u-vorm van groene bankjes.15 Anders dan in de Franse tijd 
was de verhuizing tijdens de Restauratie overigens geen 
onderdeel van een breed gevoerde publieke discussie. Zo-
wel vanuit de regering als de bevolking kwamen er nau-
welijks reacties op het huisvestingsbeleid.

Een nieuw regeringscentrum?
Pas in de jaren veertig van de 19de eeuw kwam de plaats 
van parlement en regering opnieuw ter discussie te staan. 
Nu de grondwetswijziging van 1848 definitief had afgere-
kend met het verlicht-autoritaire bestuur van de koning, 
lag de politieke macht in de eerste plaats bij het parle-
ment en de verschillende ministeries. Omstreeks 1850 liet 
het eerste liberale kabinet-Thorbecke daarom plannen 
maken om zowel de Pleinzijde als de Buitenhofzijde van 
het Binnenhof te vervangen door nieuwe overheidsge-
bouwen in classicistische stijl.16 Op deze manier hoop-
te het kabinet niet alleen meer ruimte te bieden aan de 
snel groeiende departementen, maar vooral de nieuwe 
machtsverhoudingen in steen kracht bij te zetten. De 
nieuwbouw diende te illustreren dat er een nieuwe tijd 
was aangebroken en zou de eerste stap zijn richting een 
volledig nieuw regeringscentrum. 

Zover zou het alleen nooit komen. Het plan stuitte 
namelijk al spoedig op dusdanig veel weerstand dat het 

binnen enkele jaren van tafel verdween. Het verzet kwam 
daarbij overigens van twee kanten. In de eerste plaats was 
er kritiek vanuit de ministeries zelf. Het ontwerp was in 
de ogen van de verantwoordelijke ambtenaren teveel een 
goedkope nabootsing van het 17de-eeuwse stadspaleis: 
‘een kopie (…) waarvan smaak en sierlijkheid bij weinigen 
bijval vinden en zeer ongunstig afsteken bij de gebouwen 
die het Plein omgeven’.17 De kritiek was kortom, dat het 
ontwerp zich enkel in negatieve zin onderscheidde en 
vooral neergang en kleinburgerlijkheid uitdroeg. Veel 
conservatieven in de oppositie protesteerden daarnaast 
tegen de nieuwbouw in het algemeen. Volgens hen was 
het onder meer ongehoord dat het liberale kabinet zo-
maar overging tot de sloop van ‘geschiedkundige monu-
menten’, waarvan het land al ‘zoo weinige zou hebben’.18 

Thorbeckes volgende poging, om ter viering van vijf-
tig jaar onafhankelijkheid in 1863 een geheel nieuw Paleis 
der Staten-Generaal te bouwen dat ‘de waardigheid van 
de wetgevende macht op gepaste wijze zou doen uitko-
men’, sneuvelde vervolgens eveneens.19 Ondanks de vele 
ontwerpen, het één nog grootser dan het ander, was ook 
nu de bouwstijl van het parlementsgebouw het grootste 
struikelblok. Enerzijds wilde men namelijk een gebouw 
neerzetten dat de nieuwe positie van het parlement weer-
spiegelde, anderzijds moest dit nieuwe complex wel op 
een passende manier refereren aan het Nederlandse ver-
leden en de politiek culturele verhoudingen zoals deze in 
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het 19de-eeuwse Nederland lagen. Juist deze dubbele eis 
bleek echter koren op de molen van tegenstanders van de 
nieuwbouw, uit met name de conservatieve en confessio-
nele hoek. Zo meende bijvoorbeeld de antirevolutionaire 
voorman Guillaume Groen van Prinsterer dat het parle-
ment zichzelf met het nieuwe Paleis der Staten-Generaal 
teveel eer bewees en daarmee het koningshuis ten on-
rechte in zijn schaduw zou plaatsen.20

Deze tegengestelde visies op de vraag hoe het nieuwe 
regeringscentrum er uit diende te zien en wie historisch 
gezien recht had er te zetelen, legden de discussie over 
de nieuwbouw geheel lam. Temeer daar ook religie een 
steeds grotere rol in de discussie ging spelen. Zo had 
bijvoorbeeld de katholieke voorvechter voor monumen-
tenzorg Victor de Stuers een geheel ander beeld van het 
ideale regeringscentrum dan veel van zijn protestantse 
collega’s. De impasse in het beleid ten aanzien van de 
huisvesting van het landsbestuur duurde dan ook meer 
dan een decennium voort. Toen in het midden van de ja-
ren 1870 nog altijd geen enkele ontwerper erin geslaagd 
was alle partijen tevreden te stellen, besloot de regering 
uiteindelijk van het plan af te zien en het Binnenhof zo-
veel mogelijk in zijn huidige vorm aan de moderne tijd 
aan te passen.

Op het eerste gezicht oogt dit besluit misschien als een 
pragmatische oplossing: het lijkt vooral een keuze voor 
de minst kwade optie te zijn. Wanneer we de argumenten 

van de tegenstanders van de nieuwbouw nader beschou-
wen, dan blijkt echter dat sommige deelnemers aan de 
discussie het bestaande Binnenhof niet enkel om prak-
tische, financiële of louter antiquarische redenen wilden 
behouden. Een goed voorbeeld is het Haagse Tweede 
Kamerlid Willem Wintgens. Deze over het algemeen ge-
matigde parlementariër, die het liefst tussen de liberale 
en conservatieve uitersten door laveerde, koesterde een 
bijzondere interesse in het vaderlandse verleden en dan 
met name voor de stijl van politiek zoals die in Neder-
land was bedreven.21 In zijn ogen was het landsbestuur 
in Nederland, in tegenstelling tot andere landen, name-
lijk grotendeels gekenmerkt geweest door kalmte en har-
monie tussen verschillende politieke stromingen. Dat 
hij het Binnenhof als een soort monument voor deze 
typisch Nederlandse cultuur beschouwde, blijkt wel uit 
de rede waarmee hij op 6 april 1865 het behoud van de 
bestaande ruimten verdedigde. Volgens het Kamerlid wa-
ren de historische vergaderzalen namelijk ‘de schoonste 
monumenten van onze geschiedenis’. Hier vergaderden 
de voorlopers van het huidige parlement en vond niet al-
leen de oorsprong van het centrale gezag en ‘het monar-
chistische beginsel’, maar ook ‘het andere beginsel, dat 
van de Oude Republiek en de provinciale soevereiniteit’. 
Het Binnenhof was evenzeer de plek van ‘de Prinsen van 
Oranje’, als de plek van ‘Jan de Witt’.22 

