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Het schrijven van een proefschrift wordt in de academische wereld gezien als het 

afleggen van een proeve van bekwaamheid om wetenschappelijk onderzoek te 

kunnen verrichten. Belangrijk kenmerk van de proeve is dat ze doorgaans 

individueel wordt voorbereid en afgelegd. Dat hoeft in praktijk gelukkig niet te 

betekenen dat het onderzoek ook geheel solistisch wordt uitgevoerd. Zo is het ook 

mij vergaan de afgelopen jaren, in dit voorwoord is een dankwoord aan een aantal 

voor dit onderzoek en proefschrift belangrijke personen daarom op zijn plaats. 

 

Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn beide promotoren, Mirko Noordegraaf en 

Mark Bovens. In de winter van 2004, direct na mijn afstuderen aan de Radboud 

Universiteit, kreeg ik van Mirko de kans om in zijn onderzoeksproject een 

promotieonderzoek te starten. Ik ben hem dankbaar voor de kans die hij me heeft 

gegeven om me niet alleen met de bestuurskunde, maar ook met mijn andere 

passie, het vroegmoderne Nederland, bezig te kunnen houden. Vooral van zijn 

creativiteit en – in het verlengde daarvan – zijn vermogen om thema’s en 

disciplines te verbinden heb ik veel geleerd. Naast Mirko was ook Mark vanaf het 

begin bij het onderzoek betrokken. Zijn kritische vragen, in het bijzonder met 

betrekking tot welke vragen precies zullen worden beantwoord, heb ik altijd zeer 

gewaardeerd. Zowel zijn inhoudelijke bijdrage als de wijze waarop hij in het proces 

voortdurend waakte over de focus van het onderzoek waren bijzonder leerzaam. 

Mirko en Mark, dank voor jullie niet aflatende vertrouwen, steun en begeleiding. 

 Mijn dank gaat vervolgens uit naar Maarten Prak, die, zoals hij het zelf 

noemt, de rol van ‘historisch geweten’ van dit onderzoek op zich heeft genomen. 

Het is mijn overtuiging dat deze beschrijving tekort doet aan de bijdrage die hij aan 

Voorwoord 
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het onderzoek heeft geleverd. Onze gesprekken over het onderzoek en in het 

verlengde daarvan het vroegmoderne bestuur waren voor mij een bron van 

inspiratie om door te gaan op de ingeslagen weg.  

 

Ik heb mijn onderzoek mogen verrichten temidden van de stimulerende omgeving 

van de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Ik dank 

daarvoor alle collega’s van de USBO; in het bijzonder noem ik – zonder anderen 

daarmee tekort te willen doen – Albert, Ank, Femke, Kutsal en Sebastiaan. Een 

bijzondere groep binnen de muren van de USBO zijn de aio’s: Bas, Eva, Gijs-Jan, 

Madalina, Noortje, Stephan en de inmiddels ex-aio’s met wie ik bij USBO heb 

samengewerkt Berend, Laurens, Loes, Marleen, Semin en Thomas; met zo een aio-

collectief werd de proeve gelukkig een stuk minder solistisch! Bij de USBO had ik 

aan mijn kamergenoot Martijn een inspirerende dagelijkse sparringspartner. 

Toegegeven, niet iedere discussie ging over onze onderzoeken; wel zorgde het voor 

een bijzonder aangename werksfeer. Ook dank ik mijn nieuwe collega’s van het 

Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) voor hun steun tijdens de 

afronding van dit boek. 

 

Tot besluit van dit voorwoord wil ik mijn familie- en vriendenkring bedanken voor 

hun interesse, steun en vertrouwen in mijn onderzoek de afgelopen jaren en voor 

de redactionele ondersteuning in de eindfase van het proefschrift. In het bijzonder 

noem ik mijn ouders, Henk, Myriam, mijn schoonouders, Peter, José, mijn broer, 

Joris, schoonzus Britt en zwager, Martijn. Zonder jullie steun betwijfel ik of ik aan 

deze proeve was begonnen.  

 Als laatste bedank ik mijn vrouw. Nanda, door jou kon deze proeve nooit 

solistisch worden, maar ook nooit mislukken. Jouw steun, betrokkenheid, maar 

ook je vermogen mij te stimuleren gaat werkelijk door dik en dun en reikt – en daar 

prijs ik me bijzonder gelukkig mee – veel verder dan deze dissertatie. Ik waardeer 

het enorm dat ik altijd op je kan bouwen, aan jou draag ik daarom dit boek op. 
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Een nieuw Stichtelijk Lied ter eere van de Roem der 

Batavieren en de Heedendaagse Hollanders1 

 

Niemant spreekt van welvaaren 

Als die op het kussen zit, 

De Burgers allegaare 

Die delven het onderspit: 

De Regenten schraapen, scheeren 

En plondren groot en kleyn. 

 

Men ziet haar daaglijks zwieren 

Als keuningen met stoet 

En dapper quinkelieren 

Van ’s Buergers zweet en bloed. 

 

Verjaagt de Tirannye 

Drijft met een sterke hand 

Knevelarijen 

Slavernije 

Uyt Uw land… 
 

Dit lied dateert uit de achttiende eeuw en schildert bestuurders af als verwerpelijke 

tirannen die profiteren van ‘gewone’ burgers. Deze ‘tirannen’ verdienen veel geld 

met hun publieke functies en lopen met hun verworven rijkdom te koop. Het zijn 

                                                             
1 Ontleend aan A.J. Jansen (1942) “De verhouding tussen regenten en volk in de eerste helft van de 18de 
eeuw” De Gids, 106 (I-II): 141 

Hoofdstuk 1 Gereguleerde of vrije 
ambtenaren 
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de ‘graaiers’ van de vroegmoderne maatschappij, die zichzelf middels baantjes in 

het openbaar bestuur wilden verrijken. Tenminste, als we dit lied mogen geloven. 

 Neutraler geformuleerd was er in de vroegmoderne tijd een grote rol 

weggelegd voor de bestuurlijke elite, zoals we uit verschillende studies over deze 

periode kunnen opmaken (zie bijvoorbeeld Cox, 2005; De Jong, 1985; Van Dijk & 

Roorda, 1979; Elias, 1923; Kooijmans, 1985; Noordam, 1994; Prak, 1985; Roorda, 

1978; Zandvliet, 2006). Met deze elite wordt een select gezelschap van bestuurders 

– regenten – bedoeld. In iedere stad was een dergelijk collectief aan te wijzen, 

waarvan de rijksten en – in het verlengde daarvan – de meest vooraanstaande 

burgers van de stad deel uitmaakten. 

 In het boven deze inleiding aangehaalde lied wordt een krachtig beeld van 

deze elite neergezet. Dit beeld van zelfverrijking en nepotisme is nog altijd terug te 

vinden in de literatuur over de vroegmoderne periode. Regenten staan met name 

bekend vanwege hun vermeende tomeloze drang naar zelfverrijking en het 

bevoordelen van hun eigen en verwante families, denk hierbij aan de betekenis van 

het begrip regentesk in ons huidige taalgebruik (zie bijvoorbeeld Fruin, gecit. in 

Roorda, 1975; Van der Groot, 1987; Boxer, 1988; Bossaers, 1994; Palmen, 1998; G. 

de Bruin, 1991 & 1999; Knevel, 2001; Zandvliet, 2006). Er wordt echter ook wel 

beweerd dat dit beeld geen correcte afspiegeling is van de werkelijke rol die deze 

regenten in het bestuur van de Republiek gespeeld hebben (zie bijvoorbeeld 

Fockema Andreae, 1973; Roorda, 1975; Dudok-Van Heel, 2008). 

De redenering die schuil gaat achter het standpunt dat regenten zich 

voornamelijk bezighielden met zelfverrijking, is van ten minste twee kenmerken 

van het vroegmoderne bestuur afgeleid. Allereerst was slechts een selectief 

gezelschap bij het bestuur van de Republiek betrokken. Ten tweede waren de 

organisatiestructuren zoals we die nu kennen, waarin de uitvoering van de 

werkzaamheden in grote mate gestandaardiseerd is, niet of beperkt aanwezig. Het 

werk van de vroegmoderne bestuurder en ambtenaar was daarom in grote mate 

‘vrij’ te noemen. Er bestond meer ruimte om zelf invulling aan bestuurlijke en 

ambtelijke posities te geven, zonder dat hierbij een groot aantal formele 

beperkingen gold.  

 Daarmee beschikten vroegmoderne functionarissen dus over een grote 

mate van wat we tegenwoordig discretionaire ruimte zouden noemen: een zekere 



3 

vrijheid om binnen de gegeven kaders van taken en plichten keuzes te maken ten 

aanzien van de uitvoering van een functie. De aanwezigheid van discretionaire 

ruimte betekent uiteraard niet automatisch de afwezigheid van standaarden die 

bepalend zijn voor de uitvoering van het werk. Wel is er sprake van een grote(re) 

flexibiliteit in de uitvoering van publieke functies. Deze ambtenaren en bestuurders 

werden in de uitoefening van hun functie ogenschijnlijk niet of minder bekneld 

door ‘bureaucratie’ – procedures en standaarden.  Echter, mogelijk waren er 

andere vormen van regulering die de functie-uitoefening standaardiseerden. 

Met behulp van termen als nepotisme en corruptie en andere aan het 

particulier belang refererende begrippen, wordt de regulering van het werk binnen 

het vroegmoderne bestuur in de literatuur nogal eens getypeerd met willekeur, we 

haalden hierboven deze standpunten en verschillende auteurs al aan. Ook 

kwalificaties als ‘elitair’ of ‘oligarchisch’ worden gebruikt om het bestuur van de 

vroegmoderne tijd te typeren. Het is niet voor niets dat we vandaag de dag het 

woord regentesk gebruiken om aan te geven dat een bestuurder autoritair handelt 

zonder te weten wat er onder de bevolking leeft. Daarmee wordt verwezen naar de 

stadsbestuurders in de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën in de 

zeventiende en achttiende eeuw.  

 De verhalen over corruptie van zeventiende en achttiende eeuwse 

bestuurders in de Nederlandse Republiek spreken tot de verbeelding. Het beeld van 

de vroegmoderne bestuurders en ambtenaren dat op basis van deze verhalen 

ontstaat doet aan als een karikatuur. Immers. niet iedere bestuurder of ambtenaar 

zal zich van verwerpelijke methoden bediend hebben; het is maar dat vraag of 

dergelijke praktijken geoorloofd of toegestaan waren. Toch wordt de suggestie van 

‘ongeregeld’ of ‘willekeurig’ bestuur er door gewekt. 

Een aantal verhalen, voorbeelden van belangenverstrengeling op 

bestuurlijke posities, heeft de tand des tijds overleefd. In de literatuur wordt niet 

eenduidig beschreven hoe we dergelijke situaties van belangenverstrengeling 

moeten duiden en waarderen. Sommige auteurs zouden ze de incidentele  

‘bouwfraude’ van de zeventiende en achttiende eeuw noemen, hoewel anderen 

beweren dat ‘pakken wat je pakken kan’ een geaccepteerd principe was voor 

bestuurlijke functies (Faber, 1983). 
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Typerend voor het vroegmoderne bestuur is de grote mate van vrijheid in de 

uitoefening van publieke functies. Juist deze bestuurlijke ruimte lijkt voor historici 

de aanleiding voor uiteenlopende conclusies ten aanzien van het vroegmoderne 

bestuur, de bestuurders en de ambtenaren.  

Deze bestuurlijke omstandigheden zijn vanuit bestuurskundig perspectief 

interessant: hoe werd deze vrijheid in de uitoefening van publieke functies beperkt? 

Welke kaders waren leidend bij de uitoefening van publieke functies? Deze vragen 

staan daarom centraal in deze studie. Op basis van verschillende bronnen wordt 

gepoogd de regulering van het werk binnen het vroegmoderne bestuur te 

analyseren. In deze studie staan daarmee niet de functionarissen, maar de vrijheid 

om te handelen centraal: op welke wijze werd de handelingsruimte van de 

vroegmoderne ‘vrije’ functionaris gereguleerd? 

1.1 Hedendaagse ontwikkeling: debureaucratisering 

Dergelijke vragen over handelingsruimte of vrijheid voor ambtenaren en 

professionals binnen het openbaar bestuur worden ook vandaag de dag gesteld: het 

hedendaagse debat over publieke functies gaat vaak over de bevrijding van 

beknelde ambtenaren, uitvoerders, professionals (Van den Brink et al., 2005; 

Tonkens, 2008; Jansen et al., 2009). Het zijn de organisatiestructuren van de 

moderne tijd, gestoeld op de idee van rationaliteit, die de laatste decennia ter 

discussie zijn komen te staan. 

De ontevredenheid over het functioneren van het openbaar bestuur wordt 

zowel door zijn gebruikers (burgers, cliënten) als door zijn werknemers 

(ambtenaren, professionals) geuit (zie bijvoorbeeld WRR, 2004; Raad van State, 

2006: 21-42; Nationale Ombudsman, 2007; De Jong et al., 2008). De kritiek heeft 

vooral met de dominantie van standaarden, regels en procedures te maken. Diverse 

beleidsprogramma’s binnen het openbaar bestuur hebben het verminderen van 

dergelijke regeldrukte, zowel intern als extern, tot doel. Niet in de laatste plaats 

noemen we hier de organisatie van de Algemene Bestuursdienst, waaronder alle 

ambtenaren op Rijksniveau vanaf schaal vijftien vallen. Ook over deze groep 

ambtenaren binnen de Rijksdienst is debat over het verminderen van standaarden 

en procedures. Op deze manier wordt gepoogd ruimte te geven aan de 
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professionaliteit van deze groep ambtenaren (’t Hart et al., 2002: 301-326; Van der 

Meer & Toonen, 2005; Bekker, 2009; Niessen, 2009; Pels, 2009).2 Via de 

Algemene Bestuursdienst worden topambtenaren geselecteerd en opgeleid voor de 

leidinggevende posities binnen de Rijksdienst vanaf schaal 15.3 Door middel van 

gezamenlijke cursussen doorlopen ‘ABD klasjes’ een traject waarin het collectief 

niet alleen inhoudelijk, maar ook op persoonlijk vlak gevormd wordt. De functie 

van topambtenaar, publieke manager, wordt op deze manier gevormd door de 

cursussen en het creëren van een collectief gedeelde identiteit. Binnen de ABD 

wordt op deze manier geprobeerd het vak van topambtenaar vorm én inhoud te 

geven.  

Van deze topambtenaren wordt de nodige flexibiliteit verwacht; als 

manager zijn ze inzetbaar op de topposities, het is de bedoeling dat deze managers 

niet te lang leiding geven aan hetzelfde directoraat of departement, om zo 

verstarring en blikvernauwing te voorkomen; roulatie over de verschillende 

managementfuncties binnen het Rijk moet verkokering binnen de Rijksdienst 

tegengaan.   

Deze ontwikkeling past in de trend die de laatste twee decennia van de 

twintigste eeuw dominant werd: de logica van de markt werd binnen het openbaar 

bestuur geïntroduceerd. Hiermee werd in de jaren tachtig een start gemaakt, toen 

door middel van privatisering en verzelfstandiging gepoogd werd een efficiencyslag 

in het openbaar bestuur te maken (e.g. Savas, 1982). Het marktdenken speelde 

zowel een rol in het debat over de omvang en taken van het openbaar bestuur, als 

in het debat over de werkwijze van het openbaar bestuur.  

 Bureaucratische regulering is tot dan toe lange tijd gemeengoed geweest 

binnen het openbaar bestuur. Deze vorm van regulering vertegenwoordigt twee 

kernpunten van moderniteit: rationaliteit en een strikte scheiding tussen 

particuliere belangen en belangen van de organisatie (Badie & Birnbaum, 1983: 

22). De laatste decennia is de bureaucratische logica echter steeds meer 

bekritiseerd. In het academisch debat zien we dit al langer; verschillende auteurs 

betoogden over de tekortkomingen en risico’s van de bureaucratische organisatie 

                                                             
2 Zie ook: ABD Courant december 2008 getiteld Het vak van topambtenaar; Interview met Roel Bekker 
in Forum (11) nr. 4 juni 2009 Een departement voor alle rijksambtenaren kan heel snel 
3
 Zie www.algemenebestuursdienst.nl 
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(zie bijvoorbeeld Arendt, 1992; Barzelay, 1992; Badie & Birnbaum, 1983; Merton, 

1940; Weber, 1964).  

Een belangrijk argument van de laatste decennia in zowel het academische 

als het maatschappelijke debat is dat binnen het openbaar bestuur te rigide wordt 

gewerkt, waardoor dienstverlening vaak te wensen overlaat. Zo introduceerde 

Barzelay (1992) de post-bureaucracy als herijking van de kernwaarden van de 

klassieke bureaucratie. Binnen deze post-bureaucracy zijn bijvoorbeeld in plaats 

van efficiency, publiek belang en beheersing – kenmerken van de bureaucratie – 

juist kwaliteit en waarde, behalen van gewaardeerde resultaten en het winnen van 

draagvlak voor normen van belang. Waar in het bureaucratisch paradigma het 

dienen van het publiek belang door middel van gestandaardiseerde en inzichtelijke 

procedures centraal staat, ligt de nadruk in het post-bureaucratische paradigma op 

waardering, waarmee meer ruimte wordt gegeven aan de verwachtingen en 

wensen van de cliënt van de organisatie. 

 De bureaucratische logica werd nog sterker uitgedaagd door een pleidooi 

voor een bedrijfsmatiger aanpak binnen het openbaar bestuur. De meest bekende 

pleitbezorgers van deze ideologie zijn Osborne en Gaebler, die in 1992 hun 

Reinventing Government publiceerden. Een meer bedrijfsmatige aanpak zou 

volgens de auteurs naar analogie van het bedrijfsleven ook in het openbaar bestuur 

moeten leiden tot verbetering van de dienstverlening. De overheid is dan meer 

regisseur dan uitvoerder en gericht op resultaat in plaats van procedure. Het 

betekent met name een andere verwachting van managers binnen de publieke 

sector, die zich als public entrepreneur, publieke ondernemer, zouden moeten 

gedragen. Noordegraaf (2004) omschrijft de publieke ondernemer als een 

ambtenaar die een zakelijke, prestatiegerichte en kostenbewuste houding 

combineert met een maatschappelijk georiënteerde, loyale attitude (Noordegraaf, 

2004: 122).  

 Binnen deze bedrijfsmatige logica, die onderdeel is van een veel bredere 

marktlogica, zijn de ambtenaren werknemers met wie afspraken over te behalen 

resultaten gemaakt worden, waarop ambtenaren vervolgens kunnen worden 

afgerekend. Dit in tegenstelling tot de klassiek bureaucratische wijze van 

organiseren, waarbinnen juist door middel van standaarden en procedures die 
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betrekking hebben op de uitvoering gepoogd werd de discretionaire ruimte zo klein 

mogelijk te maken.  