De argumentatie van Wintgens voor het behoud van 
het Binnenhof was dan ook tweeledig. In de eerste plaats 
was hij van mening dat het regeringscentrum in zijn be-
staande, vroegmoderne vorm het glorieuze verleden het 
beste tot uitdrukking bracht. Het was een plaats, zoals 
rijksbouwmeester Cornelis Hendrik Peters het enkele ja-
ren later zou verwoorden, ‘waaraan zich de schoonste en 
roemrijkste herinneringen van ons verleden hechten’.23 
Daarnaast was het Binnenhof ook zonder twijfel een na-
tionale plek. De herinneringen die zich aan de gebouwen 
‘hechten’, waren namelijk dierbaar voor zowel liberalen, 
als conservatieven, protestanten én katholieken. Had het 
complex in het verleden immers niet onderdak geboden 
aan zowel rechtschapen staatslieden als Johan van Olden-
barnevelt en Johan de Witt, als aan vrome edelen als prins 
Maurits, stadhouder-koning Willem III en de hertogen 
van Bourgondië? 

Deze notie, dat het Binnenhof juist in zijn bestaande 
historische vorm een nationale plek was die kon bijdra-
gen aan de eenheid binnen het koninkrijk, kreeg aan het 
einde van de 19de eeuw steeds meer voet aan de grond. 

Afb. 5-6  Twee ontwerptekeningen 
uit 1865 voor het Paleis der 
Staten-Generaal van hand 
van het Beierse architecten-
duo Emil en Ludwig Lange. 
Hun ontwerp was één van 
drie ontwerpen die na de 
prijsvraag van 1863 door de 
Nederlandse Staat werden 
aangekocht, Technische 
Universität München.
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Vanaf de jaren tachtig verschenen er tal van historische 
publicaties die de geschiedenis van de gebouwen op het 
Binnenhof voor een breed publiek toegankelijk maakten 
en voortdurend het nationale belang onderstreepten dat 
de plek met zich meedroeg.24 Hoewel er nog wel jarenlang 
gediscussieerd zou worden over de aanpassing en restau-
ratie van de gebouwen, zou de plaats van het parlement 
in het laatste kwart van de eeuw dan ook niet meer ter 
discussie staan.25 Integendeel, nadat de gedachte eenmaal 
algemeen geaccepteerd was, nam ook de publieke belang-
stelling voor het Binnenhof in rap tempo toe en zorgden 
krantenartikelen, ansichtkaarten en foto’s ervoor dat het 
complex, en in het bijzonder de Ridderzaal, in korte tijd 
uitgroeiden tot iconen van de Nederlandse politiek.

Besluit
Wat verklaart nu de opmerkelijk vorm en plaats die de po-
litiek van ons land tot op heden kenmerkt? Gezien het bo-
venstaande, mag duidelijk zijn dat het antwoord op deze 
vraag evenzeer in de 19de eeuw gezocht kan worden als 
in het vroegmoderne verleden. Werd het Binnenhof in de 
Franse tijd nog beschouwd als een ongeschikt overblijfsel 
uit de Republiek, een kleine honderd jaar later gold het 
complex als het onbetwiste hart van de Nederlandse poli-
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tiek. Deze ontwikkeling was echter geen continu proces. 
Perioden van kritiek op de bestaande huisvesting werden 
afgewisseld door perioden waarin de politieke erfenis van 
het ancien régime juist als uitgangspunt voor de huisves-
ting diende. 

Dat de voorstanders van behoud van het historische 
Binnenhof uiteindelijk aan het langste eind trokken, kan 
achteraf vooral in het licht worden gezien van een streven 
naar nationale eenheid. Waar het Binnenhof in tijden van 
polarisatie en vernieuwingsdrang ter discussie werd ge-
steld, vormde het omgekeerd op momenten dat men zocht 
naar eensgezindheid juist een monument van eendracht. 
Meer nog dan tot nu toe in de bestaande historiografi e 
naar voren is gekomen, hoort het Binnenhof daarom 
thuis in een reeks van 19de-eeuwse plaatsen van herin-
neringen, waartoe bijvoorbeeld ook ‘Naatje op de Dam’ of 
het monument te Heiligerlee behoren.26 Plekken, namen 
en begrippen die, al dan niet verzonnen, aangepast of her-
ontdekt, de herinnering aan het verleden levend dienden 
te houden om zo de gemeenschapszin en het natiebesef 
te stimuleren. Door het vroegmoderne complex zowel in 
de jaren 1813-1815 als in het laatste kwart van de 19de eeuw 
te behouden en bepaalde tradities te cultiveren, lijkt men 
de destijds heersende geest van nationale conciliantie in 
steen hebben willen vatten. In dit licht lijkt de plaats van 
de Nederlandse politiek dus ook voor de 19de eeuw een 
zekere spiegelfunctie te hebben gehad.

Afb. 7  Foto uit 1913 door A. Mulder van de ‘herstelwerkzaam-
heden’ langs de vijverzijde. Na een eeuw lang discussie 
te hebben gevoerd over het lot van het Binnenhof werd 
uiteindelijk besloten de grote delen van het complex af 
te breken om vervolgens weer in historische stijl te herbou-
wen. Niet alles is dus zo oud als dat het lijkt, Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed, Amersfoort, Collectie gebouwd, nr. 
15.093.
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Vergaderen. Het was een centraal element in het staats-
bestel van de Republiek. Aldus Willem Frijhoff en Marijke 
Spies in hun boek 1650. Bevochten eendracht.1 Het nemen 
van beslissingen was een zaak van bestuurscolleges. En dus 
lagen overleg, onderhandeling en consensus besloten in 
de politieke grondstructuur van de Noordelijke Nederlan-
den. Op alle bestuurlijke niveaus kwam het aan op de kunst 
van het samenwerken. Niet voor niets luidde het motto van 
de Staten-Generaal Concordia Res Parvae Crescunt, kortweg: 
Eendracht maakt macht. De zinspreuk was op tal van plaat-
sen te vinden, onder andere op het schilderij van de Grote 
Vergadering van 1651, toegeschreven aan Bartholomeus van 
Bassen (afb. 1). De besluiten, genomen tijdens die talloze 
vergaderingen, vonden hun weerslag in dikke, in perkament 
gevatte folianten. Maar welke wereld ging er schuil achter 
deze enorme stapels papier? Valt vergaderen ook te vatten 
in beeld?

Vergaderen

Arjan Nobel & Jaco Zuijderduijn 
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 Vergaderen

Sinds de late middeleeuwen hadden bestuurders een 
uitvalsbasis: een pand waar werd vergaderd en recht werd 
gesproken. Zij deelden het gezag met de kerk en dwarsver-
banden tussen wereldlijke en geestelijke autoriteiten wa-
ren heel gebruikelijk. We zien het bijvoorbeeld terug in de 
raadhuizen. Herhaaldelijk werd bepaald dat deze in de buurt 
van de kerk moesten worden neergezet.2 Het rechthuis van 
Noordschermer, opgetrokken in 1652, stond ooit tegen het 
kerkgebouw. Vandaag de dag leunt het tegen zijn uit 1639 
daterende grote broer uit Zuidschermer, het huidige Groot-
schermer (afb. 2). Er zouden meer verbanden te noemen 
zijn. Voor de reformatie was de eredienst de geijkte plaats 
om bestuurlijke besluitvorming te communiceren. Een tref-
fend voorbeeld vormen de zogenaamde ‘kerkgeboden’, de 
aankondigingen van voorgenomen transacties van onroe-
rend goed of andere zaken in een goedgevulde kerk. Na de 
reformatie werd het lastiger om tijdens een kerkdienst het 
merendeel van de bevolking te bereiken. Onder meer omdat 
bestuurders te maken kregen met geloofsgemeenschappen 

Afb. 1  De grote zaal op het Binnenhof te Den Haag tijdens 
de grote vergadering der Staten-Generaal in 1651, 
Bartholomeus van Bassen, 1651, Rijksmuseum Am-
sterdam, SK-C-1350.

Afb. 2  Het raadhuis van Grootschermer (1639) met het 
rechthuis van Noordschermer (1652) dat in 1938-1939 
hier naartoe werd overgebracht, Wikimedia Com-
mons, M.arjon.

Afb. 3  Koperen omroepersbord met houten klopper, Leiden, 
18de eeuw, Museum De Lakenhal Leiden, inv. nr. 351.

die op andere plaatsen samenkwamen. Kerkgeboden wer-
den vervangen door marktgeboden.3 Vanaf nu werden me-
dedelingen gedaan vanaf de pui van een stadhuis of door 
een omroeper die met veel kabaal de aandacht op zich ves-
tigde (afb. 3). Op veel plaatsen bleef het doen van kerkgebo-
den overigens nog lang in zwang, tot groot ongenoegen van 
de gereformeerde predikanten die dit als een verstoring van 
de eredienst bestempelden.

Aanvankelijk bewaarden bestuurders hun bescheiden 
vaak in kerken. Daar lagen de stukken vaak redelijk veilig 
aangezien kerken immuniteit genoten. Belangrijker mis-
schien: in veel steden en dorpen waren het de eerste stenen 
gebouwen, waardoor ze ook relatief brandveilig waren. Des-
ondanks haalden werklieden in 1512 belangrijke ambtelij-
ke registers onder het puin van de ingestorte toren van de 
Leidse Pieterskerk vandaan.4 Ook in Amsterdam werden de 
privileges in de Oude Kerk bewaard, in de zogenaamde IJ-
zeren Kapel (afb. 4). De toegang tot deze zwaar beveiligde 
ruimte – vandaag de dag nog steeds goed te zien – bevond 
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zich op vijf meter hoogte zodat niemand erbij kon komen. 
Daarbinnen stond een charterkast, met drie sloten waar-
van de sleutels door drie verschillende functionarissen wer-
den bewaard Op die manier werd de kans op diefstal van de 
waardevolle documenten verkleind, een methode die we ook 
elders in Holland wel tegenkomen. Toen er stenen raadhui-
zen verschenen, kregen deze vaak tevens een archieffunc-
tie. Men borg de papieren op in archiefkisten (afb. 9), vaak 
ook weer voorzien van meerdere sloten. Alle voorzorgsmaat-
regelen ten spijt; in verschillende plaatsen, en zeker op het 
platteland, bleef het slecht gesteld met de archivering. Veel 

ambtenaren bewaarden de staatstukken gewoon thuis.5 Bij 
raadpensionaris Jacob Cats stond het archief zelfs in zijn 
slaapkamer, waar ook wel eens gasten sliepen.6