Deze standaarden zouden moeten worden vervangen door doelen, zo 

schrijft de bedrijfsmatige logica voor. Daardoor ontstaat discretionaire ruimte in de 

uitvoering, de werkwijze staat de uitvoerders immers vrij. Het vergroten van de 

discretionaire ruimte door enkel te sturen op doelen beoogd een meer flexibele 

uitvoering van het werk mogelijk te maken. Op deze wijze ontstaat ruimte voor 

ambtenaren om hun werk naar eigen inzicht, op basis van hun eigen expertise, uit 

te voeren. Vastomlijnde functies door middel van procedures en standaarden 

maken plaats voor de benadering van de ambtenaar als een ‘vrije functionaris’ die 

ruimte heeft om zelf keuzes te maken in de uitvoering van zijn functie (e.g. 

Tonkens, 2008; Niessen, 2009; Pels, 2009).  

 Paradoxaal aan deze transitie van vaste naar vrije functionarissen is dat een 

formele aansturingsmethode – procedures – werd vervangen door een nieuwe, 

maar nog steeds formele en verticale, aansturingsmethode: geformaliseerde doelen. 

Deze standaarden introduceerden een nieuwe rigiditeit in het openbaar bestuur; de 

rigiditeit van prioriteitenlijsten en targets (Pollitt, 1993; Hood, 2004; Maesschalck, 

2004). Dit punt wordt treffend geïllustreerd in een reportage in maandblad M over 

het gebruik van prioriteitenlijsten bij de politie Utrecht en beperkingen in de 

uitvoering van preventieve bezoeken bij de reclassering.4 Dit voorbeeld laat zien dat 

het verbinden van het behalen van ‘targets’ aan de hoogte van beloningen de 

betekenis van deze targets verandert. Targets worden op deze manier mogelijk een 

nieuwe rigide standaard ten dienste van het beheer van het systeem en de beloning 

van de ambtenaren die met dergelijke targets belast zijn, voortvloeiend uit de – 

modern bureaucratische – idee dat “bureaucracy embodies universalistic criteria 

whereby the state can decide how it must act in order serve the collectivity as a 

whole, which is presumed to be its mission” (Birnbaum & Badie, 1983: 22). 

                                                             
4 Is men dood? Honderd punten!, M-Magazine, november 2003; Reclassering op de terugtocht, M-

Magazine, oktober 2004: 48-57 
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1.2 Centrale vraag en deelvragen 

Naar aanleiding van het voorgaande is het vraagstuk van regulering van werk dus 

grofweg in twee opzichten interessant en relevant. Enerzijds geeft deze studie 

inzicht in de wijze waarop deze regulering van het werk van ambtenaren in de 

zeventiende en achttiende eeuw was vormgegeven, een periode van transitie van 

vrije naar vaste ambten die uiteindelijk in de negentiende eeuw gestalte kreeg. Dit 

punt vormt de kern van deze studie. Van de vroegmoderne periode bestaat een 

onhelder beeld van de regulering van ambtenaren. De bestuurders en ambtenaren 

worden vaak gezien als de elite die zichzelf ongestoord kon verrijken dankzij hun 

machtige positie. Dit beeld proberen we op basis van deze studie meer in 

institutioneel perspectief te plaatsen. 

Daarnaast roept deze studie mogelijk vragen en verwonderingen op over de 

hedendaagse ontwikkelingen, waarin gepoogd wordt om vanuit vaste structuren 

naar een meer ‘vrije’ invulling van regulering van werk te komen. Omdat deze 

actuele kwestie geen deel uitmaakt van het onderzoek zullen we in de epiloog van 

deze studie, op basis van theoretische en empirische noties van regulering, stilstaan 

bij het actuele debat over de regulering van ambten. 

We concentreren ons in deze studie op een aantal vroegmoderne ambten 

om het vraagstuk van regulering in de vroegmoderne tijd te beantwoorden. Hoewel 

het begrip ambtenaar een modern begrip is, gebruiken we het vanwege de 

onderscheidende kracht van het begrip ook in de aanduiding van de in deze studie 

geanalyseerde functies. Met ambtenaren bedoelen we in deze studie 

functionarissen die in dienst van het openbaar bestuur een leidinggevende of 

adviserende functie vervullen, zoals bijvoorbeeld de moderne ambtelijke top van 

een ministerie. We zullen in hoofdstuk drie stilstaan bij de precieze definitie. 

In deze studie staat regulering van het werk van ambtenaren in het 

openbaar bestuur van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën centraal. Door 

middel van het bestuderen van verschillende typen standaarden, horizontale en 

verticale, pogen we in kaart te brengen op welke wijze ambtenaren in publieke 

dienst ‘gestuurd’ werden in de beoefening van hun ambt. Horizontale 

mechanismen herkennen we binnen collectieven die gevormd worden rond een 

vak, een professie. Naast deze professionele mechanismen van standaarden 

belichten we de verticale standaardisering als een rationeel, geformaliseerd, 
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hiërarchisch mechanisme van standaardisering. Hiervoor maken we gebruik van 

het bureaucratisch model, waarover meer in hoofdstuk drie. 

Daarmee kunnen we in de eerste plaats de bestaande denkbeelden over 

bestuurlijke elites en premature structuren in het vroegmodern bestuur in een 

institutioneel perspectief plaatsen. Er wordt inzicht verschaft in het bestaan van 

reguleringsmechanismen in een periode van staatsvorming en mede daardoor 

zwakke of beperkte institutionele omgeving. Deze studie biedt tevens inzicht in de 

wijze waarop een vrije of meer vrije ambtenaar gereguleerd kan worden. Tot slot 

wordt een bijdrage geleverd aan theorievorming rond met name de verhouding 

tussen de hier gebruikte mechanismen van ambtsregulering – bureaucratie en 

professionaliteit. Op basis van het voorgaande formuleren we de volgende 

onderzoeksvraag: 

 

Op welke wijze werden vrije ambtenaren in de vroegmoderne tijd gereguleerd 

door middel van bureaucratische en professionele standaarden? 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden formuleren we enkele deelvragen, te 

beginnen met twee theoretische. Beide vragen betreffen de regulering van ambten.  

 

1. Wat wordt verstaan onder vrijheid van ambtenaren? 

2. Hoe kan de vrijheid van ambtenaren via standaarden worden ingeperkt? 

 

Na deze theoretische verkenning zullen we op basis van de gedefinieerde 

standaarden twee casus analyseren: de schout op lokaal niveau en de 

raadpensionaris op gewestelijk niveau. We beperken ons hier overigens tot het 

gewest Holland, op deze keuze zullen we later terugkomen. Het betreft twee 

ambten van belang, de eerste op lokaal, de tweede op gewestelijk niveau. We 

bespreken de functies uitgebreid in de volgende hoofdstukken. De casus zullen aan 

de hand van de derde en vierde empirische deelvragen geanalyseerd worden. De 

vijfde deelvraag doelt op een controlegroep, waarmee de bevindingen voor de 

deelvragen drie en vier in een breder perspectief kunnen worden geplaatst.  
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3. Hoe werden schouten in de Hollandse steden volgens bureaucratische en 

professionele standaarden gereguleerd? 

4. Hoe werden de raadpensionarissen van Holland volgens bureaucratische 

en professionele standaarden gereguleerd? 

5. Hoe werden andere topambtenaren in het openbaar bestuur van de 

Republiek volgens bureaucratische en professionele standaarden 

gereguleerd? 

 

De laatste deelvraag vormt de basis voor hoofdstuk zeven. Hierbij gaat het om de 

verhouding tussen bureaucratische en professionele regulering, ijkpunten voor het 

uitvoeren van de functie en een reflectie op de idee van de vrije ambtenaar in de 

vroegmoderne tijd.  

 

6. Wat betekenen deze standaarden voor de regulering van vrije ambtenaren 

in de vroegmoderne tijd? 

 

We zullen nu kort ingaan op de aanpak van deze studie, die zich met name laat 

kenmerken door haar multidisciplinair karakter. 

1.3 Multidisciplinaire aanpak 

In deze studie staat een multidisciplinaire vraag centraal; drie academische 

disciplines worden gecombineerd. Deze zijn de bestuurswetenschap, de 

organisatiewetenschap en ten slotte de geschiedwetenschap.  

Aan de bestuurswetenschap en de organisatiewetenschap ontlenen we de 

wijze waarop we naar regulering van het werk van ambtenaren kijken. We 

introduceerden al een onderscheid tussen verticale en horizontale standaarden in 

het werk van ambtenaren. Verticale standaarden hebben te maken met de wijze 

waarop de organisatie gestructureerd is en op welke wijze functionarissen vanuit de 

formele organisatie aangestuurd worden. Daarnaast spelen ook andere 

standaarden een rol, die afkomstig zijn uit de omgeving van ambtenaren en niet 

noodzakelijk een formele plek hebben binnen de organisatie. Deze standaarden 

worden van belang geacht binnen het sociale collectief waarvan de ambtenaar deel 
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uitmaakt. De grenzen van organisaties zijn niet per definitie leidend voor die van 

het collectief. Standaarden van het collectief kunnen worden overgenomen door 

organisaties en daarmee een verticaal karakter krijgen. Door beide benaderingen 

van regulering in deze studie te combineren, putten we zowel uit de 

bestuurswetenschap als de organisatiewetenschap.  

Daarnaast maken we gebruik van verschillende historische casus om 

regulering van vrije ambtenaren te analyseren. Enerzijds kunnen we hiermee 

conclusies trekken over de onderzochte periode, anderzijds gebruiken we de 

bevindingen om algemene uitspraken over de regulering van vrije ambtenaren te 

kunnen doen. 

Verschillende hierboven genoemde studies tonen aan dat van een volledig 

gebureaucratiseerde organisatie in de vroegmoderne tijd geen sprake was. Dit 

maakt de vraag relevant of ook andere, meer horizontale, mechanismen van 

standaardisering een rol speelden. We voegen deze horizontale – professionele – 

benadering toe, waarin we uitgaan van de prominente rol van de bestuurlijke elites, 

zoals beschreven in de eerder aangehaalde historische onderzoeken. Hierbij 

benaderen we deze elites als collectieven, welke georganiseerd zijn rond de 

bestuurlijke functies in de steden en op verschillende wijze zowel de invulling als 

uitvoering van deze functies beïnvloedden, of misschien zelfs beheersten.  

Op deze manier bekijken we de functionarissen in hun sociale context, als 

onderdeel van een groter collectief. Vragen over het functioneren kunnen door 

middel van beide benaderingen beantwoord worden met verwijzingen naar 

formele, vastgelegde, en informele, sociaal geconstrueerde, regels.  

Dit onderzoek betreft dus een historische analyse ten behoeve van een 

historische, maar tegelijk ook theoretische en hedendaagse vraag. Deze vraag gaat 

over het reguleren van het werk van functionarissen. Vanaf het begin van de 

twintigste eeuw zijn verticale, bureaucratische, mechanismen dominant. 

Professionaliteit duidt in dit bureaucratische verband op expertise. Het kan echter 

over meer gaan dan alleen inhoud; er kan ook een combinatie van enerzijds inhoud 

en anderzijds controle of beheersing door het professionele collectief zelf mee 

worden bedoeld.  

In dit onderzoek is voor het bestuderen van het vroegmoderne bestuur  

gekozen, omdat van dergelijke dominante formele kaders, zoals we die nu kennen, 
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toen nog geen sprake was. Het vroegmoderne bestuur kan daarmee laten zien op 

welke wijze bureaucratische – verticale – reguleringsmechanismen gecombineerd 

kunnen worden met professionele – horizontale – mechanismen van regulering. 

Daarmee zou het nieuwe inzichten over de idee van de vrije ambtenaar kunnen 

opleveren. 

Er is in deze studie gekozen voor de case-study als onderzoeksontwerp, 

waarin enkele casus grondig worden geanalyseerd, teneinde de daarin onderzochte 

fenomenen te kunnen duiden (cf. Swanborn, 1996). Door slechts enkele casus – i.e. 

ambten – te analyseren maken we ruimte om deze functies op meerdere 

reguleringsaspecten te onderzoeken. Door de tijdsspanne en – in het geval van de 

eerste casus – het feit dat de functie op verschillende plaatsen voorkomt krijgt een 

casestudy ook een globaler karakter. Een survey waarbij we slechts enkele aspecten 

scoren zou te veel informatie van de functies hebben weggelaten om een goed beeld 

van deze functies te krijgen. In de opzet van de casestudy kunnen we alle 

kenmerken van de beide reguleringsmodellen in kaart brengen. 

Twee casus zijn in dit onderzoek onderzocht, in beide gevallen staat een 

functie centraal. Voor beide functies zijn bureaucratische en professionele 

standaarden van regulering geanalyseerd. Op de uitwerking van deze modellen van 

regulering zullen we in hoofdstuk drie ingaan.  

We analyseren naast de twee casus een aantal andere topfuncties, die we 

samengenomen als controlegroep gebruiken. Met behulp van deze controlegroep 

kunnen we de bevindingen van de eerste twee casus valideren; dat wil zeggen dat 

we kunnen vaststellen of deze bevindingen exemplarisch of uitzonderlijk zijn in het 

bestuur van de Republiek. Deze groep van overige topfuncties zouden we de derde 

casus van dit onderzoek kunnen noemen.  

We hebben voor de twee eerste casus gekozen voor een lokale en een 

gewestelijke ambtenaar die een cruciale plaats in het openbaar bestuur innam. 

Allereerst wordt deze keuze gemotiveerd door het feit dat de actuele discussie over 

een vrijere aansturing van ambtenaren zich richt op leidinggevende posities binnen 

het openbaar bestuur. Vergelijk bijvoorbeeld de managers bij de Rijksdienst of de 

korpschefs bij de politie. Zij hebben zowel te maken met het vraagstuk van 

aansturing van ondergeschikten als met de regulering van eigen werkzaamheden. 

Daarnaast is het openbaar bestuur van de Republiek niet bijzonder omvangrijk te 
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noemen. We hebben ook daarom gekozen voor een aantal substantiële functies in 

het vroegmoderne openbaar bestuur. Dit zijn posities met veel taken en invloed. 

Het zijn daarom functies die – net als de leidinggevende functionarissen, publieke 

managers, in het hedendaagse openbaar bestuur – er toe doen. Hieraan verbonden 

is het praktische argument dat van deze ambten voldoende bronnen terug te vinden 

zullen zijn. 

Op lokaal niveau analyseren we de schoutfunctie. Deze functie verenigde 

een ambtelijke en bestuurlijke taak die vooral te maken had met openbare orde en 

veiligheid. Op gewestelijk niveau analyseren we de functie van raadpensionaris. 

Zijn functie bevatte voornamelijk topambtelijke adviserende en diplomatieke 

taken. Hij vervulde een cruciale rol in het bestuur van het gewest en de gehele Unie. 

We beperken ons bij deze functies tot het gewest Holland. De Republiek bestond 

uit verschillende in behoorlijke mate autonome gebieden, waarbinnen 

verschillende bestuurlijke structuren golden. Zelfs binnen ieder gewest was sprake 

van enige mate van verscheidenheid in functietitels en bijbehorende taken. 

Omwille van de vergelijkbaarheid van resultaten hebben we er daarom voor 

gekozen het onderzoek af te bakenen met de grenzen van het rijkste en meest 

invloedrijke gewest Holland.  

Daarmee hebben we twee cruciale ambten geselecteerd. De andere 

topambten waarmee we deze twee casus in perspectief plaatsen zijn van dezelfde 

statuur. Het gaat hier om de (stads)pensionaris (de lokale evenknie van de 

raadpensionaris), thesaurier-generaal van de Unie, secretaris van de Raad van 

State, griffier der Staten Generaal, tweede griffier der Staten Generaal en secretaris 

van de Staten van Holland. Daarmee hebben we de belangrijkste resterende 

ambtelijke topfuncties van de Republiek in de controlegroep opgenomen. 

1.4 Academische en maatschappelijke relevantie 

We beschreven hierboven al de raakvlakken van dit onderzoek met verschillende 

disciplines – bestuurswetenschap, organisatiewetenschap en geschiedwetenschap. 

Voor deze verschillende disciplines is deze studie in academische zin relevant. 

Daarnaast is deze studie ook maatschappelijk relevant, in lijn met de discussie die 
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we in de eerste paragrafen van deze inleiding bespraken. We gaan op beide 

relevanties voor dit onderzoek in. 

De vroegmoderne tijd vormt een overgangsfase van feodale en post-feodale 

structuren naar de legaal-rationele organisatievorm die in de negentiende eeuw 

ontstond. Vóór 1600 spreken we als vanzelfsprekend over feodale en post-feodale 

structuren, dezelfde vanzelfsprekendheid gebruiken we wanneer we de rationele, 

complexe organisatievorm beschrijven voor de periode ná 1795. Het zijn de twee 

tussenliggende eeuwen die in zekere zin een overgangsperiode vormen, als we het 

hebben over het organiseren van het openbaar bestuur.  

 Kenmerkend voor de Republiek en de vroegmoderne tijd is dat deze 

periode een keerpunt vormt in de geschiedenis van bestuurlijke beheersstructuren. 

De oude feodale en post-feodale verhoudingen waren gebaseerd op de koop en 

verkoop van rechten en plichten, verbonden aan een stuk land, een leen. Dit 

systeem was door de eeuwen heen steeds verder verwaterd, doordat steeds meer 

vazallen hun plichten aan de vorst afkochten. Daardoor verloor de vorst zijn greep 

op zijn vazallen, die in feodale termen nog als zijn ambtenaren konden worden 

gezien, maar in post-feodale verhoudingen een adellijke status hadden verworven. 

Tellen we dit verzwakte systeem van ambtelijke beheersing op bij het feit dat de 

Republiek een bestuurlijke inrichting opzette waarvan de afgezworen vorst geen 

deel meer uitmaakte, dan kunnen we vaststellen dat vernieuwing van dergelijke 

bestuurlijke structuren om bestuurders en ambtenaren te beheersen voor de hand 

lag. 

Naast het feit dat de Republiek haar bestuurlijke organisatie moest 

‘uitvinden’, waarbij oude instellingen en verhoudingen werden herijkt of van 

betekenis veranderden, ontstond ook ruimte voor nieuwe functionarissen. Immers, 

waren voorheen de functies beheerst door de vorst en zijn representanten, nu 

waren het de inwoners van de Republiek die deze bestuurlijke posities zouden gaan 

vervullen. Tijdens de opkomst van de Republiek werd nog vastgehouden aan het 

gebruik hiervoor te putten uit de meest voorname geslachten, echter, gedurende de 

zeventiende eeuw verwierven steeds meer families uit de burgerij belangrijke en 

invloedrijke posities. Het is dan ook niet voor niets dat Caspar Barlaeus zijn 

inaugurele rede als hoogleraar van het Athenaeum Illustre richtte tot de rijke 

koopmannen van Amsterdam. Het was deze groep die het besluit had genomen om 
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het Athenaeum te stichten en daarmee te financieren. Barlaeus verbond in zijn rede 

de rijke, geslaagde koopman met de wijsbegeerte door het begrip ‘mercator sapiens’ 

uit te werken (Barlaeus, 1967 [1632]).  