Besturen was een taak voor ‘gekwalificeerden’, mannen 
van aanzien, die voldoende tijd en geld hadden om een be-
stuursfunctie te vervullen – zij werden hier niet voor betaald. 
Geen wonder dat aangezochte bestuurders wel eens pro-
beerden onder een nominatie uit te komen of vergaderin-
gen over te slaan. Eén manier om verzuim tegen te gaan 
was de aanwezigen te belonen met presentiegeld, terwijl 
de afwezigen een boete kregen. Om te controleren wie wel 

Afb. 4  Aquarel van de Sint Sebastiaanskapel of Handboogschutterskapel (zuidertransept) van 
de Oude Kerk te Amsterdam, Gerrit Lamberts, 1818, Stadsarchief Amsterdam, tekenin-
gen en prenten, inv. nr. 010097001172.
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en niet ter vergadering verschenen, werden er in sommige 
plaatsen zogenaamde ‘vroedschapspenningen’ uitgedeeld 
(afb. 5).7 De Goudse penning toont een stadsgezicht, en op 
de keerzijde een stedenmaagd, onder meer met het stads-
wapen van Gouda en twee borstbeelden: links Floris V die 
Gouda in 1272 het stadsrecht verleende, rechts Nicolaas van 
Cats die dat jaar werd aangesteld als stadsheer. De tekst 
nummus senatorius geeft aan dat het een vroedschapspen-
ning betreft.

Vergaderingen zelf gingen vaak gepaard met wining en 
dining. Niet zo gek als we bedenken dat de bestuurders op 
het platteland vaak vergaderden in een herberg. Maar ook 
in de steden kon het er soms vrolijk aan toegaan: in de 
13de-eeuwse stadsrekeningen van Dordrecht staan al tien-
tallen kannen wijn vermeld.8 Serviesgoed bleef in de eeu-
wen daarna een prominent onderdeel van de bestuurlijke 
huisraad. Vooral belangrijk waren de zogenaamde ‘hensbe-
kers’. In de naam herkennen we het woord ‘hanse’ dat zoiets 
betekende als bondgenootschap. Het drinken uit deze bo-
kalen verbond de aanwezigen met elkaar en symboliseerde 
eenheid. De bekers zelf – meestal van glas, maar we kennen 
ook veel kostbaarder exemplaren van zilver of goud – fun-
geerden vaak als legitimatie en manifestatie van macht. Een 

Afb. 5  Vroedschapspenning van de stad Gouda, 
17de eeuw, Geldmuseum Utrecht, inv. nr. 
1934-0343.

Afb. 6  Beker van de baljuw en mannen van de Lan-
den van Voorne, Romeyn de Hooghe, 1701, 
Rijksmuseum Amsterdam, BK-NM-9446.
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Afb. 7  Regenten van het leproos-, pest-, en dol-
huis te Haarlem, Salomon de Bray, 1667, 
Frans Halsmuseum Haarlem, OS I-34.

Afb. 8  Regentessen van het leproos-, pest-, en 
dolhuis te Haarlem, Salomon de Bray, 
1667, Frans Halsmuseum Haarlem, OS 
I-35.

Afb. 9  Archiefkist, vermoedelijk uit de polder 
De Oostdijk op Westvoorne (Goeree), 
17de eeuw, Waterschap Hollandse Delta, 
Ridderkerk, inv. nr. 0453.
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goed voorbeeld daarvan is de door Romeyn de Hooghe ver-
vaardigde bokaal van de baljuw en mannen van de Landen 
van Voorne uit 1701 (afb. 6). Op de beker, die getooid is met 
een keizerskroon, zijn de beeltenis en het wapen van Karel 
V te vinden. Stuk voor stuk verwijzingen naar de landsheer 
die het college ooit verschillende privileges had geschon-
ken. Daarnaast zien we vrouwe Justitia: geblinddoekt bij de 
onthoofding van een veroordeelde en zittend op een troon, 
terwijl ze een aan haar aangeboden geldsom resoluut af-
wijst. Het symboliseerde onwrikbaarheid en onomkoopbaar-
heid en wees de bestuurders op hun verantwoordelijkheden. 
Hun handelen diende objectief te zijn en vrij van eigenbe-
lang.9

Ook op tal van andere plaatsen benadrukten de regenten 
hun betrokkenheid bij het bestuur. Ze beschouwden hun 
bestuursfuncties vaak als erebaantjes en dat mocht ieder-

een zien. Dit was uiteraard koren op de molen van de Hol-
landse schilders, die vele honderden opdrachten kregen om 
bestuurscolleges te vereeuwigen. De vrome regenten van 
het leproos-, pest- en dolhuis te Haarlem lieten zich in 1667 
afbeelden, gezeten aan een tafel met rekengerei. Eén van 
hen krijgt een briefje aangereikt van een man, terwijl een 
jongen met ontzag naar hem opkijkt (afb. 7). In hetzelfde 
jaar maakte de schilder Salomon de Bray overigens ook een 
groepsportret van de regentessen van dezelfde instelling. 
Eén van hen toont een stuk kinderkleding dat ongetwijfeld 
bestemd was voor één van de jeugdige bewoners (afb. 8).

Tenslotte moesten de bestuurders ook als zodanig her-
kend worden. Daarom droegen ze vaak een kenmerkende 
mantel of waren ze te herkennen aan een roede of staf, als 
teken van de bevoegdheid om te beslissen over leven en 
dood. Een 16de-eeuwse afbeelding toont de schout van Am-
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sterdam met in zijn hand een roede (afb. 10). Geleund uit 
het raam van het stadhuis woont hij de executie bij van en-
kele wederdopers die bij een oproer in 1535 waren gevan-
gen genomen. Gerechtsboden, die een belangrijke functie 
hadden in de communicatie tussen bestuurders en bevol-
king, droegen een bodebus. Van oorsprong was dat een ko-
ker waarin aan het perkament toevertrouwde boodschap-
pen werden opgeborgen. Na verloop van tijd restte er in 
veel plaatsen niet meer dan een wapenschild dat diende als 
ambtsteken (afb. 11).10 Vandaag de dag dragen nog maar 
enkele gemeenteboden een bodebus en is alleen de burge-
meester herkenbaar aan een ambtsketen. Hoewel het nog 
steeds aankomt op de kunst van het samenwerken, is het 
hedendaagse overheidsapparaat drastisch veranderd. Ge-
bleven zijn echter de stapels papier. E-readers ten spijt: no-
tulen, memo’s, rapporten en verslagen bepalen nog steeds 
het beeld van de politieke besluitvorming.

Afb. 11  Bodebus van de stad Amsterdam, Jan Cornelisz 
Coster, 1548, Rijksmuseum Amsterdam, BK-AM-
15-A

Afb. 10  De schout van Amsterdam kijkt toe bij de exe-
cutie van enkele wederdopers na het oproer 
van 1535. Gravure uit Lambertus Hortensius, 
Het boeck van den oproer der weder-dooperen 
(Enkhuizen 1614), ingekleurd door Dirk Jansz 
van Santen na 1660, Universiteit van Amster-
dam, Bijzondere Collecties, sign. 2 C 18-1_031.
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Luctor et Emergo?

De dagen lijken geteld voor waterschappen om voort te be-
staan als autonoom bestuursorgaan. Na de installatie kwam 
het kabinet Rutte II met het idee om waterschappen onder 
te brengen bij provincies, en ze uiteindelijk bestuurlijk sa-
men te voegen in de nieuw te vormen (vijf ) landsdelen. 

Hoe bedreigend dit ook klinkt voor de waterschappen, 
het past goed in hun historie die teruggaat tot in de 13de 
eeuw. In die tijd besloten voorlopers van dorpen en steden 
(karspelen) na de zoveelste overstroming gezamenlijk met 
kloosters te investeren in het beheersen van het waterpeil 
om het teveel aan regenwater buiten te houden en om bag-
gerwerkzaamheden uit te voeren. Deze samenwerkingen 
leidden uiteindelijk tot officiële waterschappen, waarvan de 
eersten werden opgericht in de laag gelegen veengebieden. 
In de 16de en 17de eeuw mondde dit ‘polderen’ uit in steeds 
ambitieuzere plannen en werden meren en plassen droog-
gelegd om te voorzien in de extra roep om landbouwgrond 
en in de 20ste eeuw voor woningbouw. 

Waterschappen bepaalden niet alleen het uiterlijk van het 
land maar waren zelfs van levensbelang voor de voedselbe-
schikbaarheid en de bescherming van steden tegen over-
stromingen. Het bijzondere is dat waterschappen, ondanks 
deze belangrijke maatschappelijke positie, private organisa-
ties waren. Het algemene belang onderkennende, kregen 
de Provinciale Staten in de grondwet van 1815 formeel het 
gezag over de waterschappen. Het duurde echter tot 1838 
voordat dit leidde tot reglementering door provincies. Een 
gevecht dat werd geleid – en gewonnen! – door de Staten 
van Gelderland. 

Voor de goede waarnemer zijn er al lange tijd twee 
trends gaande die erop wijzen dat waterschappen zichzelf 
overbodig lijken maken, al zullen de waterschappen beide 
trends zelf vooral zien als ondersteuning van hun bestaan. 

De eerste trend is dat waterschappen meer verantwoor-
delijkheid hebben genomen en de traditioneel technocrati-
sche ingenieursmentaliteit hebben afgeschud. Waterschap-
pen denken mee met de ruimtelijke ordening (hiervoor 

COLUMN
Nico Pieterse

hebben ze de watertoets als instrument gekregen) en heb-
ben een belangrijke rol genomen in het behouden en ver-
sterken van de natuurkwaliteit. De ironie van deze mee-
werkende houding is dat waterschappen zich hiermee 
hebben begeven binnen de verantwoordelijkheden van ge-
meenten en de provincies. De verwarring neemt dan toe – 
wie is verantwoordelijk? – en in tijden van reorganisatie en 
bezuiniging ligt het al snel voor de hand een van deze be-
stuurslagen weg te snijden. 

De tweede trend is dat waterschappen slachtoffer lijken 
te zijn van het eigen succes. Vanaf de late jaren zeventig 
van de vorige eeuw is de waterkwaliteit van sloot tot ri-
vier geleidelijk verbeterd; vrijwel altijd is er voldoende zoet 
water beschikbaar; het waterpeil voor de landbouw is ook 
onder moeilijke omstandigheden zeer acceptabel en dij-
ken zijn betrouwbaar aangelegd en onderhouden (al vol-
doet volgens recente inzichten 1/3 van de dijken niet aan 
de normen). De laatste echte overstromingsdreiging stamt 
uit de winter 1994/1995, waarbij 250.000 mensen werden 
geëvacueerd uit de Culemborger- en Tielerwaard, na over-
stromingen stroomopwaarts in Duitsland. Er lijkt geen ur-
gentie meer te zijn om een bestuursorgaan te handhaven 
dat is toegewijd aan een specialistisch onderwerp. Overi-
gens is dit verschijnsel niet vreemd voor waterschappen 
die (naar verluidt) geregeld verzuchtten ‘geef ons heden 
ons dagelijks brood, en af en toe een watersnood’ als be-
stuurders de noodzaak niet inzagen om geld vrij te maken 
voor waterschapstaken. 