 Dat ook dit burgerbestuur zich uiteindelijk als een elite ging gedragen 

leidde tot kritiek, zoals bijvoorbeeld blijkt uit één van de brieven van Joan Derk van 

der Capellen tot den Pol (30 december 1782):   

‘Alle die collegiën zijn ongevoelig verbasterd tot eene soort van aristocratische 
regeeringen, die zigzelven verkiezende en niet jaarlijks door de burgerijen 
verkooren wordende, daardoor tot waare erflijke heerschappijen, tenminsten tot 
heerschappijen der voornaamsten zijn overgegaan, dewelken het regeeren als een 
regt, aan hunne geslagten gehegt, aanmerken” (Van der Capellen tot den Pol, in 
Gabriëls, 1990: 15). 

In de nieuwe Republiek ontstond ruimte voor andere typen bestuurders, waarbij 

adellijke voorouders niet altijd meer een noodzakelijke voorwaarde vormde. In de 

tweede helft van de achttiende eeuw is deze nieuw gevormde stand er in de ogen 

van Van den Capellen in geslaagd om haar positie in het bestuur veilig te stellen.  

Verschillende studies zijn uitgevoerd naar de met name stedelijke 

bestuurlijke elites van deze overgangsperiode, we haalden er eerder enkelen aan. 

Hierin wordt gepoogd de belangrijkste stadsregeerders, regenten, in hun sociale 

context te plaatsen. Roorda hanteert hiervoor de prosopografische methode, 

waarbij de nadruk ligt op gewoonten, familiale achtergronden, opvoeding en 

contacten die deze regenten typeerden (e.g. Roorda, 1979). Daarmee worden wel de 

personen en het collectief achter het bestuur in beeld gebracht, echter minder 

aandacht is er logischerwijs voor de wijze waarop zij zich in het bestuur tot elkaar 

verhielden. 

 Studies die wél de bestuurlijke structuur analyseerden, deden dat aan de 

hand van één organisatiemodel. Van Braam, Raadschelders en Wagenaar 

analyseerden elk één of enkele bestuurlijke organisaties in de vroegmoderne tijd op 

basis van het bureaucratisch model van Weber (Van Braam, 1977; Raadschelders, 

1990; Wagenaar, 1999). Hierbij stond steeds de vraag centraal in hoeverre er 

sprake was van bureaucratische structuren in een vroegmoderne bestuurlijke 

organisatie.5 Vergelijkbaar onderzoek vindt nog steeds navolging. 6 

                                                             
5
 Het onderzoek van Raadschelders betrof ook het bestuur in de moderne tijd 
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Beide typen analyses van wat we hierboven een overgangsperiode noemden zijn 

waardevol. De elitestudies laten stedelijke bestuurders zien die dankzij rijkdom en 

sociale status in staat zijn om het stedelijk bestuur te monopoliseren. We zouden 

wanneer we deze elitebenadering zouden volgen het stedelijk bestuur typeren als 

oligarchisch. Enkelen hebben de macht in de steden, het ‘gewone’ volk wordt op 

afstand van het bestuur gehouden en weet slechts sporadisch door te dringen tot de 

bestuurlijke echelons. Price spreekt in dit licht van de bourgeois society, waarin de 

stedelijke elite het sociale leven bepaalde, in plaats van aristocratische structuren, 

zoals gebruikelijk in omringende landen (Price, 1995; Prak, 2005: 2) In deze 

elitaire benadering blijft echter een ander mechanisme onderbelicht; de invloed 

van het collectief op het stellen van grenzen, kaders, aan het uitvoeren van 

bijvoorbeeld publieke functies. Deze burgerlijke elite speelde een belangrijke rol in 

het bestuur van de steden. Wellicht beschikte deze elite over mogelijkheden de 

uitoefening van publieke functies, waaronder de ambten, te reguleren. 

 Analyses op basis van het bureaucratisch model laten zien dat sommige 

aspecten van het bureaucratisch model, waarin rationalisatie door middel van 

standaardisatie en expertise centraal staat, al in de vroegmoderne tijd aanwezig 

waren. De combinatie van zowel bureaucratisch als oligarchische kenmerken tekent 

de ontwikkeling waarin de Republiek zich bevond.  

Er lijkt echter meer aan de hand te zijn dan premature bureaucratische 

structuren gecombineerd met praktijken van corruptie en nepotisme. Een ‘elite in 

control’ kan meer dan alleen negatieve betekenissen hebben in het bestuur. Ze kan 

immers ook een centrale rol spelen in de toewijzing van functies en de constructie 

van verwachtingen ten aanzien van deze publieke functies.  

Het is deze ontwikkeling die de periode van de Republiek interessant 

maakt voor historisch, bestuurswetenschappelijk en organisatiekundig onderzoek. 

Daarin voegt deze studie een aantal aspecten toe aan bestaand wetenschappelijk 

onderzoek. De historische analyse van deze studie draagt bij aan het bestaande 

begrip van het bestuur van de Republiek, in het bijzonder de regulering van 

publieke functies. In bestuurswetenschappelijk opzicht en organisatiekundig 

                                                                                                                                                          
6 Bijvoorbeeld in het onderzoeksproject Civil services and urban communities, The Netherlands 1500 – 
1795 (Van der Heijden et al.), waarin de vraag of publieke diensten zich ontwikkelden langs kenmerken 
van de bureaucratie onderdeel uitmaakt van de hoofdvraag naar de ontwikkeling van publieke diensten 
in het vroegmoderne bestuur van de Nederlanden 
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opzicht draagt deze studie bij aan het begrip van regulerende standaarden van 

publieke functies met verschillende herkomsten – verticaal en horizontaal. Het 

draagt daarmee bij aan het actuele debat over op welke wijze het werk van 

ambtenaren institutioneel gereguleerd kan worden, welke combinaties van 

reguleringsmechanismen mogelijk zijn en op welke wijze dit van invloed is op de 

organisatiestructuur van het openbaar bestuur.  

Daarmee raken we direct de maatschappelijke relevantie van deze studie, 

welke tweeledig is. Enerzijds heeft deze maatschappelijke relevantie te maken met 

de kennis van het bestuurlijk verleden van de Republiek. Deze studie draagt bij aan 

het begrip van het bestuur van de Republiek en nuanceert daarmee het beeld dat in 

het algemeen bestaat van de functionarissen uit een belangrijke periode van onze 

geschiedenis. 

Anderzijds poogt deze studie bij te dragen aan het actuele 

maatschappelijke debat over regulering binnen het openbaar bestuur. Er is een 

sterke maatschappelijke behoefte om te ‘debureaucratiseren’, ‘flexibiliseren’, 

‘dereguleren’ etcetera. De alternatieven die hiervoor de afgelopen decennia zijn 

aangedragen lijken echter niet tot het gewenste resultaat te leiden, zo kunnen we 

uit verschillende reportages en rapporten over de dienstverlening van de overheid 

opmaken. De oplossingen die tot nu toe gekozen werden lijken eerder te leiden tot 

een sterkere nadruk op (andere) regels en procedures, waaraan soms nauwelijks 

een inhoudelijke betekenis verbonden is. De maatschappelijke verwachting draait 

nog steeds om expertise verbonden met betere dienstverlening. Waar targets 

centraal staan, wordt juist inhoud verwacht. Deze studie hoopt daarom ook aan dit 

maatschappelijke debat, dat getypeerd wordt door bestuurlijke verwarring, een 

bijdrage te kunnen leveren, door in letterlijke zin afstand van de actualiteit te 

nemen en de vrije, flexibele, ambtenaar onder de loep te nemen. Op welke wijze is 

het dan mogelijk deze ambtenaar als professional vrij te laten opereren, zonder dat 

dit direct leidt tot misbruiken die het maatschappelijk belang schaden in plaats van 

dienen? Aan deze kwestie zal in de epiloog van dit boek aandacht besteed worden. 
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1.5 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk zal eerst worden ingegaan op de Republiek der Zeven 

Verenigde Provinciën. Het ontstaan en de bestuurlijke structuur van de Republiek 

zullen hier worden behandeld. Deze bestuurlijke kaart biedt de lezer enige 

achtergrond bij de verschillende casus die in dit boek worden besproken.  

Vervolgens wordt in hoofdstuk drie de theoretische lens van deze studie 

behandeld. Hier zal worden ingegaan op de vrije ambtenaar, bureaucratische en 

professionele regulering alsmede de verhouding tussen beide 

reguleringsmechanismen, zoals deze in de literatuur worden besproken.  

Hoofdstuk vier is het eerste empirische hoofdstuk van het boek, waarin de 

functie van schout centraal staat. Nadat we deze lokale ambtenaar en gezagsdrager 

hebben besproken, belichten we in het daaropvolgende hoofdstuk (hoofdstuk vijf) 

een ambtenaar die op gewestelijk niveau en unieniveau opereert: de 

raadpensionaris. In hoofdstuk zes zal worden ingegaan op een aantal andere 

ambtelijke topfuncties. Deze zullen in vogelvlucht door dezelfde lenzen worden 

bekeken.  

Hoofdstuk zeven vormt de afsluiting van deze studie. Daarin zal de 

regulering van ambtenaren in de Republiek centraal staan. Het boek wordt 

afgesloten met een epiloog, waarin mede geïnspireerd door de vroegmoderne vrije 

ambtenaren wordt ingegaan op de regulering van moderne ambtenaren. 
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Concordia res parvae crescunt7 

 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de bestuurlijke kaart van de Republiek der 

Zeven Verenigde Provinciën. Daarmee pogen we zowel de bestuurlijke als ook de 

historische context van het onderzoek te verhelderen. Allereerst zal kort worden 

ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de Republiek en de in deze studie 

onderzochte periode. Vervolgens bespreken we de verschillende bestuurslagen en 

een aantal belangrijke functies binnen deze bestuurslagen. Veel van de genoemde 

functies zullen in volgende hoofdstukken aan de orde komen. Op deze plaats bieden 

we daarom de historische en bestuurlijke context waarbinnen deze functies 

begrepen kunnen worden. 

2.1 Ontstaan van de Republiek 

De Republiek der Zeven Verenigde Provinciën was, in vergelijking tot de 

staatsvorm van omringende landen, een bijzonder fenomeen (zie e.g. ’t Hart, 2006; 

Groenveld, 1979), hoewel de mechanismen, zoals die tussen regerende en dienende 

ambten aanwezig waren, vergelijkbaar zijn gebleken (G. de Bruin, 1999). Het was in 

de eerste plaats een land zonder vorst, terwijl in de zestiende, zeventiende en 

achttiende eeuw vrijwel iedere Europese staat een monarchie kende. Daarnaast was 

het geen staat, maar een verbond van soevereine staten, die zich nog tijdens het 

bewind van hun landsheer Filips II hadden verenigd in de Unie van Utrecht (1579) 

                                                             
7 Wapenspreuk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Letterlijk betekent het ‘Door 
eendracht komt het kleine tot bloei’, vaak wordt het vrij vertaald met ‘Eendracht maakt macht’. 

Hoofdstuk 2 Het bestuur van de Republiek 
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(Groenveld, 1979). Dit verdrag hield een vergaande samenwerking in. Het beoogde 

bescherming van andersgelovigen, die door het bewind van Filips II nu juist 

werden vervolgd als ketters. Deze vrijheid van godsdienst, die al in de Pacificatie 

van Gent (1576), een verdrag waarin een poging gedaan werd om tot vrede tussen 

de strijdende partijen te komen, was opgenomen, werd nog steeds niet nagekomen 

door het Spaans gezag. In de Unie van Utrecht gingen nu de noordelijke 

Nederlanden (in eerste instantie Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht en de 

Groninger Ommelanden) een militair bondgenootschap aan tegen de Spaanse 

onderdrukking (Fockema Andreae: 1973, 3; Van Deursen, 2006: 106). De 

bondgenoten spraken af “malcanderen met lijff, goet ende bloet by te staen jegens 

alle fortsen ende gewelden die hem yemant souden moegen aendoen uyt ende 

onder dexel van den naem van de Co. Ma. ofte van sinentwegen”.8 In artikel V werd 

geregeld dat de kosten van deze verdediging ten laste zouden komen van de 

aangesloten provincies.9 (Van Deursen, 2006: 106).  

Dit verdrag vormde uiteraard een aanval op de soevereiniteit van koning 

Filips II, ook al vermeldde de tekst van het verdrag trouw aan de vorst. Filips II zag 

prins Willem van Oranje, een van zijn stadhouders, als de voornaamste aanjager 

van de opstand en besloot hem in 1580 in de ban te doen. Er werd een prijs van 

25.000 gouden kronen op het hoofd van Oranje gezet. Omdat Filips van geen 

wijken leek te willen weten, keerde men zich uiteindelijk tegen hem; zijn positie als 

landsheer werd openlijk ter discussie gesteld. De Staten Generaal, inmiddels 

verworden tot de verenigde vergadering van de bij de Unie van Utrecht aangesloten 

provincies, kozen partij voor Oranje. Het afzweren van de koning in 1581 was een 

onvermijdelijke stap geworden. Op 26 juli 1581 werd de ‘Acte van Verlatinghe’ 

                                                             
8
 Unie van Utrecht, 1579, art.II, integraal beschikbaar: 
http://dutchrevolt.leidenuniv.nl/Nederlands/default.htm 
9 De originele tekst stelt dit als volgt: Ende omme te versien tot die costen, die men van noode hebben 
sal in gevalle als boeven tot defentie van de voorsz. provincien, es overcommen, dat in alle voorsz. 
geunieerde provincien eenpaerlick ende op eenen voet tot gemeen defentie derselver provincien 
opgestelt, gehewen ende openbaerlick den meest daervoor biedende van drie maenden tot drie maenden 
ofte eenyge andere bequaeme tijden verpacht oft gecollecteert sullen worden allomme binnen die 
voorsz. geunieerde provincien, steden ende leden van dien, seeckere imposten op alderhande wijnen, 
binnen ende buyten gebrouwen bieren, op het gemael vant coorn ende greynen, opt sout, goude, 
sylveren, sijde ende wolle lakenen, op de horenbeesten ende besayde landen, op de beesten, die geslacht 
worden, paerden, ossen, die vercoft ofte verpangelt worden, op de goeden, ter waege commende, ende 
sulcke andere als men naemaels by gemeen advys ende consent ghoet vinden sal, ende dat 
achtervolgende dordonnantie, die men daerop concipieren ende maeken sal; - dat men oick hiertoe 
employeren sal den incoemen van de domeynen van de Co. Ma., die lasten daerop staende afgetoegen. 
(Unie van Utrecht, 1579, art V) 
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bekrachtigd, een document waarin landsheer Filips II werd afgezworen. Gebaseerd 

op oude wetten waarin de landsheer opgedragen werd een beschermer voor zijn 

onderdanen te zijn argumenteerde men dat Filips niet aan zijn wettelijke plichten 

voldeed. Dit gaf de burgers, zo werd geredeneerd, het recht afstand van hun 

landsheer te doen – hem te ‘ontslaan’. Een bijzondere stap, vanwege het feit dat 

men het koningschap in die tijd als door God gegeven beschouwde. Enkel God 

beschikte over de kroon. Ditmaal namen de burgers de beslissing hun koning af te 

zweren dus zelf.  

 Het feit dat het besluit hiervoor genomen werd in de Staten Generaal is 

tegelijk logisch en ironisch. De Staten Generaal waren immers ooit door de 

Bourgondische vorsten bijeengeroepen als adviesorgaan aan de landsheer. De 

landsheer genoot toen alle macht. Nu waren de rollen omgedraaid en besloot het 

voormalige adviesorgaan dat men niet meer gediend was van zijn landsheer. 

 De Acte van Verlatinghe had niet tot doel om van de Unie een zelfstandige 

staat zonder vorst te maken. In de Act staat hierover het volgende:  

“alle t'welck ons meer dan ghenoegh wettighe oorsake ghegeven heeft om den 
Coninck van Spaegnien te verlaten ende een ander machtigh ende goedertieren 
Prince, om de voorsz. landen te helpen beschermen en voor te staen, te 
versoecken”.10  

Al in september 1580 was de hertog van Anjou, broer van de Franse koning en 

beoogd troonopvolger voor de Franse troon, bereid gevonden soeverein van de 

Nederlanden te worden, in ruil voor militaire steun aan de opstand (Prak, 2005: 

20-21; Van Deursen, 2006: 111). Ongeveer een half jaar voor de Acte van 

Verlatinghe (23 januari 1581) werd Anjou door de Staten Generaal ingezworen als 

nieuwe vorst. Door een wat passieve en later agressieve houding van Anjou loopt 

deze samenwerking uiteindelijk stuk. Een poging tot herstel strandde door het 

overlijden van Anjou in 1584.  

 Na de mislukte poging om Anjou met de soevereiniteit van De Nederlanden 

te belasten leek nu de prins van Oranje de eerst aangewezen persoon om landsheer 

van de Nederlanden te worden. Hij was vanaf het begin bij de opstand betrokken, 

van hoge afkomst en een bekende in het diplomatieke spel van de Nederlanden. De 

Staten Generaal waren dan ook van plan hem de grafelijke waardigheid te verlenen, 

                                                             
10

 Acte van Verlatinghe, 26 juli 1581 integraal beschikbaar: 
http://dutchrevolt.leidenuniv.nl/Nederlands/default.htm 
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echter op 10 juli 1584 werd dit plan abrupt onmogelijk gemaakt doordat de prins 

werd vermoord.  

 In de daaropvolgende jaren werden pogingen ondernomen om een 

landsheer voor de Nederlanden te vinden. Uiteindelijk lukte het om de Engelse 

kroon voor de Nederlandse zaak te winnen. Echter, niet door officieel vorst van de 

Nederlanden te worden, dit zou de relatie met Spanje alleen maar onder druk 

zetten. Koningin Elizabeth van Engeland besloot de Nederlanden bij te staan in de 

oorlog tegen Spanje, in ruil voor twee steden en een fort in onderpand: Vlissingen, 

Den Briel en fort Rammekens (Van Deursen, 2006: 124). De Engelse troepen die 

naar De Nederlanden werden gestuurd zouden onder leiding komen te staan van 

een vertegenwoordiger van de Engelse Kroon: Robert Dudley, graaf van Leicester.  

 De graaf van Leicester bleek niet geschikt deze taak op zich te nemen, 

binnen twee jaar verliet hij de Nederlanden, waarmee deze constructie definitief 

was mislukt. Vanaf dat moment werd de Republiek der Zeven Verenigde 

Provinciën, onder leiding van Johan van Oldenbarnevelt, landsadvocaat van 

Holland, in de steigers gezet. Onder zijn regie werd prins Maurits, de op één na 

oudste zoon van Willem van Oranje, benoemd als stadhouder van Holland en 

Zeeland, later ook van Utrecht. De oudste zoon van Oranje, Philips Willem, werd al 

sinds 1567 in opdracht van koning Filips II gegijzeld en in de katholieke traditie 

opgevoed. Toen hij op latere leeftijd terugkeerde naar de Nederlanden – zijn vader 

was al vermoord – werd met hem overeengekomen dat hij zich niet met politiek 

zou bezighouden. 