Voor de gewone burger zal een eventueel verdwijnen 
van de waterschappen als bestuurslaag niet uitmaken. 
Burgers zijn toch al niet dol op bestuurslagen en zijn al-
lang blij als er een instantie is die de taken van een water-
schap efficiënt en goedkoop uitvoert. De vraag is: redden 
de waterschappen het en doen ze de Zeeuwse en Holland-
se traditie eer aan door te worstelen maar uiteindelijk toch 
boven te komen? Of valt het doek definitief voor de water-
schappen? In het laatste geval kunnen ze hun heengaan, 
net als tussen 1815 en 1838, waarschijnlijk nog decennia 
rekken.

Illustratie: Maarten Streefland
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Signalementen

Voor recensies van de nieuwste boeken over de geschiedenis van Noord- en Zuid-

Holland kunt u voortaan ook terecht op de nieuwe website van Holland. Hieronder 

treft u de titels die online besproken worden. Ga voor de volledige tekst naar www.

tijdschriftholland.nl!

David Onnekink bespreekt 

Irene Jacobs en Joost Schokkenbroek (red.), Nederland-Engeland. Reflecties over zee. 
Jaarboek 2011 Maritieme Musea Nederland (Walburg Pers, 2011, ISBN 9789057307737).

Piet van Cruyningen bespreekt

Alfons Fransen, Dijk onder spanning. De ecologische, politieke en financiële geschiedenis van de 
Diemerdijk bij Amsterdam, 1591-1864 (Verloren, 2011, ISBN 9789087041915)

Sandra Smets bespreekt

Susanne Komossa, Hollands bouwblok en publiek domein. Model, regel, ideaal (Van Tilt, 2010, 
ISBN 9789460040405).

Nederland-Engeland. Reflecties over zee biedt een fascinerend panorama van Engels-Nederland-
se verhoudingen door de eeuwen heen, waarbij uiteraard het thema zeevaart centraal staat. 
Het is een mooie bundeling artikelen geworden die voor een breed geïnteresseerd publiek de 
moeite waard is om in te grasduinen. En voor wie geen zin heeft van kaft tot kaft te lezen is 
het visuele spektakel reden genoeg dit jaarboek ter hand te nemen.

Alfons Fransen heeft met Dijk onder spanning een degelijke studie geschreven, die niet alleen 
inzicht geeft in de financiering van waterstaatswerken, maar ook in bestuurspraktijk van de 
Republiek.

“Nergens ter wereld worden steden zo uitgedokterd als in Nederland. Uitstekend beschrijft Susanne 
Komossa de verandering van steen naar idealen, naar het naoorlogse geloof dat je de wereld en 
de burger kunt ontwerpen, en dan de deceptie dat juist die stadsuitbreidingen – Rotterdam Zuid – 
rotbuurten zijn.”
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Antheun Janse bespreekt

Sjoerd Levelt, Jan van Naaldwijk’s Chronicles of Holland. Continuity and Transformation in the Historical 
Tradition of Holland during the Early Sixteenth Century (Verloren, 2011, ISBN 9789087042219).

Hans Mol bespreekt

Anton Kos, Van meenten tot marken. Een onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van de Gooise 
marken en de gebruiksrechten op de gemene gronden van de Gooise markegenoten (1280-1568) 

(Verloren, 2010,  ISBN 9789087041809).

Karel Davids bespreekt

Bert Koene, De Caeskopers. Een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw (Verloren, 2011, ISBN 

9789087042172).

Johannes Müller bespreekt

G.A. Bredero, Proza. Uitgegeven, vertaald en toegelicht door Jeroen Jansen (Verloren, 2011, ISBN 

9789087042608).

“Een auteur die gelezen wil worden, moet soms een beetje geluk hebben. Pas vijfhonderd jaar na dato 
kreeg de Hollandse edelman Jan van Naaldwijk een beetje geluk.”

Een informatieve en prettig leesbare studie over de lange-termijnontwikkeling van de klas-
sieke Nederlandse markencasus. 

De Zaankanter Claas Arisz Caeskoper (1650-1729) hield vanaf 1669 tot zijn dood een ‘Nootysye 
Boeck’ bij waarin hij van dag tot dag korte aantekeningen maakte van gebeurtenissen in zijn 
leven en van nieuwtjes uit zijn directe omgeving. Aan de hand van dit egodocument en ande-
re stukken uit het archief van de familie Caeskoper heeft Bert Koene zo gedetailleerd moge-
lijk de leefwereld van Claas Arisz en zijn voor- en nazaten gereconstrueerd.

De prozateksten van de Amsterdamse dichter en toneelschrijver Bredero hebben behalve als 
sleutels tot het ‘eigenlijke’ werk tot nu toe op weinig belangstelling kunnen rekenen. De be-
commentarieerde tekstuitgave van Jeroen Jansen probeert daar verandering in te brengen.
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  p. 2  S. Groenveld | Van landsadvocaat naar raadpensionaris
*   Lezing, gehouden op 29 september 2012 tijdens het symposium ‘De raadpensionaris, de president van de Republiek?’ in de Aula van de Konink-

lijke Bibliotheek te ’s-Gravenhage.
1  H. Kokken, Steden en Staten. Dagvaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondië en het eerste regentschap van Maximiliaan van 

Oostenrijk (1477-1494) (‘s-Gravenhage 1991) 50-71; H. Smit, ‘Aartshertog Filips de Schone en de Staten en steden van Holland en Zeeland’ in: R. 
Fagel, J. Geurts en M. Limberger (red.), Filips de Schone, een vergeten vorst (1478-1506) (Maastricht 2008) 11-36.

2   Kokken, Steden, 216-276; J.W. Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-
1588 (’s-Gravenhage 1990) 65-86; H.E. Greve, ‘Het ambt en de instructies van den raadpensionaris’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en 
Oudheidkunde Vierde reeks, 2 (1902) 367-390.