Van Oldenbarnevelt en Maurits vormden in die eerste jaren een sterk duo, 

waarin Maurits zich bezighield met militair strategische zaken en Van 

Oldenbarnevelt achter de schermen het politieke spel regisseerde. Was Maurits al 

stadhouder van Holland en Zeeland sinds 1585, in 1590-1591 kwamen daar Utrecht, 

Gelderland en Overijssel bij (Van Deursen, 2000; Knapen, 2005).  

De eerste jaren van Maurits als legerleider waren zeer succesvol. Maurits 

werd beroemd om zijn tactische capaciteiten. Ook de samenwerking met Van 

Oldenbarnevelt was vruchtbaar. Op de drempel van de zeventiende eeuw echter zou 

hierin verandering komen. Het eerste grote meningsverschil tussen beide heren is 

één van de meest beroemde momenten uit de geschiedenis van de tachtigjarige 

oorlog: de slag bij Nieuwpoort. Tijdens een mars door vijandelijk gebied met als 
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eindbestemming Duinkerken stuitten de troepen van Maurits bij Nieuwpoort 

(1600) op Spaanse troepen. Dit leidde tot een tot dan toe door Maurits altijd 

vermeden slag in open veld. De troepen van Maurits wisten te winnen, maar 

moesten daarbij wel flinke verliezen incasseren. Maurits was het vanaf het begin 

niet eens geweest met deze campagne, Van Oldenbarnevelt was hiervan de aanjager 

geweest. De eerste scheurtjes tussen beide heren werden al zichtbaar voor aanvang 

van de campagne. De Slag bij Nieuwpoort, hoewel gevierd in de Nederlanden als 

grote overwinning, werd Van Oldenbarnevelt door Maurits uiteraard zwaar 

aangerekend.  

De breuk tussen Maurits en Van Oldenbarnevelt betekende de eerste van 

een reeks conflicten tussen stadhouder en hoogste ambtenaar van het gewest 

Holland, de landsadvocaat, die zich gedurende het meer dan tweehonderd jarig 

bestaan van de Republiek zouden voordoen (een deel van de taken van de 

landsadvocaat gaan later over in de functie van raadpensionaris, de functie die in 

hoofdstuk vijf zal worden besproken). De breuk tussen Maurits en Van 

Oldenbarnevelt leidde tot een uiteindelijke veroordeling van Van Oldenbarnevelt 

voor landverraad.11 Van Oldenbarnevelt werd op 13 mei 1619 op het Binnenhof in 

Den Haag onthoofd.   

 Hoewel op de sleutelposities wisselingen optraden zette het proces van 

staatsvorming door, allereerst in het verzet tegen de voormalige Spaanse heerser in 

de Nederlanden. Dit verzet vond bij voortduring plaats onder militaire leiding van 

een telg van Oranje. In de jaren veertig van de zeventiende eeuw vonden 

uiteindelijk vredesbesprekingen plaats, die uitmondden in de Vrede van Munster 

(1648) waarin de Spaanse kroon de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën als 

staat erkende. Vanaf dat moment is de Republiek officieel onafhankelijk van zijn 

voormalige overheerser. De Republiek kon nu dus als soevereine staat opereren. 

 Dit moment in de geschiedenis van de Republiek vormt voor deze studie 

het startpunt. Het is vanaf dit moment dat de verschillende oude bestuursorganen 

en bestuurslagen een definitieve plaats binnen het nieuwe bestel krijgen. Het 

ontstaan van de Republiek als soevereine staat was allesbehalve het resultaat van 

een volledig uitgedacht plan. De functie van de oude bestuursorganen, 

                                                             
11 Over precieze aanleiding en ontknoping zie bijvoorbeeld Van Deursen, 2000; Den Tex, 1960-1972. 
Over de laatste dagen van Van Oldenbarnevelt zie het indrukwekkende dagboek van Jan Francken, 
hertaald door Rosenboom (2005). 
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overgebleven uit het bestuur van eerst de Bourgondiërs en later de Habsburgers, 

moest in de nieuw gevormde staat herijkt worden. Immers, wat is de functie van 

een vertegenwoordigend ambtenaar van de vorst als er geen vorst meer is? Welke 

functie is er weggelegd voor het vroegere adviesorgaan van de vorst? We zullen in 

dit hoofdstuk nader ingaan op de bestuurlijke kaart van de Republiek. Daarin valt 

met name op dat de Republiek niet zozeer nieuwe bestuursorganen heeft 

opgeleverd, maar vooral oude organen van nieuwe functies heeft voorzien. 

 Alvorens op deze bestuurlijke kaart in te gaan, staan we kort stil bij de 

geschiedenis van de hier bestudeerde periode. Deze beschrijving is verre van 

compleet en voor de geïnformeerde historicus ook verre van nauwkeurig. Ze beoogt 

dan ook vooral een kort overzicht van een aantal periodes uit de geschiedenis van 

de Republiek te beschrijven om zo een idee van het tijdsbeeld te geven.  

2.2 De Republiek in vijf fasen 

Ten behoeve van dit korte overzicht verdelen we de periode van het bestaan van de 

Republiek in vijf fasen. De eerste fase behelst de opkomst van de Republiek, de 

tweede fase beslaat het eerste stadhouderloze tijdperk. De derde fase betreft het 

stadhouderschap van Willem III. Als dit ten einde komt vangt het tweede 

stadhouderloze tijdperk aan, dat is de vierde periode. De laatste fase betreft de 

ondergang van de Republiek, onder stadhouderschap van de Oranjes, in de tweede 

helft van de achttiende eeuw.  

2.2.1 De opkomst van de Republiek 1581 – 1650 

In 1581 werd, zoals eerder al vermeld, het Spaanse gezag in persoon van Filips II 

afgezworen. Hiermee begon een nieuw tijdperk, gemarkeerd door een wisseling van 

de macht. Wie de plaats van de gewezen landheer in zou gaan nemen was nog niet 

geheel duidelijk. Uiteindelijk bleef de troon onbestegen en ontwikkelde zich de 

jonge Republiek in opstand tegen zijn oude landheer, onder leiding van eerst 

Willem van Oranje en later zijn zoons Maurits (1585 – 1625) en Frederik Hendrik 

(1625 – 1647). In 1647 werd Frederik Hendrik opgevolgd door zijn zoon Willem II. 

Deze overleed in 1650, acht dagen voordat zijn enige wettige zoon werd geboren. 

De Staten van Holland, Zeeland, Gelre, Utrecht en Overijssel besluiten om geen 



25 

nieuwe stadhouder te benoemen. De Oranjes werden door de regenten als 

machtswellustig en oorlogzuchtig gezien, dit kon mogelijk de positie van de 

regenten aantasten. Daarnaast kon (de dreiging van) oorlog de handel ernstig 

belemmeren, waarmee de directe belangen van veel regenten ernstig zouden 

kunnen worden geschaad. De dood van stadhouder Willem II betekende kortom 

dat de Oranjes voorlopig van het bestuurlijke toneel verdwenen. 

 2.2.2 ‘De Ware Vrijheyt’ – Eerste Stadhouderloze tijdperk 1650 – 
1672 

De Staten Generaal nu trokken de macht naar zich toe die door het onvervuld laten 

van de functie van stadhouder bleef liggen. Holland vervulde in de vergadering der 

Staten Generaal als bestuurlijk centrum van de Republiek een centrale rol. Holland 

was het meest welvarende gewest van de Unie en droeg financieel de zwaarste 

lasten. Als gevolg daarvan domineerden de Staten van Holland de vergadering van 

de Staten Generaal. De raadpensionaris speelde bij de vergadering van de 

gewestelijke staten een belangrijke rol. Omdat Holland een sleutelrol vervulde in 

het bestuur van de Republiek, werd de raadpensionaris tijdens het Eerste 

Stadhouderloze tijdperk door afwezigheid van de stadhouder in een machtige 

positie gemanoeuvreerd. Op deze positie heeft Johan de Witt als raadpensionaris 

van Holland een belangrijke rol gespeeld in het politieke krachtenveld van de 

economisch bloeiende Republiek.  

 Ondertussen groeide echter de enige zoon van wijlen stadhouder Willem II 

op. Naarmate hij ouder werd, vormde hij een groter gevaar voor de macht van de 

regenten. Men besloot zelfs in 1654, onder leiding van raadpensionaris Johan de 

Witt, in de Acte van Seclusie dat leden van de Oranjes niet op de post van 

stadhouder en kapitein-generaal van het leger mochten worden benoemd. In 1667 

werd dit besluit door middel van het Eeuwig Edict aangevuld met de regel dat de 

functie van stadhouder en kapitein-generaal van het leger onverenigbaar waren. 

Deze maatregelen zijn kenmerkend voor een periode waarin men de macht bij de 

regenten trachtte te houden. De rol van de Oranjes en hun traditionele functies 

werd zoveel mogelijk beperkt. Er was immers een jonge telg die wellicht op een dag 

aanspraak zou maken op de functies die zijn vader ooit had bekleed. In 1672 bleek 

zijn momentum daar.  
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Het was het rampjaar 1672 waarin economische tegenspoed en oorlogsdreiging 

vanuit bijna alle windstreken (Engeland, Frankrijk, Munster en Keulen) ervoor 

zorgden dat de macht bij de Oranjes terugkeerde. Onrust over economisch verval 

en dreigende oorlog bereikte zijn hoogtepunt in de lynchpartij op het Haagse 

Zoodje, 20 augustus 1672. Hier werden de broers Cornelis en Johan de Witt, als 

boegbeelden van ‘De Ware Vrijheyt’, door een uitzinnige menigte om het leven 

gebracht. Een maand voor dit voorval was de politieke steun voor de 

regentenheerschappij van ‘De Ware Vrijheyt’ met de benoeming van Willem III tot 

stadhouder al ten einde gekomen. De Oranjes zaten weer in het zadel. Vele 

wisselingen in de stedelijke besturen volgden. 

2.2.3 Oranje aan het roer: stadhouder Willem III 1672 – 1702 

De periode die dan volgt duurt dertig jaar en wordt aan het begin gemarkeerd door 

het stadhouderschap van Willem III. De periode eindigt met de dood van deze 

stadhouder in 1702. Met het aantreden van Willem III als stadhouder heeft er naast 

de regenten weer een extra speler plaatsgenomen in het bestuur van de Republiek.  

 Het belangrijkste wapenfeit in de geschiedenis van de Republiek in deze 

periode is wellicht de landing van stadhouder Willem III in Torbay, Engeland, 

wanneer hij de Engelse troon opeist om zo een einde te maken aan zowel de 

godsdienstpolitiek als aan zijn militaire steun aan de Republiek. Via een wettige 

aanspraak van zowel Willem III zelf als zijn vrouw Mary Stuart, de zus van koning 

James II, werd James II van de troon verdreven in de Glorious Revolution (1688-

89). Deze ontwikkeling werd door de Fransen als een oorlogsdaad opgevat, 

vanwege het bondgenootschap tussen de beide katholieke koningshuizen. In de 

Vrede van Rijswijk (1697) erkende de Franse koning Lodewijk uiteindelijk het 

koningschap van Willem III. Aan zijn koningschap kwam in 1702 door een ongeval 

een einde, Willem III viel van zijn paard en overleed later aan zijn verwondingen. 

Zijn huwelijk met Mary Stuart was kinderloos gebleven, een directe opvolger was er 

dus niet. Dit betekende daarom het begin van het Tweede Stadhouderloze Tijdperk, 

waarin opnieuw de regenten het roer overnamen. 
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2.2.4 De Heren regeren: Tweede Stadhouderloze tijdperk 1702 – 
1747 

Tijdens het Tweede Stadhouderloze tijdperk, dat door het overlijden van Willem III 

aanbrak, kende de regentenheerschappij een nieuw hoogtepunt, hoewel de welvaart 

van het Eerste Stadhouderloze tijdperk niet geëvenaard werd. Economisch maakte 

de Republiek inmiddels een behoorlijke teruggang door. In het tweede decennium 

van de achttiende eeuw zit de Republiek financieel volledig aan de grond.  

 Het grensconflict met de Fransen over de Oostenrijkse Nederlanden – de 

gebieden tussen de Republiek en de noordgrens van het Franse Rijk, grofweg het 

huidige België inclusief een deel van de provincie Noord-Brabant, ontstaan doordat 

de Spaanse vorst geen directe troonopvolger had en het gebied aan Philip van 

Anjou, kleinzoon van de Franse koning, naliet, betekende het begin van de 

twaalfjarige oorlog, waarin de Republiek, gesteund door de Engelsen, streed tegen 

de Fransen. In 1713 werd de Vrede van Utrecht getekend, waarin bepaald werd dat 

de gebieden voortaan onder gezag van de Oostenrijkse Habsburgers zouden vallen.  

Het aantal bestuurlijk betrokken regentenfamilies nam in deze eeuw af, 

waardoor wel van oligarchisering van het bestuur gesproken wordt (cf. Roorda, 

1975). Dit leidde tot klachten over het bestuur. De bestuurlijke posities waren aan 

een select gezelschap voorbehouden. De dreigende inval van de Fransen, die in 

Zeeland en Brabant letterlijk aan de poorten van enkele steden stonden, vormden 

de spreekwoordelijke druppel. In 1747 brak het zogenaamde ‘Pachtersoproer’ uit, 

een protest van de bevolking tegen het ambtsmisbruik van de belastingpachters. 

Deze ‘troebelen’ leidden tot het herstel van de functie van stadhouder: Willem 

Friso, een telg uit de Friese tak van Oranje-Nassau wordt benoemd tot 

erfstadhouder Willem IV. Voor het eerst werd de functie van stadhouder erfelijk.  

2.2.5 Onder leiding van Oranje ten onder 1747 – 1795 

Willem IV was niet de sterke leider waar men op hoopte. Onder zijn leiding 

veranderde er niet veel in de dagelijkse praktijk van het openbaar bestuur. Wel 

werd de verpachting van de belastingen afgeschaft.  

De Republiek ging in de tweede helft van de achttiende eeuw ten onder 

toen zich een strijd ontwikkelde tussen de prinsgezinden en de patriotten. De 

patriotten wilden op de eerste plaats de heerschappij van de Oranjes beëindigen. In 

het verlengde daarvan streefden ze naar meer democratisch bestuur. Stadhouder 
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Willem IV kon niet brengen wat men van hem vroeg na de oproeren van 1747 en 

1748: sterk leiderschap. In 1751 overleed Willem IV en werd hij opgevolgd door zijn 

driejarige zoon Willem V. Anna van Hannover, de echtgenote van Willem IV en 

moeder van Willem V, trad tot haar dood in 1756 op als gouvernante. De hertog van 

Brunswijk bekleedde de functie van gouverneur, tot zijn overlijden in 1766.  

De strijd tussen de patriotten en de prinsgezinden leidde ertoe dat Willem 

V in 1785 moest vluchten uit Holland. Hij trok zich met zijn gezin terug op het 

Valkhof in Nijmegen. De patriotten kregen steeds meer aanhang, dit betekende 

uiteindelijk de ondergang van de Republiek, als het bestuur eerst in handen van de 

patriotten en later van de Fransen valt. In 1795 roepen de patriotten de Bataafse 

Republiek uit. Deze nieuwe staat zou later geleidelijk onderdeel worden van het 

Franse Rijk van Napoleon. Daarmee was aan de Republiek der Zeven Verenigde 

Provinciën een einde gekomen.  

Na deze beknopte beschrijving van het ontstaan en de geschiedenis van de 

Republiek gaan we nu in op de bestuurslagen, de bestuurlijke organen en 

bijbehorende functies in de Republiek, te beginnen op het niveau van de Unie. 

2.3 Intergouvernementeel bestuur: De Unie 

De Unie van Utrecht, die in 1579 tijdens Spaans landsheerlijk gezag was gesloten, 

kan worden gezien als de basis van het bestuur van de Republiek. Hierin is het 

militaire bondgenootschap van de verschillende provincies geregeld, terwijl de 

soevereiniteit van de afzonderlijke staten gehandhaafd bleef (Fruin, 1901). Deze 

structuur is na 1587 niet veranderd. Ieder gewest had van oorsprong een eigen 

relatie met de landsheer, hoewel Holland en Zeeland al lange tijd dezelfde 

stadhouder hadden gehad, waardoor ze vaak in één adem genoemd werden. Ook 

deze beide gewesten hadden ieder hun eigen statenvergadering. 

Daarmee kan de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën worden 

gekenmerkt als een Statenbond (G. de Bruin, 1999). Fockema Andreae (1973) stelt 

dat de grondslag voor deze statenbond gelegen is in een aantal verdragen: de 

Pacificatie van Gent (1576), de Unie van Utrecht (1579), de Acte van Verlatinghe 

(1581), het Twaalfjarig Bestand (1609) en de Vrede van Munster (1648). In de Unie 

was bepaald dat er een gezamenlijke vergadering van de staten plaatsvond om over 
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Unie-wetgeving te besluiten: de vergadering van de Staten Generaal (Fockema 

Andreae, 1973: 4). Hierin kwamen de afvaardigingen van de verschillende 

gewestelijke staten bijeen om te vergaderen over zaken die te maken hadden met 

“oorlog, het leger en het gezag daarover, de financiering daarvan door gemene 

middelen” (Fockema Andreae, 1973: 4). Daarnaast gold voor de deelnemende 

gewesten aan de Unie dat de buitenlandse betrekkingen door de Generaliteit 

zouden worden onderhouden.  

Hoewel deze taakverdeling typerend is voor de Republiek, bestond de 

vergadering der Staten Generaal al langer. Al tijdens de Bourgondische periode (14e 

en 15e eeuw) werden edelen door de landheer om advies bijeengeroepen. Het 

gebruikmaken van een adviesraad waarin de adel plaatsnam kwam overigens al 

voor in de feodale structuur die kenmerkend is voor de middeleeuwen; zogenaamde 

vazallen namen plaats in de regna, de adviesraad van de landsheer (zie 

bijvoorbeeld Finer, 1999: 896 e.v.). 

 De vergadering der Staten Generaal bestond uit zeven afvaardigingen. In 

volgorde van rang in de vergadering waren dit: Gelre (als enige hertogdom het 

hoogst in rang); Holland en Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel (niet officieel 

erkend, maar wel toegelaten) en Groningen (tot 1594 alleen de Ommelanden, vanaf 

1594 ook de stad Groningen) (Fockema Andreae, 1973: 12). De gebieden die niet 

onder de vertegenwoordiging ter vergadering vielen, werden bestuurd door de 

Staten Generaal en werden Generaliteitslanden genoemd. Dit waren vaak gebieden 

die tijdens de oorlog tegen de Spaanse overheersing waren veroverd, zoals het 

huidige Noord Brabant en Zeeuws Vlaanderen. 