3  F.L. Zwaan e.a. (red.), Gekast naar de komst. Fragmenten uit P.C. Hoofts Nederlansche Historiën (Culemborg 1977) 224. 
4  Discussie daarover in Kokken, Steden, 72, n. 88; H.M. Brokken en A.W.M. Koolen, Inventaris van het archief van Ridderschap en Edelen van Holland 

en West-Friesland 1572-1795 (’s-Gravenhage 1992) viii-ix; J.D. Tracy, Holland under Habsburg Rule 1506-1566. The formation of a body politic (Berkeley/
Los Angeles/Oxford 1990) 53; Koopmans, Staten, 94.

5  Kokken, Steden, 72-75.
6  Ibidem, 76-90.
7  Koopmans, Staten, 98; J.P. Ward, The Cities and States of Holland (1506-1515). A participative system of government under strain (Dissertatie Universiteit 

Leiden; Leiden 2001) 51-58. Over de afzonderlijke landsadvocaten: H.P. Fölting, ‘De landsadvocaten en raadpensionarissen der Staten van Holland 
en West-Friesland, 1480-1795’. Deel I, Jaarboek van het Centraal Bureau voor de Genealogie 27 (1973) 294-343. 

8  Koopmans, Staten, 94.
9  Ibidem, 98.
10  Kokken, Steden, 80. Koopmans, Staten, 56-57. H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en eerste helft van de 

zeventiende eeuw (’s-Gravenhage 1984) 162-174.
11  S. ter Braake, Met Recht en Rekenschap. De ambtenaren bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer in de Habsburgse Tijd (1483-1558) (Hilversum 

2007) 167.
12  Greve, ‘Het ambt’, 369-373; Koopmans, Staten, 94; R. Fruin en H.T. Colenbrander, Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Re-

publiek (2e druk; ’s-Gravenhage 1922) 81-82; Kokken, Steden, 80-81; Brokken en Koolen, Inventaris, ix. Brokken en Koolen dateren de instructie van 
Van den Eynde foutief op 1555; het stuk was van 1560. Over de instructie van 1672: Greve, ‘Het ambt’, 371-372: de edelen namen de raadpensionaris 
aan ‘in conformiteyt van voorige gewoonte, als Pensionaris van de Ridderschap en Edelen in saaken de Ordre concerneerende, soo als de Steden 
den dienst van de Heeren haere Pensionarissen en Ministers gewoon zijn te gebruycken’.

13  J. den Tex, Oldenbarnevelt. 5 Dln. (Haarlem 1960-1972) I, 254-256. Greve, ‘Het ambt’, 377, noemt degene die de stemmen telde ‘den wekelijks wis-
selenden president der vergadering’. 

14  Koopmans, Staten, 100.
15  Ibidem, 96.
16  Ibidem, 97-98.
17  Ibidem, 99-100.
18  C.M. Rooze-Stouthamer, De opmaat tot de Opstand. Zeeland en het centraal gezag (1566-1572) (Hilversum 2009) 220; S. Groenveld en H.L.Ph. Leeu-

wenberg, De Tachtigjarige Oorlog. Opstand en consolidatie in de Nederlanden (ca. 1560-1650) (2e druk; Zutphen 2012) 94-96.
19  P. Brood en R. Kubben (red.), The Act of Abjuration. Inspired and Inspirational (Nijmegen 2011).
20  K.W. Swart, Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand 1572-1584 (’s-Gravenhage 1994); H. Lademacher, Die Stellung des Prinzen von Oranien als 

Statthalter in den Niederlanden von 1572 bis 1584 (Bonn 1958).
21  Koopmans, Staten, 203; W. van Everdingen, Het leven van Mr. Paulus Buys, advocaat van den lande van Holland (Leiden 1895); A. de Fouw, Onbekende 

raadpensionarissen (’s-Gravenhage 1946) 11-44.
22  Koopmans, Staten, 210-212.
23  Ibidem, 203-208.
24  Den Tex, Oldenbarnevelt I, 256.
25  A.M. van der Woude, ‘De crisis in de Opstand na de val van Antwerpen’, Bijdragen tot de Geschiedenis der Nederlanden 14 (1959-1960) 38-57 en 81-104.
26  A.Th. van Deursen, Maurits van Nassau. De winnaar die faalde (Amsterdam 2000); K. Zandvliet (red.), Maurits van Nassau, prins van Oranje (Amster-

dam en Zwolle 2000).
27  Den Tex, Oldenbarnevelt I, 252-253. Door Koopmans, Staten, 208, werden vijf kandidaten geteld, in tegenstelling tot H.J.Ph.G. Kaajan, Archief van 

Johan van Oldenbarnevelt 1586-1619. Inventaris. 3 Dln. (’s-Gravenhage 1984) xxxviii, die komt tot vier.
28  Kajaan, Archief I, xl; Greve, ‘Het ambt’, 378-379.
29  Den Tex, Oldenbarnevelt I, 258-262. Kajaan, Archief I, xxxix-xl.
30  Koopmans, Staten, 209. S. Groenveld, Het Twaalfjarig Bestand 1609-1621. De jongelingsjaren van de Republiek der Verenigde Nederlanden (’s-Graven-

hage 2009) 33-66. 
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31  Kajaan, Archief I, xl-xliii. 
32  Den Tex, Oldenbarnevelt I, 256. Greve, ‘Het ambt’, 380-388.
33  S. Groenveld, ‘De man met de loden schoenen. Een levensschets’ in: Zandvliet (red.), Maurits van Nassau, 12-35, aldaar 21-25.
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Verspreide opstellen (’s-Gravenhage 1982) 83-91.
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  p. 14  Mart Rutjes | ‘Zij willen over ons volksdeel de baas spelen’
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4  A.J.C.M. Gabriëls, De heren als dienaren en de dienaar als heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw (Den Haag 1990) 
17-20.