 De Staten Generaal kunnen we dus het beste typeren als een 

intergouvernementeel overleg. Hugo de Groot schreef in 1619:  

“De Staten-Generael heb ik gehouden voor een Vergadering van Bondgenoten, 
exercerende alleen Souverainiteyt in de poincten dye bij de Unie en de practijcque 
van dien aen dezelve Vergaderinge gedefereert” (cit. in Schöffer, 1964: 75).  

Immers, de gewesten die lid waren van de Unie vergaderden hier over zaken die 

voor alle gewesten van belang waren, feitelijk zonder opgave van gewestelijke 

autonomie (Gabriëls, 1990: 40). Johan de Witt (raadpensionaris van 1653 tot 1672) 

vond het om die reden onterecht om te spreken van één republiek:  

“Dese provinciën sijn niet tesamen una respublica, maar yder provincie apart is een 
souveraine respublica, ende sulx souden dese Vereenichde Provinciën niet met den 
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naem van respublica (in singulari numero), maer veeleer met den naem van 
respublicae foederatae ofte unitae, in pluralis numero, genoemt moeten worden” 
(De Witt, 1919: 147).  

De vraag is in hoeverre deze autonomie gedurende de zeventiende en achttiende 

eeuw gehandhaafd bleef, de gewesten waren immers sterk met elkaar verweven 

geraakt. Op papier echter bleef de situatie onveranderd (zie bijvoorbeeld Schöffer, 

1964: 95). Tegen het einde van de achttiende eeuw schreef Van de Spiegel 

(raadpensionaris van Holland van 1787 tot 1795) dat de Republiek beschouwd moet 

worden als “ene vrye Republicq, in welke elke Provincie niet alleen, maar zelfs elke 

Stad in ’t byzonder, ene soevereiniteit op zig zelfs uitmaakt”  (Van de Spiegel gecit. 

in Boogman, 1988: 151). In het denken over de bestuurlijke verhoudingen binnen 

de Republiek was in 150 jaar nog niet veel veranderd. 

 De Staten Generaal waren het belangrijkste overlegorgaan van de 

Republiek, de buitenlandse politiek was het belangrijkste onderwerp waarmee de 

afvaardigingen bij de Staten Generaal zich bezighielden. Daarnaast vergaderden ze 

over de defensie van de Unie en de financiën. De Generaliteitsrekenkamer en de 

Muntkamer vielen daarom onder de Staten Generaal. De Staten Generaal bezaten 

ook het benoemingsrecht van functionarissen die in dienst van de Unie werkten, 

zoals de thesaurier-generaal en de secretaris van de Raad van State. Incidenteel 

bemoeide de Staten Generaal zich met religieuze aangelegenheden, zoals 

bijvoorbeeld in 1619, toen een afvaardiging aanwezig was bij de Nationale Synode 

in Dordrecht (Schöffer, 1964: 75-77). 

Alle gewesten droegen financieel bij aan de Unie, de hoogte ervan liep sterk 

uiteen per gewest. De bijdragen van de gewesten Zeeland, Utrecht, Friesland, 

Groningen, Gelderland, Overijssel en Drenthe werden uitgedrukt in percentages 

van de bijdrage van het gewest Holland. De basis voor deze verdeling is de Unie van 

Utrecht, waarin het quotenstelsel is vastgelegd. Onderstaande tabel (2.1) toont de 

bijdrage van de verschillende gewesten aan de Republiek (ontleend aan De Vries en 

Van der Woude, 2005: 126). 
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 1586 1595 1612 1616 1792 
Holland (% van totale budget) 66,45 59,7 57,14 58,31 62,05 
Zeeland (% van bijdrage Holland) 24,6 24,6 19,25 15,75 6,12 
Utrecht (% van bijdrage Holland) 10,0 10,3 10,0 10,0 7,25 
Friesland (% van bijdrage Holland) 20,0 20,7 20,0 20,0 15,07 
Groningen (% van bijdrage Holland)  11,7 10,0 10,0 8,68 
Gelderland (% van bijdrage Holland)   9,625 9,625 9,74 
Overijssel (% van bijdrage Holland)   6,125 6,124 5,60 
Drenthe (% van bijdrage Holland)   1,0 1,0 1,60 

Tabel 2.1 Bijdragen van de gewesten aan het budget van de Republiek (ontleend 
aan De Vries en Van der Woude, 2005: 126) 

De Staten Generaal vergaderden in Den Haag, het bestuurscentrum van de 

Republiek, waar ook andere bestuursorganen gevestigd waren. Ze beschikten over 

een kleine secretarie, die werd geleid door de griffier der Staten Generaal. De 

griffier bereidde de vergadering voor en vervulde een ondersteunende rol tijdens de 

vergaderingen (Schöffer, 1964). Daarnaast zorgde hij met zijn secretarie voor de 

uitwerking van de resoluties van de Staten Generaal. Ook nam de griffier deel aan 

de commissies, waarin belangrijke onderwerpen apart werden besproken. 

 Naast de Staten Generaal was er nog een aantal andere bestuursorganen op 

het niveau van de Unie. De Raad van State, ingesteld in de vijftiende eeuw door de 

Bourgondiërs, was hiervan het belangrijkst. De Raad van State was van oudsher het 

belangrijkste bestuursorgaan. Echter, deze rol werd in de Republiek gaandeweg 

overgenomen door de Staten Generaal. De Raad van State hield zich in de 

Republiek uiteindelijk enkel bezig met militaire zaken, zoals het leger en de 

fortificaties. Daarvoor diende ze jaarlijks een begroting in – de jaarlijkse petitie – 

waarop vermeld stond hoeveel geld er dat jaar nodig was om het defensiebeleid te 

bekostigen. Deze petitie werd opgesteld door de thesaurier-generaal, de hoogste 

ambtenaar van de Raad van State. Naast de thesaurier-generaal was de secretaris 

van de Raad van State de tweede functie in rang. Degenen die deze functies 

bekleedden beschikten over aanzienlijke invloed in de Republiek, in het bijzonder 

uiteraard op het terrein van defensie.  

 De marine was in de Republiek decentraal georganiseerd. Verspreid over 

Holland, Zeeland en Friesland waren er in totaal vijf admiraliteitencolleges. Deze 

legden verantwoording af aan de Staten Generaal, hoewel ook de lokale 

bestuurders zich bemoeiden met de gang van zaken in de admiraliteiten. Om die 

reden bezochten afvaardigingen van de Staten Generaal dergelijke colleges, gelijk 
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aan de bezoeken die werden afgelegd aan overige delen van het leger wanneer een 

belegering werd voorbereid. De Staten Generaal was immers de geldschieter van dit 

alles en wilde ter plaatse poolshoogte nemen van wat deze uitgaven opleverden. 

2.4 Autonome gewesten 

De autonome gewesten waaruit de Republiek bestond werden per gewest bestuurd 

door een eigen gewestelijk bestuur, bestaande uit een vertegenwoordiging van de 

verschillende standen (de Staten) en het dagelijks bestuur. Dit gold niet voor de 

hierboven genoemde Generaliteitslanden, deze werden bestuurd door alle gewesten 

gezamenlijk op het niveau van de Unie. 

Gewestelijke besluiten werden genomen door de Statenvergadering. Deze 

vergadering werd zo genoemd, omdat hierin alle staten, letterlijk standen of 

klassen, vertegenwoordigd waren. In de gewestelijke vergaderingen waren dit de 

steden, het platteland en in Utrecht ook de geestelijkheid. Het platteland werd 

traditioneel door de Ridderschap, een vertegenwoordigend orgaan van de adel die 

in het bezit waren van de heerlijke rechten, vertegenwoordigd. Per gewest had een 

aantal steden stemrecht in de gewestelijke vergadering, sommige steden deelden 

bij toerbeurt een stem in de vergadering. De Ridderschap had maar één stem, 

terwijl de steden vaak over tien of meer stemmen beschikten (per stad of enkele 

steden gezamenlijk één stem), afhankelijk van het totaal aantal stemmen in de 

Gewestelijke Staten. De stemverhouding in de Staten van Holland is achttien tegen 

één. Overigens betekende dit niet dat de ridderschap machteloos was. Van oudsher 

had de ridderschap het eerste woord tijdens de vergadering, waarmee ze 

voorafgaand aan de stemming een gewichtig en klemmend stemadvies kon 

uitbrengen.  

Het gewestelijk bestuur kende naast de vergadering van de Staten een 

dagelijks bestuur, de Gecommitteerde Raden genoemd. De belangrijkste taken 

waar zij zich mee bezig hielden waren de financiën en de belastinginning 

(Kooijmans, 1985: 32). De meeste ambtenaren in dienst van het gewest waren dan 

ook in functie als collecteur. Daarnaast kende het systeem van belastingen ook 

inning door middel van verpachting van belastingfuncties. Een andere taak van de 

Gecommitteerde Raden betrof de afvaardiging naar de vergadering van de Staten 
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Generaal. De Gecommitteerde Raden werden samengesteld uit stedelijke 

bestuurders, meestal burgemeesters of personen van gelijke status. De 

Gecommitteerde Raden vergaderden afzonderlijk van de Staten over lopende 

zaken. Hierbij was ook altijd de raadpensionaris in een adviserende rol aanwezig, 

waarover later meer (Groenveld, 1979; Gabriëls, 1981).  

In de tijd dat de Republiek nog deel van het Habsburgse Rijk uitmaakte, 

kende ieder gewest de functie van stadhouder. Dit was de zogenaamde ‘locum 

tenentes’, de lokale vertegenwoordiger van de landsheer (Kossmann, 2000). De 

stadhouder werd benoemd door de landsheer en zag erop toe dat de plakkaten 

werden nageleefd. Daarnaast oefende de stadhouder het gezag van de landsheer op 

lokaal niveau uit. Als hierboven besproken was men er in de Republiek niet in 

geslaagd een nieuwe landsheer te vinden nadat men de vorst had afgezworen. 

Echter, de functie van stadhouder was blijven bestaan. Vanaf het einde van de 

zestiende eeuw was de functie volledig in handen van de Oranje dynastie, eerst nog 

verdeeld over de lijn Van Oranje en Van Nassau – Dietz, later (vanaf 1747) volledig 

in handen van Van Nassau – Dietz. Het huidige koningshuis stamt van deze ‘Friese’ 

tak af. 

De stadhouders hadden verschillende taken in hun portefeuille. Ze waren 

belast met de vervulling van vacatures van officieren van justitie (de schouten), die 

van oudsher op lokaal niveau de bestuurlijke taken van de stadhouder waarnamen. 

Ook leden van de stedelijke magistraat werden in bepaalde periodes door de 

stadhouders benoemd. Daarnaast waren de stadhouders op gewestelijk niveau 

verantwoordelijk voor de openbare orde en de rechtspraak bij het Hof. De militaire 

leiding lag bij de stadhouder, alsmede de leiding over de zeemacht van zijn 

provincie (Fockema Andreae, 1973). In dit opzicht had de stadhouder door zijn 

benoeming door de Staten Generaal als kapitein-generaal en door de Gewestelijke 

Staten als stadhouder met beide bestuurslagen een relatie; hij was zowel in dienst 

van de Unie als van het gewest. 

De belangrijkste ambtenaar in dienst van de Staten was in Holland de 

raadpensionaris, een functietitel die afkomstig is uit de Bourgondische periode. 

Toen was het de raadpensionaris die de adviesraad bijeenriep. Soms ook werd de 

vergadering door de raadpensionaris geleid, dan bracht hij na afloop verslag uit aan 

de landsheer. De raadpensionaris vormde daarmee de verbinding tussen de hertog 
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en de in de vergadering verenigde adel. We kunnen aannemen dat de 

raadpensionaris hiermee één van de vertrouwelingen van de hertog moet zijn 

geweest.  

In de Republiek vinden we deze functie van raadpensionaris terug op 

gewestelijk en stedelijk niveau, op stedelijk niveau is de functietitel pensionaris. 

Zijn functie bestond uit het voorbereiden en (bege)leiden van de gewestelijke 

statenvergadering. Zo inventariseerde hij bijvoorbeeld de verschillende meningen 

over bepaalde voorstellen, hield hij registers van besluiten bij en formuleerde hij na 

afloop van de beraadslaging de resoluties. Daarmee was de functie van 

raadpensionaris in potentie een zeer invloedrijke positie. Volgens Nanning Kayser, 

bestuurder in de stad Hoorn vanaf 1652, stond iedere nieuwe raadpensionaris voor 

een belangrijke keuze. In 1653 schreef hij aan Johan de Witt: ‘Wanneer gij het ambt 

[van raadpensionaris, JvB] aanneemt dan moet gij het u als onverschillig 

voorstellen, of gij geheel of aan stukken in de doodkist komt’ (Kayser, gecit. in Van 

Deursen, 1996: 372). Negentien jaar later zou Kayser overigens op macabere wijze 

gelijk krijgen. Samen met zijn broer werd Johan de Witt op gruwelijke wijze door 

het te hoop gelopen volk gelyncht.  

 De boodschap van Kayser aan De Witt benadrukte de politieke lading van 

het ambt. De raadpensionaris bevond zich midden in het politieke spel van het 

gewest. Dit gold zeker voor de Staten van Holland en West-Friesland. Naast zijn 

functie in de gewestelijke statenvergadering was de Hollandse raadpensionaris ook 

vaak te vinden in de vergadering van de Staten Generaal. In deze vergadering 

leidde hij de Hollandse afvaardiging en adviseerde hij aan het gewest over de te 

volgen lijn ten aanzien van de onderwerpen die in de Staten Generaal besproken 

waren (Gabriëls, 1981).  

Vastgeklonken aan het raadpensionariaat was van oudsher de functie van 

pensionaris van de Ridderschap. De Ridderschap vormde de vertegenwoordiging 

van het platteland in de gewestelijke vergadering. Hierin had van oudsher de adel 

een zetel. In de gewestelijke statenvergadering hadden de edelen gezamenlijk één 

stem. Door de functie van raadpensionaris te koppelen aan die van pensionaris 

beschikte de Ridderschap over een middel om meer invloed uit te oefenen op de 

gang van zaken in de gewestelijke vergadering. Immers, hun pensionaris was ook 

leidsman in de statenvergadering. 
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De raadpensionaris was kortom betrokken bij alle belangrijke vergaderingen die 

plaatsvonden op gewestelijk niveau. Daarnaast vergezelde hij de gewestelijke 

afvaardiging naar de vergadering van de Staten Generaal. De raadpensionaris 

kunnen we daarom zien als gewestelijk topambtenaar van de Republiek: een 

ambtelijke functie met veel politieke invloed. 

2.5 Lokaal niveau: de stad en het platteland 

Ieder gewest kende een aantal belangrijke steden, dat de gang van zaken binnen het 

gewest in handen had. Ten tijde van de Republiek bezaten de grote steden veel 

macht binnen het gewest. Daarnaast waren ze in behoorlijke mate soeverein; zo 

werden er op stedelijk niveau keuren vervaardigd, werd er recht gesproken en 

werden vonnissen ten uitvoer gelegd. De stad was met andere woorden een 

instituut met veel invloed op het dagelijks leven van haar burgers. De oorsprong 

van dit stelsel ligt in het middeleeuwse feodale systeem.  

In het feodale stelsel beleende een landsheer een onderdaan met een deel 

van zijn bezit, in ruil voor eeuwige trouw en steun bij invallen van vijanden. Dit 

werd de heerban genoemd. De onderdaan werd door deze verbintenis een vazal van 

de landsheer. Echter, tegen het einde van de middeleeuwen maken vazallen van de 

mogelijkheid gebruik deze heerban af te kopen. Op deze wijze ontstonden de 

zogenaamde immuniteiten, waarbij de vertegenwoordiger van de landsheer zich 

van een dienaar van de landsheer ontpopt tot een adellijk figuur met heerlijke 

rechten: het gebied werd daarom een heerlijkheid genoemd. Het was deze 

ontwikkeling die van een grafelijk ambtenaar op lokaal niveau een landeigenaar 

maakte met een adellijke status.  

Er werd ten aanzien van heerlijkheden onderscheid gemaakt tussen lage en 

hoge heerlijkheden. Dit onderscheid had te maken met de rechtsbevoegdheden die 

verbonden waren aan het gebied. In het geval van een lage heerlijkheid mocht er 

alleen worden rechtgesproken over kleine overtredingen. In hoge heerlijkheden 

mocht ook vonnis worden gewezen over delicten als moord en verkrachting.  

  Dit onderscheid tussen lage en hoge rechtspraak treffen we ook aan in de 

Republiek. De grote steden beschikten vaak over zowel hoge als lage jurisdictie, 

waar de kleine steden alleen over kleine delicten mochten oordelen. De zwaardere 
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delicten werden dan bij de stad met hoge jurisdictie binnen welk rechtsgebied de 

kleine stad viel aangebracht.  

 Deze zelfde verhouding zien we terug op het platteland, waar sommige 

dorpen beschikten over lage rechtspraak, maar de hoge rechtspraak voor rekening 

kwam van een centraal orgaan binnen het rechtsgebied. Als de dorpen waren 

gelegen in het rechtsgebied van een grote stad, dan gold hetzelfde als voor de kleine 

steden met lage rechtspraak. De grote zaken werden dan bij de stad met hoge 

rechtspraak aangebracht. 

 Op deze wijze zien we het oude feodale systeem uit de middeleeuwen terug 

in de organisatie van de rechtspraak en de onderlinge verhoudingen tussen lokale 

besturen. We zullen nu ingaan op het bestuur in de steden, waarbij we de 

belangrijkste functies uit het stedelijk bestuur zullen bespreken. Alvorens in te gaan 

op deze functies brengen we eerst een onderscheid aan in de verschillende 

structuren die op het niveau van het stedelijk bestuur in de Republiek voorkwamen. 

Op deze wijze kunnen de functies binnen de verschillende bestuurlijke modellen 

geplaatst en geduid worden. 

2.5.1 Bestuurlijke structuren 

De steden kenden ten tijde van de Republiek geenszins een uniforme 

bestuursstructuur. Echter, ondanks de verschillen tussen de steden is het toch 

mogelijk een enigszins algemeen beeld van het bestuur te schetsen. Met behulp van 

het onderscheid dat Gabriëls (1985: 15-16) in zijn studie “De heren als dienaren en 

de dienaar als heer” maakt kan de basis van de voorkomende structuren inzichtelijk 

worden gemaakt.  

 Gabriëls onderscheidt in de Republiek twee modellen; het west-

nederlandse en het oost-nederlandse (Gabriëls, 1985: 15-16). Het belangrijkste 

verschil is de verhouding tussen de twee belangrijkste organen van het 

stadsbestuur. Deze organen waren de raad, waarin afgevaardigden van de gegoede 

burgerij plaatsnamen, en de magistraat, het dagelijks bestuur van de stad. De rol 

van de raad ten opzichte van de magistraat is bepalend voor het verschil tussen 

beide modellen.  

 In het west-nederlandse model vormde de magistraat de afvaardiging van 

de raad, waarbij de raad zich actief in het dagelijks stedelijk bestuur mengde. 
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Belangrijke beslissingen werden dan ook door de magistraat voorbereid en in de 

voltallige raad ter stemming gebracht. De rol van de raad in het oost-nederlandse 

model verschilt van die in het west-nederlandse model. De magistraat werd ook in 

dit model uit de leden van de raad gekozen, echter, de raad nam een adviserende en 

controlerende rol in ten opzichte van de magistraat.  

Streng (1997) problematiseert deze tweedeling, maar gaat met name in op 

de naamgeving van de modellen. Het oost-nederlandse model kan volgens hem 

gezien worden als westelijke uitloper van een model dat ten oosten van de 

Republiek veel voor kwam. Streng stelt dat het belangrijkste verschil tussen beide 

modellen het bestaan van de ‘meente’ in het oost-nederlandse model is. Een 

meente vertegenwoordigde een straat of wijk in de stad, echter, meente leden 

woonden niet noodzakelijkerwijs in de wijk waarvan ze vertegenwoordiger waren 

(Streng, 1997: 96).  

2.5.2 Functies 

Nu we een algemeen beeld van de structuur van het stadsbestuur hebben 

gepresenteerd introduceren we de bijbehorende functies die er binnen het bestuur 

bestonden. We kiezen hier het woord functies in plaats van ambten, omdat we op 

deze plaats alle belangrijke functies kort zullen bespreken. De benamingen 

verschillen soms tussen de steden en bestuurlijke modellen, echter de positie 

binnen het bestuur is vaak vergelijkbaar. Hier worden de meest gangbare 

benamingen gebruikt. Het is immers ons doel de bestuurlijke context in de 

Republiek te schetsen en niet die van een enkele stad met zijn lokale 

eigenaardigheden in het bijzonder.  

 

Vroedschap 

We spraken hiervoor al van de raad in het bestuurlijk model. In het oost-

nederlandse model wordt dan gesproken van de meente, in het west-nederlandse 

model is sprake van de vroedschap. Hiermee werd een groep mannen aangeduid 

die in het belangrijkste bestuurlijke orgaan van de stad zaten. Vanuit dit orgaan 

werden de belangrijkste functies verdeeld. Voor de belangrijkste stedelijke functies 

was lidmaatschap van de vroedschap een vereiste om benoemd te kunnen worden 

(e.g. Prak, 1985; Bossaers, 1996). Naast de rol die de vroedschap speelde als 
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politieke elite waaraan de belangrijkste functies werden gegeven, hield de 

vroedschap zich ook bezig met inhoudelijke zaken. Deze worden onder de volgende 

drie categorieën in de literatuur genoemd: plaatselijke zaken, financiën en de 

agenda van de Gewestelijke Staten Vergadering (zogenaamde ‘poincten van 

beschrijvinge’) (Kooijmans, 1985: 29; Bossaers, 1996: 41). Deze punten werden op 

stedelijk niveau voorbesproken. De uitkomst van de vergadering werd door de 

afvaardiging meegenomen ‘ter dagvaart’.  

 De vroedschap kende enkele toegangseisen, waarvan de eerste de naam van 

het orgaan verklaart: wijsheid. Daarnaast moest men van voorname afkomst zijn en 

speelde rijkdom ook een belangrijke rol (Unger, 1892; Engelbrecht, 1973; Bossaers, 

1996: 39). Daarnaast moest men behoren tot de “getrouwe Burgers en liefhebbers 

onzes vaderlands en der ware kristelijke Gereformeerde religie” (Kooijmans, 1985: 

38). In sommige steden werd een formele leeftijdsgrens, vaak 25 jaar, gehanteerd 

(Bossaers, 1996: 39). Daarnaast gold vaak de regel dat men niet tegelijk met een 

familielid waaraan men in de eerste graad verwant was lid mocht zijn van de 

vroedschap (Kooijmans, 1985: 38). Benoeming in de vroedschap geschiedde voor 

het leven. Wanneer door overlijden een plaats in de vroedschap beschikbaar kwam, 

zochten de overige leden van de vroedschap zelf een geschikte kandidaat. De 

vroedschap kon zelf beslissen wie men als nieuw lid toeliet. Dit veranderde in de 

tweede helft van de achttiende eeuw toen de stadhouders het recht van 

recommandatie verwierven. Hiermee kregen ze rechtstreeks invloed op de 

samenstelling van de vroedschappen (Bossaers, 1996: 94). 

 Het aantal leden van de vroedschap verschilde per stad. In Leiden bestond 

ze bijvoorbeeld uit 40 leden, ze werd daar ook wel de ‘veertigraad’ genoemd (Prak, 

1985: 30). Alkmaar kende 24 vroedschappen, Hoorn en Enkhuizen hadden er ieder 

slechts twintig (Kooijmans, 1985: 35; Bossaers, 1996: 39), Zierikzee telde er 

eveneens 24 (Van Dijk & Roorda, 1979: 15). 

 Aan het lidmaatschap van de vroedschap was geen traktement verbonden. 

Wel kwam het voor dat er presentiegeld werd betaald voor iedere bijgewoonde 

vergadering. Er waren echter ook steden waar men dit te vrijblijvend vond en 

boetes werden opgelegd voor iedere keer dat een vroedschap niet op de vergadering 

verscheen (Engelbrecht, 1973). 
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Om lid te worden van de vroedschap moest een zogenaamde ambtsobligatie 

worden betaald. Dit hield in dat men een lening verstrekte aan de Staten of aan de 

stad. Daarnaast moest ook afleggeld betaald worden, een speciale afdracht aan de 

stadskas. Ook kon een afdracht aan de kerkelijke kas geëist worden. Kooijmans 

haalt in zijn studie het voorbeeld van Pieter Avenhorn aan die in 1771 

bewindhebber van de VOC werd. Deze functie kon hij bemachtigen door zijn staat 

van dienst op het lokale niveau. Daarvoor was hij eerder lid geworden van de 

stedelijke vroedschap van Hoorn. De aanvaarding van dit lidmaatschap had hem 

toen 1087 gulden gekost (Kooijmans, 1985: 37). Dit voorbeeld laat zien hoe het 

verwerven van een ambt een investering voor de toekomst kan zijn. Het is dus niet 

voor niets dat het lidmaatschap van de vroedschap werd gezien als een 

“uitgangspositie voor allerhande activiteiten die politiek en financieel aantrekkelijk 

waren” (Prak, 1985: 30) 

 

Magistraat 

De magistraat van het stedelijk bestuur oefende het dagelijks bestuur van de stad 

uit. Zij waren belast met de verdediging van de stad, financiën en openbare orde, 

waaronder ook de stedelijke rechtspraak viel. Binnen de magistraat waren deze 

taken over drie functies verdeeld; de burgemeesters, schepenen en de schout 

(Fockema Andreae, 1973; De Jong, 1985: 27; Bossaers, 1996: 41). We zullen ze hier 

nader toelichten. 

 

Burgemeesters 

De burgemeesters waren in het stedelijk bestuur van de Republiek het machtigst 

(Prak, 1985: 35; Bossaers, 1996: 41). De verdediging van de stad, en daarmee een 

deel van de portefeuille van openbare orde, behoorde tot de verantwoordelijkheid 

van de burgemeesters. Daarnaast hadden de burgemeesters ook het financiële 

beheer in hun portefeuille. Dat het zwaartepunt van het dagelijks bestuur bij de 

burgemeesters lag, blijkt uit het feit dat de burgemeesters het voortouw namen in 

het opstellen van nieuwe keuren of ‘costuymen’, de stedelijke wetten. In de 

vergadering met de vroedschap speelden de burgemeesters vervolgens een 

belangrijke rol in de toelichting op en de stemming over de voorgestelde keuren. 
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Het aantal burgemeesters per stad varieerde, maar de meeste steden hadden 

minimaal vier burgemeesters. Samen vormden ze het college van burgemeesters. 

Eén van hen nam de rol van president-burgemeester op zich. Het kwam vaak voor 

dat deze rol door een burgemeester van de voorgaande ambtstermijn werd vervuld. 

De termijn was doorgaans een jaar, waarna men voor de eerstvolgende termijn niet 

herkiesbaar was. In het systeem waarbij één burgemeester aanblijft om de rol van 

president-burgemeester op zich te nemen, werd voor deze persoon een 

uitzondering gemaakt. 

 De burgemeesters werden gekozen uit de leden van de vroedschap. 

Hiervoor waren verschillende systemen mogelijk. In sommige steden werd dit 

intern door de vroedschap geregeld, waarbij er werd bijgehouden wie aan de beurt 

was. In andere steden was een heus lotingsysteem van kracht, waarbij door loting 

aangewezen personen de nominatie voor de nieuwe burgemeestersposten 

bepaalden (zie hiervoor e.g. Bossaers, 1996; Kooijmans, 1985: 38).  

 Burgemeesters ontvingen doorgaans geen traktement, deze functie was 

vooral een strategische positie. Vanuit deze rol was het niet alleen mogelijk om een 

positie op bovenstedelijk niveau te verwerven, ook in de ambtsbegeving met 

betrekking tot de stedelijke functies speelden de burgemeesters een belangrijke rol. 

Bij functies buiten het stedelijke bestuur kan men denken aan de Gecommitteerde 

Raden, Staten Generaal, Admiraliteit of de VOC.  

  

Schepenen 

Naast de burgemeesters vormden de schepenen de andere stedelijke functie van de 

magistraat. Samen met de schout, die we hierna zullen bespreken, gingen de 

schepenen over de juridische kwesties. Gezamenlijk namen zij de handhaving van 

de rechtsorde voor hun rekening (Prak, 1985: 32; Bossaers, 1996). In de magistraat 

namen ongeveer zeven of acht schepenen plaats. 

Gezamenlijk vormden ze de schepenbank, waar recht werd gesproken. Er 

werd zowel recht gesproken in burgerlijke zaken als in strafzaken. Hierin had de 

schout ook een rol, we komen hierop later terug. Naast deze rechtsprekende rol 

verzorgden de schepenen ook de overdracht van onroerend goed, zoals we dat nu 

van de notaris kennen.  
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In het oostnederlandse model, zoals we dat hierboven introduceerden, werden de 

burgemeesters niet in die functie benoemd. Het kwam dan voor dat twee van de 

acht schepenen de rol van burgemeester voor de termijn van een maand 

uitvoerden, waarna twee andere schepenen de rol op zich namen (Streng, 1997: 

99). Zo rouleerde de functie van burgemeester onder de schepenen, waarmee de 

functie van schepen uiteraard zwaarder werd. In het westnederlandse model is 

hiervan geen sprake, de functie van schepen is in dit model een aardige eerste 

functie in de carrière van een toekomstig regent, die dan vaak nog geen lid van de 

vroedschap is (Frijhoff, Nusteling & Spies, 1998). 

 

Schout 

De functie van schout stamt uit het feodale tijdperk, toen de landheer lokale 

representanten benoemde om toe te zien op naleving van zijn wetten. Rechten en 

plichten werden deze ‘locum tenentes’ in leen gegeven, in ruil voor loyaliteit, welke 

voor een deel werd uitgedrukt in geld; er moesten jaarlijks recognitiegelden betaald 

worden. Ondanks het feit dat de Republiek geen landheer meer kende, zijn deze 

lokale functies blijven bestaan. Op gewestelijk niveau is dit de stadhouder, op 

stedelijk niveau de schout. Ook op het platteland is een dergelijke functie in gebruik 

gebleven, daar sprak men van een baljuw, echter ook andere benamingen kwamen 

voor. 

 Daarmee was de schoutfunctie van oorsprong geen stedelijke functie, maar 

de meest lokale variant in de landsheerlijke hiërarchie. De schout was niet alleen 

bevoegd tot handhaving van de keuren en plakkaten, ook kon hij nieuwe keuren of 

costuymen opstellen. We zagen deze bevoegdheid ook al bij de 

burgemeestersfunctie, wat aangeeft dat de macht van de schout gedurende de 

periode van de Republiek was afgenomen.  

 De rol van handhaver is de schout echter niet verloren. De functie van de 

schout valt uiteen in twee hoofdtaken; ten eerste is de schout hoofd van politie, ten 

tweede vervult hij de functie van openbaar aanklager bij de schepenbank (Bossaers, 

1996: 44; Kooijmans, 1985: 29; Prak, 1985: 33). In zijn functie als hoofd van politie 

ziet de schout erop toe dat de keuren en plakkaten worden nageleefd, vergelijkbaar 

met de landsheerlijke periode. Echter, ten tijde van de Republiek raakte de 

schoutfunctie steeds meer ingebed in de stedelijke structuur, waardoor de invloed 
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van het stedelijk bestuur op de schoutfunctie werd vergroot. Het Leidse 

stadsbestuur liet de schout maar zeer beperkt toe tot de vergadering van de 

vroedschap, waarvan hij overigens wel lid was (Prak, 1985: 33; Bossaers, 1996).  

 Ondanks deze verdere inbedding van de schout in het stedelijk bestuur, 

bleef de benoeming door de stadhouder gehandhaafd. Hoewel soms op voordracht 

van de vroedschap, werd de schout uiteindelijk door de stadhouder benoemd. De 

schout reisde daarvoor naar het stadhouderlijk hof, in het geval van Holland dus 

Den Haag, om daar de eed af te leggen (Prak, 1985). Sommige steden echter 

verwierven het recht de schout zelf te benoemen. 

 

Nu we de functies waaruit de magistraat bestond hebben besproken, vatten we de 

verschillende taken hieronder nog eens in schema samen. 

 

Taakverdeling Stedelijke Magistraat 
Burgemeesters Stedelijke verdediging 

Financiën 
Opstellen keuren 

Schepenen Burgerlijke rechtspraak 
Criminele rechtspraak 

Schout Handhaven openbare orde 
Openbaar aanklager 

Schema 2.1 Taakverdeling stedelijke magistraat 

2.5.3 Overige functies 

Naast de vroedschap en de magistraat was er nog een aantal functies te vervullen 

van minder groot belang. Deze functies werden de ‘subalterne ambten’ genoemd 

(Bossaers, 1996: 52). Functies die hiermee bedoeld worden zijn thesaurier, 

kerkmeester, regenten van godshuizen en kapitein van de schutterij. Op deze 

posten werden wel leden van de regentenklasse benoemd, de sociale status van 

deze posities was minder hoog dan die van de magistraatfuncties of de vroedschap. 

Functies als schoolmeester, havenmeester, waagmeester, trommelslager, 

broodweger, bierdrager, vroedvrouw, lantaarnopsteker en omroeper werden door 

de regenten begeven. 

Naast deze stedelijke functies bestonden ook posten onder de noemer 

‘buitencommissies’. Hiermee werden deelnames aan de Gecommitteerde Raden, 

functies als bewindvoerder bij de VOC of andere belangrijke functies buiten de stad 

bedoeld. Dit waren belangrijke functies waarvoor dan ook een stevige lokale staat 
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van dienst noodzakelijk was. Vaak waren het burgemeesters die voor deze posten in 

aanmerking kwamen. Lidmaatschap van de vroedschap was voor deze functies een 

‘radicale qualiteit’ – een noodzakelijke voorwaarde. 

Naast de bestuurdersposten die er beschikbaar waren in de stedelijke 

bestuursorganisatie was ook een beperkt aantal administratieve posten 

beschikbaar. Dit aantal was in verhouding tot de bestuurlijke functies zeer beperkt. 

De belangrijkste functies waren de pensionarissen, secretarissen, de klerken en de 

bodes. Hiervan hadden de pensionaris en de secretaris het meeste invloed.  

Men werd voor deze functie voor onbepaalde tijd aangesteld. De 

pensionaris, die de stedelijke afvaardiging naar gewestelijke vergaderingen of 

vergaderingen van de Unie vergezelde, was daardoor vaak de meest ervaren 

persoon en was hierdoor een invloedrijke adviseur van de bestuurders. Immers, de 

burgemeesters werden voor een termijn van één jaar benoemd. De pensionaris 

vormde als het ware het collectieve bestuurlijke geheugen (Melles, 1962) De 

geschiedenis van de Republiek kent verschillende machtige pensionarissen die een 

grote rol in het bestuur hebben gespeeld (bijvoorbeeld Adriaen Pauw in 

Amsterdam, Jacob Cats en Johan de Witt in Dordrecht of Van Oldenbarnevelt in 

Rotterdam). 

 De secretarissen, klerken en bodes hadden in de administratieve 

organisatie een ondersteunende rol. Zo zorgden de secretarissen voor de notulen 

van vergaderingen en hielden de klerken zich bezig met administratieve taken als 

overschrijven van ambtelijke stukken en stedelijke regelgeving. 

2.6 Tot besluit 

Het bestuur van de Republiek bestond uit verschillende lagen die alle over een 

zekere autonomie beschikten. Het meest opvallend vanuit modern oogpunt is de 

diversiteit in de wijze waarop de steden werden bestuurd. Hierbij valt met name 

het verschil tussen het oosten en westen van de Republiek op. Ook binnen een 

bestuurslaag lag een twist over autonomie voortdurend op de loer. Zo opereerden 

de stadhouder en de statenvergaderingen af en toe op gespannen voet en ook 

tussen de Raad van State en de Staten Generaal vond soms strijd om zeggenschap 

plaats.  
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Prak beschrijft hoe deze bestuurlijke werkelijkheid in de Republiek niet opgelost 

werd, maar er steeds een pragmatische uitweg voor een conflict gevonden werd. 

Deze uitweg echter heeft niet direct gevolgen voor het totale stelsel, waardoor 

functionarissen en bestuurslagen hun waarde in het systeem behouden. Echter, de 

voedingsbodem voor nieuwe conflicten kunnen zich gemakkelijk blijven aandienen 

(Prak, 2005). 

 Het is deze bestuurlijke werkelijkheid waarbinnen de voor deze studie 

geanalyseerde casus zich bevinden. Beide functies (hoofdstuk vier en vijf) hebben 

een sterke ambtelijke component en in meer of mindere mate een al dan niet 

geformaliseerde bestuurlijke taak. Daarmee bevinden beide functies zich op het 

snijvlak waar bestuurlijke en ambtelijke taken zich soms vermengen. De 

theoretische lenzen waarmee we de regulering van deze belangrijke posities in het 

bestel van de Republiek bekijken zullen we nu – in het volgende hoofdstuk – 

introduceren.  
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In deze studie staat de regulering van ambtenaren centraal. In dit hoofdstuk 

introduceren we twee vormen van regulering, bureaucratische en professionele, en 

geven we aan op welke wijze deze begrippen in de analyse van de casus gebruikt 

worden. We gaan daarom zowel in op wat wordt verstaan onder vrijheid van 

ambtenaren, als op standaarden die deze vrijheid inperken. 