5  L. Kooijmans en C. Misset, ‘Van rebellen tot ‘koningen in eigen huis’. Opstand, regentenbewind en politieke cultuur’ in: Thimo de Nijs en Eelco 
Beukers (red.), Geschiedenis van Holland. II, 1572 tot 1795 (Hilversum 2002) 9-79, aldaar 54-56; D.J. Roorda, Partij en factie. De oproeren van 1762 in 
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9  S.R.E. Klein, Patriots republikanisme. Politieke cultuur in Nederland (1766-1787) (Amsterdam 1995) 284-293 en hoofdstuk 6. 
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12  Ibidem, 33, 44-45.
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versum 2003) 7-93, aldaar 10.
14  Schama, Patriotten en bevrijders, 264. 
15  Geyl, De Nederlandse stam, 1527.
16  J. Oddens, Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland 1796-1798 (Nijmegen 2012) 88.
17  Ibidem; Rutjes, Door gelijkheid gegrepen, 26.
18  Geyl, De Nederlandse stam, 1589.
19  Oddens, Pioniers in schaduwbeeld, 82-86.
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21  Ibidem, 5
22  Ibidem, 24.
23  Oddens, Pioniers in schaduwbeeld, 86-87.
24  J.H. van Swinden, Advis over eene Nationaale Conventie, ter vergadering van de Provisioneele Representanten van het Volk van Holland, op den 22, 23 en 
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25  Ibidem, 3 en 38-39.
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28  Plan ter oproeping, 8.

  p. 23  Diederik Smit | Het belang van het Binnenhof
1  Zie o.a. R.J. van Pelt en M.E. Tiethoff-Spliethoff (red.), Het Binnenhof. Van grafelijke residentie tot regeringscentrum (Dieren 1984) en Diederik Smit en 
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Beknopte geslacht, levens en karakterschets van Hunne Majesteiten Louis Napoleon Buonaparte (Amsterdam 1806) 73.
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UITSMIJTER
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Bestuursbami

In de Uitsmijter worden recepten uit 

oud-Hollandse kookboeken getest 

op hun houdbaarheid. Kunnen wij 

de smaken uit het verleden nu nog 

waarderen? Deze keer een iets andere 

aanpak: een recept uit bestuurdersstad 

Den Haag.

.

Minte KamphuisMinte Kamphuis

Illustraties Maarten Streefl and

Minte KamphuisMinte Kamphuis

Op een klein Frans intermezzo na is Den Haag altijd het be-
stuurlijke centrum van Nederland geweest. Op het Binnen-
hof namen de graven hun besluiten tijdens uitgebreide ban-
ketten en informele gesprekken in diverse eetgelegenheden 
aan het Lange Voorhout vormden in de 20ste eeuw regel-
matig de basis voor politieke samenwerking.
 
Den Haag is ook de meest ‘Indische’ stad van Nederland. 
Hier keerden de ‘Indische gasten’ na een vaak jarenlang ver-
blijf in het warme Indonesië terug. Ze brachten locals en 
lokale eetgewoonten mee, die zich, vooral na 1945, diep wor-
telden in de stad. Nog altijd staat Den Haag bekend om zijn 
vele toko’s en Indische restaurants. 

En het is in een van deze restaurants dat de bestuurscultuur 
van Holland samenkomt met deze Uitsmijter. Het verhaal 
doet de ronde dat het kabinet Rutte II beklonken is in het 
Indonesische Restaurant Soeboer, sinds 1958 een gevestigde 
naam in de stad. Daarom wordt door sommigen gesproken 
van het ‘bami-akkoord’. 

Bami (en nasi) – het is inmiddels echt Hollands eten gewor-
den. Hoe ingeburgerd dit ooit exotische gerecht is, blijkt uit 
de bamibal. En wie in het buitenland is, zal tevergeefs zoe-
ken naar de in onze supermarkten alomtegenwoordige krui-
denmixen voor bami en nasi. 

op hun houdbaarheid. Kunnen wij 

de smaken uit het verleden nu nog 

waarderen? Deze keer een iets andere 

aanpak: een recept uit bestuurdersstad 

Den Haag.

Die kruidenmixen zijn trouwens helemaal niet nodig voor 
een bord smakelijke bami. Ze zijn immers allerminst traditi-
oneel en het is helemaal niet moeilijk om zelf een kruiden-
mix, een boemboe te maken.

Boemboe voor bami of nasi: 
4 tenen knofl ook / 1 grote lombok (Spaanse peper)/ 2 preien, 
witte kool, wortel en taugé/ 5 à 6 eieren/ reepjesvlees natu-
rel, varkenslapjes of kipfi let/ hamreepjes of –blokjes/ zoute 
ketjap (ketjap Asin) of sojasaus (beiden Conimex)/ zoete ket-
jap (ketjap Manis)/ sambal/ 1/2-1 bouillonblokje/ kruiden: 
trassi/ ve-tsin 

Doe een fl inke laag zonnebloemolie in een wok en fruit 
hierin 2 à 3 gesnipperde uien, knofl ook en een stukje trassi 
(iets minder dan een kwart blokje). Voeg een fl inke theelepel 
sambal toe, een half bouillonblokje en een fl inke mespunt 
van de volgende kruiden: laos, djintan en djahé. Voeg iets 
minder ketoembar toe en een klein beetje ve-tsin. Doe er 
een fl inke scheut zoute ketjap of sojasaus bij en laat het ge-
heel 5 minuten pruttelen. 
Volg verder uw normale recept voor bami of nasi, waarbij u 
de kant-en-klare kruidenmix vervangt door de boemboe. 

Te nuttigen met fl ink sambal en een biertje, om het politieke 
overleg te smeren.
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