3.1 Vrijheid van bestuursambtenaren 

In relatie tot het vraagstuk van regulering van het werk van ambtenaren 

introduceerden we in de inleiding van dit boek de idee van de vroegmoderne vrije 

ambtenaren. We gaan daarom in deze paragraaf in op het begrip ‘vrijheid’ en 

‘ambtenaar’.  

In de politieke filosofie gaat het begrip vrijheid om mogelijkheden om 

volgens eigen wensen te kunnen handelen. Voltaire bijvoorbeeld definieert vrijheid 

als “in staat zijn te doen wat je wil”  (Voltaire, 2004 [1769]: 487-490). Er zijn echter 

verschillende factoren denkbaar die individuen in staat stellen of belemmeren het 

gewenste te doen. Hobbes definieert vrijheid als het ontbreken van deze 

“belemmeringen voor beweging” (Hobbes, 1985 [1651]).  

Berlins benadering van vrijheid in twee typen helpt wellicht deze factoren 

te duiden. Berlin definieert vrijheid in termen van mogelijkheden, als hij het begrip 

positieve vrijheid introduceert (Berlin, 1996). Hieronder verstaat hij de 

mogelijkheden van een individu om iets te kunnen doen, te kunnen handelen. Deze 

mogelijkheden kunnen door bijvoorbeeld educatie of rijkdom worden vergroot. 

Hoofdstuk 3 Regulering van 
bestuursambtenaren 
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Daarnaast onderscheidt Berlin negatieve vrijheid, het tweede type, waarmee hij de 

mate bedoelt waarin een individu onderhevig is aan externe beperkingen. Hierin 

gaat het om de mate waarin individuele zelfbeschikking beperkt wordt, het 

kernvraagstuk van het liberalisme. Verschillende aan het individu verbonden 

factoren kunnen met andere woorden de mogelijkheden en daarmee de positieve 

vrijheid van een individu vergroten, terwijl externe beperkingen – ten dienste van 

de gemeenschap – de individuele negatieve vrijheid beperken.  

Alvorens op deze twee typen vrijheid in relatie tot ambtenaren in te gaan, 

bespreken we eerst kort wat we in deze studie onder het begrip ambtenaren 

verstaan. Allereerst gaat het hierbij in dit onderzoek om functionarissen die binnen 

het openbaar bestuur werkzaam zijn. Daarmee bedoelen we hier niet de gehele 

groep van overheidspersoneel, waaronder ook toezichthouders en huishoudelijk 

personeel vallen (cf. Van Braam, 1988). In deze studie bedoelen we met 

ambtenaren enkel dat deel van het overheidspersoneel dat door Van Braam als 

bestuursambtenaren wordt aangeduid: “functionarissen in loondienst van de 

overheid, die in een leidinggevende en/of adviserende functie medewerken aan de 

vorming en/of implementatie van het overheidsbeleid” (Van Braam, 1988: 164). 

Hieronder vallen zowel beleidsambtenaren, leidinggevende ambtenaren als 

adviserende ambtenaren (ibid.), waarbij uiteraard rekening moet worden gehouden 

met het feit dat deze verschillende typen zich kunnen vermengen. Voor deze studie 

volstaat de afbakening van de groep van bestuursambtenaren. 

Deze bestuursambtenaren functioneren in loondienst van de overheid. Dit 

betekent ook dat ze door de overheid worden aangestuurd middels regels, 

procedures en dergelijke. Op deze wijze worden dus de mogelijkheden die een 

ambtenaar in loondienst binnen zijn bevoegdheid heeft beperkt tot enkel datgene 

wat men van de ambtenaar in kwestie verlangt. Echter, het verlenen van een 

bevoegdheid iets te kunnen en mogen doen is in eerste aanleg een vergroting van 

mogelijkheden tot handelen. We kunnen daarom stellen dat met een benoeming 

zowel de mate van positieve als negatieve vrijheid van een individu verandert. 

Immers, het bieden van een extra mogelijkheid tot handelen betekent een 

vergroting van de individuele positieve vrijheid; het beperken van 

handelingsmogelijkheden betekent een verkleining van de negatieve vrijheid.  
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Hoewel Berlin deze benadering van vrijheid bespreekt in het licht van de relatie 

tussen staat en burger, is ze ook bruikbaar in de relatie tussen organisatie en 

bestuursambtenaar. We zien dan niet alleen vergroting en verkleining van 

verschillende typen vrijheden wanneer we bevoegdheden bespreken; ook opleiding 

kan hierin een rol vervullen. Middels opleiding worden immers door middel van 

ontwikkeling van kennis en kunde mogelijkheden van individuen vergroot. Echter, 

langs deze weg kunnen ook beperkingen aan de uitvoering van het werk 

bewerkstelligd worden, door bepaalde kennis niet aan te bieden of te leren over de 

verwerpelijkheid van sommige vaardigheden en de waarde van andere.  

Het werken in vaste dienst, met een vast salaris en onder 

rechtsbescherming kan dus vergroting van de positieve vrijheid van een 

bestuursambtenaar betekenen. De werknemer is in een dergelijke situatie met 

name vanwege zijn beschermde positie vrijer om naar eigen inzicht – binnen de 

gegeven bevoegdheden – te handelen. Zowel inkomen als functie zijn immers 

verzekerd. Op deze wijze zien we in de factoren die het werk van 

bestuursambtenaren bepalen zowel effecten op positieve als negatieve vrijheid. We 

hebben hieronder enkele voorbeelden van factoren die effect hebben op de 

positieve en negatieve vrijheid van bestuursambtenaren op een rij gezet.  

   

Positieve vrijheid Negatieve vrijheid 
Bevoegdheden Regels 
Ontwikkeling van kennis Tuchtrecht 
Ontwikkeling van vaardigheden Sociale druk (collega’s, cliënten) 
Vast salaris Procedures 
 Verantwoording 
 Denkbeelden op basis van kennis en kunde 

uit opleiding 

Tabel 3.1 Factoren die positieve en negatieve vrijheid beïnvloeden 

Bestuursambtenaren beschikken binnen de organisatiestructuur waarin ze werken 

over bevoegdheden, die ze in staat stellen hun taak uit te voeren. Deze 

bevoegdheden zijn vaak beperkt door regels en ook de wijze waarop het werk dient 

te worden uitgevoerd is geregeld in procedures en standaarden. De mate waarin er 

sprake is van dergelijke regulering en standaardisering bepaalt in hoeverre de 

negatieve vrijheid van deze bestuursambtenaren beperkt is. Negatieve vrijheid 

wordt in dit verband in de literatuur  ook wel discretionaire ruimte genoemd (zie 

bijvoorbeeld Wilson, 1989: 70-71; Bakker en Van Waarden, 1999). Daarmee wordt 
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de mate van vrijheid bedoeld die een bestuursambtenaar heeft in het uitvoeren van 

taken. In hoeverre staat het de bestuursambtenaar vrij naar eigen inzicht te 

handelen? Bieden de regels en procedures een ruim of juist scherp gedefinieerd 

kader? De hierboven onder negatieve vrijheid genoemde beperkende factoren zijn 

van invloed op de discretionaire ruimte van bestuursambtenaren. Deze factoren 

standaardiseren immers de wijze waarop invulling moet worden gegeven aan de 

opgedragen taken en bevoegdheden. 

 De laatste decennia vormt deze discretionaire ruimte een aangrijpingspunt 

in pogingen om met meer bedrijfsmatige technieken de uitvoering van 

overheidstaken te flexibiliseren (Farnham & Horton, 1996; Laegreid, 2000), met 

als doel een meer effectieve en efficiënte organisatie. De toename van procedurele 

standaardisering zou hebben geleid tot een rigide en logge overheidsorganisatie. De 

aandacht werd door het bedrijfsmatige discours verplaatst van standaarden die 

betrekking hebben op de werkwijze naar de output van de uitvoering. Op deze 

manier werd het kader dat bepalend was voor de wijze waarop taken werden 

uitgevoerd verruimd. De discretionaire ruimte met betrekking tot de wijze waarop 

het werk werd uitgevoerd werd op deze manier vergroot, de behaalde 

eindresultaten werden leidend. Deze verruiming heeft echter niet altijd geleid tot 

meer vrijheid voor de uitvoerende ambtenaren. De afspraken over te behalen 

output zijn immers standaarden die de plaats innemen van de oude regels en 

procedures. Ze zijn leidend in de afwegingen die gemaakt moeten worden in de 

uitvoering. De idee dat door middel van dergelijke outputgerichte aansturing 

ruimte voor flexibiliteit en expertise van individuele bestuursambtenaren ontstaat 

– een uitgangspunt van deze aanpak – is dan ook omstreden. Eerder is sprake van 

nieuwe vormen van formele standaarden en rigiditeit (Farnham & Horton, 1996; 

Laegreid, 2000; Hood & Peters, 2004; Maesschalck, 2004).  

 Zowel de bureaucratische logica als de in bureaucratische structuren 

geïntroduceerde marktlogica betekenen derhalve behoud van wat we verticale 

rigiditeit kunnen noemen. Hiermee wordt – in systeemtermen – het werk van 

ambtenaren gereguleerd door middel van standaardisering van het proces of 

standaardisering van de output (Mintzberg, 1992), beide hebben een verticale 

richting. Zowel procedurele standaarden als outputstandaarden zijn immers 

afkomstig van de leiding. 



49 

Omdat steeds meer nadruk komt te liggen op flexibiliteit in de uitvoering van de 

functie stelde de WRR in het rapport Het borgen van publiek belang (2000) dat 

oude bureaucratische structuren geen correcte afspiegeling van de praktijk meer 

zijn. “Het ingewikkelde spel van de bureaupolitiek is in de plaats getreden van de 

hiërarchie (Rosenthal 1988), er is een subtiel machtsevenwicht ontstaan tussen 

minister en ambtenaren, ambtenaren zijn gepolitiseerd en politici zijn 

verambtelijkt (Peters 1989), naast betrokkenheid bij de publieke zaak komen ook 

ambtelijke ongehoorzaamheid en klokkenluiders voor (Bovens 1990). De 

toegenomen professionalisering van ambtenaren versterkt deze ontwikkeling” 

(WRR, 2000: 92 referenties in originele passage). Hierbij gaat het om de manier 

waarop ambtenaren en politici zich tot elkaar verhouden, hoe het apparaat 

functioneert en welke afwegingen door ambtenaren op persoonlijke titel worden 

gemaakt.  

Een meer flexibele uitvoering van overheidswerk betekent niet zozeer een 

pleidooi voor minder regulering en standaardisering, maar een pleidooi voor 

minder verticale rigiditeit. Een andere manier om het werk van functionarissen te 

reguleren is niet zozeer gericht op inkadering van het werk door middel van 

verticale mechanismen – managers die ondergeschikten aansturen, maar benadert 

regulering meer horizontaal. Standaarden voor de uitvoering van het werk worden 

dan door de uitvoerenden zelf geconstrueerd, gedeeld en nageleefd. Voorbeelden 

hiervan vinden we in de professionele praktijk van artsen en advocaten, waar ook 

handhaving door de beroepsgroep zelf voor zijn rekening wordt genomen. 

Dergelijke regulering door middel van horizontale standaarden zouden dus deel 

kunnen uitmaken van de idee van de ‘vrije’ ambtenaar. 

 In deze studie staat standaardisering van het werk van 

bestuursambtenaren centraal. Deze standaardisering begrenst de mogelijkheden 

van deze bestuursambtenaren. Dit betekent dat niet alleen zal worden gekeken naar 

de wijze waarop het werk wordt beperkt, we zouden dan kunnen volstaan met de 

factoren die bepalend zijn voor de mate van negatieve vrijheid. Echter, ook de wijze 

waarop in functies mogelijkheden om te handelen worden geboden aan 

bestuursambtenaren zijn relevant voor het vraagstuk van standaardisering van 

werk. Worden er immers alleen bevoegdheden verleend aan een ambtsdrager, 

zonder daartegenover regels of procedures te zetten, dan geeft alleen een analyse 
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van beide type vrijheden een volledig beeld van standaardisering. We moeten, met 

andere woorden, zowel vaststellen welke vrijheden worden verleend, als welke 

beperkingen worden opgelegd. We vatten standaardisering daarom breed op als 

institutionele mechanismen die richting geven aan het werk van 

bestuursambtenaren.  

Institutionele mechanismen, collectief geaccepteerde en geldende regels en 

afspraken die binnen de samenleving navolging vinden, kunnen zowel een formeel 

als informeel karakter dragen. Daarmee bedoelen we dat deze regels niet per 

definitie hoeven te zijn vastgelegd – geformaliseerd; ook informele regels en 

afspraken die binnen een collectief gelden worden hiermee bedoeld.  

Om beide typen regels te analyseren gebruiken we twee modellen, waarbij 

het eerste model gericht is op geformaliseerde standaarden en het tweede op niet 

geformaliseerde standaarden. Het eerste model richt zich dan ook op standaarden 

die door de organisatie worden vastgesteld, het tweede model is gericht op 

standaarden die afkomstig zijn uit de sociale omgeving van publieke ambtsdragers, 

met name het collectief van beroepsgenoten. Voor de geformaliseerde 

standaardisering gebruiken we het bureaucratisch model, waarbinnen formele 

standaarden een belangrijke rol vervullen. Standaarden afkomstig uit de sociale 

omgeving en het beroepscollectief analyseren we aan de hand van het model van 

professionaliteit. Binnen deze benadering staat standaardisering door de 

professionals centraal. Deze standaardisering behoeft geen formele status, hoewel 

dergelijke vormen van standaardisering van werk wel een dergelijke status kunnen 

verkrijgen. Het hier geïntroduceerde onderscheid tussen positieve en negatieve 

vrijheid vormen een hulpmiddel om de effecten van beide mechanismen te 

begrijpen. We gaan in de volgende paragrafen in op beide mechanismen van 

standaardisering van het werk van bestuursambtenaren. 

3.2 Bureaucratie 

Met het begrip bureaucratie wordt een organisatiestructuur bedoeld, waarbinnen 

de uitvoering van het werk volgens vaste standaarden en procedures geregeld is. 

Dit betekent dat iedere handeling door een procedure of regel gelegitimeerd wordt. 

Deze manier van organiseren, waarbij in meer of mindere mate volgens vaste 
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procedures en standaarden werd gewerkt, is kenmerkend voor de negentiende 

eeuw. In de negentiende eeuw begon de modernisering, het kapitalisme kwam op 

en de industrialisering zette door in de westerse landen.  

 Eind negentiende eeuw ontwikkelde Weber een model om de opkomst van 

het kapitalisme in de westerse landen te begrijpen. De bureaucratische organisatie 

was hiervan een belangrijk onderdeel. We zullen eerst ingaan op het 

organisatiemodel, om vervolgens de positie van de bureaucratie in Webers theorie 

te bespreken. 

 Een bureaucratische organisatie stelt rationaliteit en expertise centraal. De 

modernisering, die gekenmerkt wordt door schaalvergroting en 

productiviteitsverhoging als gevolg van industrialisering, vereiste een dergelijke 

meer rationele benadering van organiseren om genoemde nieuwe uitdagingen het 

hoofd te kunnen bieden.  We zullen hier het model bespreken op basis van de 

bijdrage van Weber. Hij leverde de belangrijkste bijdrage over de bureaucratie, 

waarin hij geeft een compleet model van de organisatiestructuur en de positie van 

de functionarissen in deze structuur, gebaseerd op waarnemingen in zijn tijd.  

 Weber gebruikte voor de ontwikkeling van zijn model de ideaaltypische 

benadering; op analytische wijze pelde hij de bureaucratische organisatie tot de 

kern af om zo ieder facet ervan te kunnen beschrijven. Over het algemeen wordt 

aangenomen dat Weber met dit model geen prescriptieve bedoelingen had. 

Vanwege zijn politieke aspiraties (Weber kandideerde zich voor de Rijksdag en 

publiceerde ook politiek getinte stukken) beweert Zuurmond dat in Webers 

staatstheorie, waarvan de bureaucratie deel uitmaakt, ook enige prescriptieve 

ambities uitgaan (Zuurmond, 1994: 30).  

 Deze exercitie leverde in ieder geval een analytisch instrument op, waarmee 

bestaande organisaties konden worden vergeleken, of, beter, gemeten en daarmee 

begrepen. Verschillende auteurs hebben van deze meetlat, ideaaltype genoemd, 

gebruik gemaakt om de in hun onderzoek centraal staande organisatie te duiden 

(e.g. Van Braam, 1977; Raadschelders, 1990; Van der Meer & Roborgh, 1993; 

Wagenaar, 1999). Een dergelijk ideaaltype biedt een statisch kader, waarmee een 

casus kan worden geduid (Bekke, 1990). De werkelijkheid zal zich uiteraard in de 

meeste gevallen weerbarstiger tonen.  
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We keren terug naar het model zelf. Allereerst is de werkwijze in een 

bureaucratische organisatie door middel van regels vastgelegd. Hierdoor liggen de 

doelen van de organisatie vast, alsmede de plichten welke gelden voor de 

ambtenaren. Deze regels dienen bij de ambtenaren bekend te zijn. De 

monocratische ordening van het gezag vormt een ander belangrijk aspect van de 

bureaucratie. Dit houdt in dat er sprake is van een strikte hiërarchie, waarin het 

principe van eenhoofdige leiding geldt. 

Voor de uitvoering zijn de benodigde bevoegdheden vastgelegd, benoemde 

ambtenaren zijn hiervoor aangesteld op basis van hun bekwaamheid. Om die reden 

is een ‘eingehende Fachschulung’ een vereiste voor iedere beambte in een 

bureaucratische organisatie (Weber, 1964: 704). Een voltijdsaanstelling vervolgens, 

is vereist om enerzijds volledige toewijding en anderzijds het voorkómen van 

nevenfuncties en daaraan mogelijk gekoppelde belangenverstrengeling te 

verzekeren. Weber scheidt in een moderne organisatie als de bureaucratie het 

private domein strikt van het domein van de organisatie. De geschreven stukken 

bijvoorbeeld, een ander aspect van de bureaucratie, behoren in het archief van de 

organisatie.  

 Met betrekking tot de positie van de ambtenaar, het tweede deel van 

Weber’s beschrijving van de bureaucratie, is depersonalisering één van de 

belangrijkste principes. Het ambt is in geen geval eigendom van de beambte. 

Ambtenaren worden benoemd, in plaats van gekozen via politieke arena’s, zoals tot 

dan toe veelvuldig voorkwam. Op deze wijze neemt de beambte een neutrale en 

onafhankelijke positie in, welke wordt versterkt door het feit dat deze benoeming 

voor het leven geschiedt, waarbij ook de carrièrepatronen gestandaardiseerd zijn. 

Tegenover de uitoefening van het ambt staat dan ook een vast salaris, in 

tegenstelling tot de vroegere praktijk, waarin men de opbrengsten uit het ambt zelf 

haalde. Het ambt is een beroep, waaraan Weber zelfs sociaal prestige verbond. 

 Als eerder aangegeven is het bureaucratisch model van Weber door 

verschillende auteurs gebruikt in onderzoek naar (overheids)organisaties. Daarbij 

wordt vaak gebruik gemaakt van een nadere operationalisatie welke door Van 

Braam (1977) is gepleegd. Deze beslaat twintig dimensies waarin de verschillende 

door Weber genoemde eigenschappen zijn gevat. In § 3.7 komen we hierop terug. 
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Het bureaucratisch model van Weber betreft een gerationaliseerde organisatie 

waarbinnen taken zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Disinterestedness, 

belangeloosheid of ook wel depersonalisering speelt een grote rol in de efficiënte 

organisatie die Weber beschrijft. Hiermee betekent de bureaucratie met zijn legaal 

rationele verhoudingen het definitieve afscheid van de vroegmoderne tijd, die 

vooral bekend staat om organisaties waarvan de aansturing door middel van meer 

traditionele en charismatische gezagsvormen geschiedde. Hierop komen we later 

terug.  

3.3 Bureaucratisering 

Het ontstaan van bureaucratieën als legaal rationele organisaties is een 

ontwikkeling die in West Europa stevig doorbreekt in de negentiende eeuw, de 

eeuw van de modernisering. Daarvóór zijn echter al wel enkele kenmerken van 

bureaucratisering waar te nemen. Wagenaar beschrijft hoe verschillende 

kenmerken van het bureaucratisch model al in de achttiende eeuw zijn te 

herkennen (Wagenaar, 2002; zie ook Finer, 2003). Weber noemt in zijn 

beschrijving van de bureaucratie enkele nog oudere voorbeelden van publieke 

bureaucratische organisaties, waaronder de organisatie van het oude Egyptische 

rijk en het Chinese rijk. Deze structuren bevatten zowel patrimoniale als 

bureaucratische kenmerken (Weber, 1964: 712). Belangrijk verschil met de legaal 

rationele organisatie uit Weber’s model is het ontbreken van een geldeconomie. 

Juist de opkomst van de geldeconomie op grote schaal maakte het standaardiseren 

van salarissen en het scheiden van publieke en private kapitaalstromen transparant 

en daarmee beheersbaar (Badie & Birnbaum, 1983: 21).  

 Volgens Weber was precies de opkomst van de geldeconomie en daarmee 

het kapitalisme in de westerse landen de verklaring van de ontwikkeling van 

bureaucratische organisaties. De industrialisering met schaalvergroting als gevolg 

leidde tot rationalisering van werkprocessen in de particuliere sector. Als gevolg 

hiervan ontstond de tot dan toe meest efficiënte en effectieve organisatie: dat wil 

zeggen, een organisatie waarmee op effectieve en efficiënte wijze de doelen behaald 

konden worden; de bureaucratie gebaseerd op legaal rationele principes. Doordat 

in deze tijd ook de taken van de overheid gestaag groeiden en 
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staatsverantwoordelijkheid werd genomen op gebieden van zorg en onderwijs, 

ontstond ook in het groeiende publieke domein behoefte aan een rationele 

organisatie van diensten (cf. De Swaan, 1989). Om die reden raakte ook het 

openbaar bestuur gebureaucratiseerd. 

 De toename van (de complexiteit van) overheidstaken is niet de enige 

oorzaak voor de groei van bureaucratische structuren in het publieke domein. Tot 

en met de achttiende eeuw kwamen wat Weber prebendale structuren noemde in 

Europa veel voor. Dit betekende dat de uitvoerder van een functie het recht op 

vruchtgebruik van de functie bezat: zijn inkomen bestond uit de opbrengsten die hij 

uit hoofde van zijn verworven functie genereerde. Overheidsbanen waren lucratieve 

inkomstenbronnen, daarnaast verschaften bepaalde posities uiteraard veel invloed.  

 In de door Weber als meer traditioneel omschreven organisaties kwamen 

dergelijke prebendale of patrimoniale constructies voor. Zowel in Europa als in de 

Verenigde Staten zijn hiervan negentiende eeuwse voorbeelden. In de Engelse 

publieke dienst kwam dit systeem bijvoorbeeld onder druk te staan, omdat veel 

benoemingen gebaseerd waren op andere gronden dan geschiktheid en kwaliteit. 

Als gevolg van de grote ontevredenheid over het functioneren van de Civil Service 

werd een onderzoek ingesteld, onder leiding van de heren Northcote en Trevelyan. 

Zij presenteerden in 1853 hun bevindingen en aanbevelingen in het Report on the 

Organisation of the Permanent Civil Service, beter bekend als het Northcote-

Trevelyan rapport. Hierin werd gesteld dat ambtenaren voortaan op basis van 

kundigheid benoemd moesten worden. In het rapport werd de situatie als volgt 

geschetst: 

“It would be natural to expect that so important a profession would attract into its 
ranks the ablest and the most ambitious of the youth of the country [...]. Such, 
however, is by no means the case. [...] Those whose abilities do not warrant an 
expectation that they will succeed in the open professions, where they must 
encounter the competition of their contemporaries, and those whom indolence of 
temperament or physical infirmities unfit for active exertions are placed in the Civil 
Service, where they may obtain an honourable livelihood with little labour, and 
with moderate regularity to routine duties; and in which they are secured against 
the ordinary consequences of old age, or failing health, by an arrangement which 
provides them with the means of supporting themselves after they have become 
incapacitated. [...]  
 It is not our intention to suggest that all public servants entered the 
employment of the Government with such view as these; but we apprehend that as 
regards a large proportion of them, these motives more or less influenced those 
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who acted for them in the choice of a profession; while on the other hand, there are 
probably very few who have chosen this line of life with a view to raising themselves 
to public eminence” (Northcote-Trevelyan Report, 1853: 4). 

Er was dus zowel een gebrek aan kundigheid – immers degenen die niet goed 

genoeg waren voor de ‘open professions’ gingen voor de overheid werken – en een 

bijzonder laag ambitieniveau. Hoewel niet expliciet in de probleemanalyse 

genoemd waren structuren van patronage hiervan een belangrijke oorzaak. In lijn 

met wat later in de bureaucratie centraal zou komen te staan werd ook in dit 

rapport aanbevolen ambtenaren vanwege hun kunde te benoemen.  

“The general principle, then, which we advocate is, that the public service should be 
carried on by the admission into its lower ranks of a carefully selected body of 
young men, who should be employed from the first upon work suited to their 
capacities and their education, and should be made constantly to feel that their 
promotion and future prospects depend entirely on the industry and ability with 
which they discharge their duties, that with average abilities and reasonable 
application they may look forward confidently to a certain provision for their lives, 
that with superior powers they may rationally hope to attain to the highest prizes in 
the Service, while if they prove decidedly incompetent, or incurably indolent, they 
must expect to be removed from it” (Northcote-Trevelyan Report, 1853: 9) 

In de Verenigde Staten bestond in de negentiende en het begin van de twintigste 

eeuw een soortgelijk systeem, waarin de politieke leiding gelijkgestemden op 

ambtelijke posities benoemden. Door dit ‘spoils system’, waarin de spoils aan de 

politieke winnaar toekwamen, resulteerde in een sterk gepolitiseerd 

ambtenarenapparaat, waarin functionarissen niet werden benoemd op basis van 

hun expertise, maar op basis van wat ze voor de partij of de leider hadden betekend 

(Wilson, 1989; Knott, 1998; Theriault, 2003).  

 In de Verenigde Staten laaide de discussie over dit systeem hoog op toen 

president James A. Garfield werd vermoord (1881) door een teleurgestelde 

volgeling die dacht recht te hebben op een mooie functie in het ambtelijk apparaat 

(Theriault, 2003). De ontsteltenis over deze gebeurtenis leidde uiteindelijk tot de 

Pendleton Act, waarin werd besloten dat belangrijke ambtelijke functies niet meer 

door politici kon worden weggegeven. Het aantal functies dat onder deze regel viel, 

breidde zich al snel uit.   

 Hiermee werd afscheid genomen van de oude verhouding tussen de 

politiek en de ambtenarij. De ambtenarij was immers in het oude systeem de 

speelbal van de politiek, waarin alle partijvrienden een lucratieve plaats vonden. 
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Naar aanleiding van deze praktijk werd ook binnen de academies het debat over de 

scheiding tussen het politieke en het ambtelijke gevoerd, één van de klassieke 

dichotomieën in de bestuurskunde (cf. Wilson, 1887; Goodnow, 1900; Weber, 1999 

[1919]; Waldo, 1948; Rutgers, 2003; Van Bockel & Noordegraaf, 2006).  Zowel het 

probleem dat geschetst wordt in het Northcote Trevelyan Report als het spoils 

system hebben nog altijd een zekere mate van actualiteit. Wat hier centraal staat is 

de verandering in de wijze waarop de organisatie van het openbaar bestuur werd 

benaderd. Rationalisering is hierin het sleutelwoord. Bovengenoemde voorbeelden 

van vermenging van politiek en ambtelijk domein en genoemde dichotomie zijn 

van belang om de beschrijving en de positie van de bureaucratie in het model van 

Weber te begrijpen. 

 De legaal rationele bureaucratische organisatie maakt, als eerder 

aangegeven, deel uit van Weber’s theorie van de staat. Bekke beschrijft dat het hier 

gaat om “een synthese tussen maatschappelijke verandering en institutionele orde” 

(Bekke, 1990: 7). Het betreft niet alleen het begrijpen van de organisatie van het 

overheidsapparaat, maar het begrijpen van onderlinge verhoudingen tussen 

politiek en ambtelijk apparaat in een democratie. In een traditionele samenleving 

zijn politiek en ambtelijk apparaat sterk verweven en wederzijds afhankelijk 

(Zuurmond, 1994: 26), een moderne staat kenmerkt zich juist door rationele 

scheidingen: “the modern state expropriates the independent ‘private’ forces that 

rival it in the possession of administrative power. [...] it puts an end to all 

patrimonial aspects of office and severs all ties between performance of civil or 

military duties for the state and title to the profits derived from the exercise of 

office” (Badie & Birnbaum, 1983: 20-21). 

 Bureaucratisering gaat daarom om beheersing, zowel intern als extern 

(Weber, 1964: 165; Badie & Birnbaum, 1983; Zuurmond, 1994). Zuurmond 

gebruikt in dit verband het onderscheid tussen beleidsbeheersing en 

apparaatbeheersing; waarbij hij constateert dat de nadruk van Weber’s theorie van 

de staat ligt op het tweede (Zuurmond, 1994: 288-289). Weber beschrijft twee 

zaken die in dit licht van belang zijn: de ideaaltypen van gezag en de ideaaltypische 

verhouding tussen politiek en ambtelijk apparaat. Dit leidt tot een model waarmee 

zowel beleids- als apparaatbeheersing wordt bewerkstelligd. 
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Allereerst wordt een onderscheid tussen drie typen gezag gemaakt. Preciezer gaat 

het om de legitimatie van gezag (Weber, 1964: 157 e.v.). Daarbij zijn de eerste twee 

typerend voor de periode tot de negentiende eeuw. Het gaat dan om charismatisch 

en traditioneel gezag dat ofwel gelegitimeerd wordt door charisma, ofwel de 

traditie, zoals bijvoorbeeld bij erfopvolging. Het derde type, het legaal-rationeel 

gezag, verschilt van de eerste twee vanwege zijn wettelijke legitimering. In alledrie 

de gevallen is de kernvraag hoe het gezag kan worden gehandhaafd. In het geval 

van zowel charismatisch als traditioneel gezag is het gezag sterk verbonden met de 

persoon die het uitoefent. Het legaal rationele gezag onderscheidt zich op dit punt, 

de positie van het gezag en de benoeming van een individu op die positie is dan 

vastgelegd in regels. Dit maakt de basis voor gezag dan ook stabieler en verzekert 

continuïteit van het gezag (Weber, 1964: 159). Wanneer bijvoorbeeld een president 

overlijdt, zal onmiddelijk een nieuwe president worden benoemd. 

 Naast de gerationaliseerde positie van het gezag is ook de verhouding 

tussen het ambtelijk apparaat en de politiek in het model geordend. Dit houdt in 

dat voor beide sferen de rollen helder zijn omschreven. Weber omschrijft politici 

als ‘strijders’ die alle mogelijke middelen inzetten om hun doelen te bereiken. Deze 

haast Machiavellistische typering van het politieke domein wordt gecontrasteerd 

door het ambtelijke domein, waar gehoorzaamheid en vakkundige uitvoering 

centraal staan (Weber, 1999). In het democratische model is het de leider die 

vanwege zijn krachtige mandaat het ambtelijk apparaat kan beheersen. De 

ordening van de organisatie volgens de bureaucratische principes, zoals hierboven 

beschreven, waarborgt de efficiëntie, effectiviteit en de beheersbaarheid. We 

kunnen daarmee stellen dat de standaardisering van het ambtelijk apparaat er toe 

dient te waarborgen dat het publieke belang gediend wordt (Badie & Birnbaum, 

1983). De mogelijkheden tot voorrang voor particuliere belangen en willekeur 

worden beperkt door de uitvoering van overheidstaken door middel van dergelijke 

standaarden en procedures te reguleren.  

 Als gevolg van deze ordening ontstaat een gemodelleerd onderscheid 

tussen het politieke en het ambtelijke domein, alsmede tussen particuliere en 

publieke belangen of belangen van de organisatie. Deze modellering wordt 

gecontrasteerd met het traditionele of charismatische gezagstype, waarin van 

dergelijke scheidingen nauwelijks of geen sprake was. Dit komt treffend tot uiting 
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in het feit dat in een bureaucratie sprake is van benoemde functionarissen. Weber 

spreekt in dit verband van een ‘kraft Kontrakts’, waaraan als aangegeven een vrije 

keuze ten grondslag ligt (Weber, 1964: 162). De kandidaat heeft de keuze benoemd 

te worden en is van tevoren op de hoogte van de bijbehorende consequenties in 

termen van rechten en plichten. Hiertegenover zet Weber de traditionele 

verhoudingen van bijvoorbeeld een landsheer tot zijn vazallen, die hij treffend 

beschrijft als ‘Vasallen oder Jüngertreue’ (Weber, 1964: 705). “Der politische 

Beamte zum Beispiel gilt, wenigstens im vollentwickelten modernen Staat nicht als 

ein persönlicher Bedienster eines Herrschers” (ibid.). Een benoeming in legaal 

rationele zin betekent dat functionarissen enkel zakelijk gebonden zijn (Weber, 

1964: 162). 

 De bureaucratie wordt aldus gekenmerkt door een gestandaardiseerde, op 

rationele overwegingen in termen van effectiviteit en efficiëntie gestoelde, 

organisatie. In de literatuur wordt dit model op verschillende manieren gebruikt. 

Ondanks de verschillende – brede – toepassingsvormen (zie voor een uiteenzetting 

bijvoorbeeld Bekke, 1990) wordt er in deze studie voor gekozen het model als 

mechanisme van regulering te gebruiken. “Bureaucratic structure determines what 

authority and resources can be legitimately used, how, when, where, and by whom” 

(Olsen, 2005: 3). Bureaucratische kenmerken worden dan ingezet om het werk van 

functionarissen binnen de organisatie te standaardiseren. Ditzelfde kunnen we 

stellen voor professionele standaarden, waarover in de volgende paragraaf meer. 

Daarbij zullen we ingaan op de relatie tussen deze begrippen. Hierbij zal ten minste 

opvallen dat de bureaucratische organisatievorm professionaliteit veronderstelt. 

Echter, aspecten van professionaliteit blijken het functioneren van de 

bureaucratische structuur te kunnen beïnvloeden. 

3.4 Professionaliteit 

In tegenstelling tot de betekenis van de bureaucratische organisatie bestaat er met 

betrekking tot het concept van professionaliteit weinig eenduidigheid. 

Professionaliteit behelst in ieder geval de toepassing van “somewhat abstract 

knowledge to particular cases” binnen een groep van beroepsgenoten - 

professionals (Abbott, 1988: 8; Wilensky, 1964; Noordegraaf, 2004). In deze 
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paragraaf bespreken we de kenmerken van professionaliteit en professionele 

regulering.  

 In zijn artikel ‘Professionalization of everyone’ onderscheidt Wilensky 

(1964) twee ‘sferen’ van professionaliteit. Enerzijds is de professie gefundeerd op 

een ‘technical base’, waarmee hij “systematic knowledge or doctrine acquired 

through long prescribed training” bedoelt (Wilensky, 1964). Anderzijds volgt de 

professional bij de uitoefening van zijn werk professionele normen. Het gaat bij 

professies dus enerzijds om een collectief idee van kennis en anderzijds om 

collectief normbesef. Noordegraaf onderscheidt in navolging hiervan inhoud en 

controle in de klassieke professie: “professionals must know and do certain things 

to be professional (content), and they must be part of professional associations 

(control) to acquire content and be regarded as professionals with special 

privileges” (Noordegraaf, 2007).  

 Collectivisering van kennis en normbesef wordt binnen professies 

vormgegeven door een associatie. Deze associatie beschikt in het ideaaltype van een 

professie over volledige autonomie over de professie. De jurisdictie over het 

vakgebied van de professie is gecollectiviseerd in de associatie, die niet alleen een 

vertegenwoordigende rol vervult voor de professie, maar ook intern een centrale 

functie inneemt. De associatie bewaakt de kwaliteit van de professie, en dat doet ze 

op verschillende manieren.  Zo worden toelatingseisen en -rituelen door de 

associatie opgezet en uitgevoerd om de professie af te schermen. Het toetsen van 

kennis is een van de methoden waarop het intellectuele niveau van de professie kan 

worden gehandhaafd.  

 Beheersing van de toetreding tot een professie kan worden gezien als 

kwaliteitsborging ex ante. Maar ook tijdens de uitoefening van de professie kan de 

associatie een belangrijke rol vervullen. Vanwege de autonome positie welke 

kenmerkend is voor een professie is er vaak sprake van een eigen tuchtcollege, dat 

bij wanprestaties of overtreding van de professionele ethische code kan worden 

ingeschakeld om recht te spreken over haar leden. Exclusie uit de professie is een 

van de mogelijke maatregelen die genomen kan worden (Wilensky, 1964; Larson, 

1977; Freidson, 2001). De associatie beslist daarmee over wie er wel en niet tot de 

professie toetreedt, maar ook wie er wordt uitgesloten (Noordegraaf, 2007). 
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Naast beheersing van de toetreding door middel van toetsing kan de associatie ook 

professionele training of educatieprogramma’s organiseren, vaak in samenwerking 

met hogere onderwijsinstellingen. Op deze wijze heeft men uiteraard meer controle 

over waar de professionele ‘body of knowledge’ precies uit bestaat (Wilensky, 1964; 

Larson, 1977; Freidson, 2001). Het is precies deze body of knowledge waaraan een 

professie haar kracht ontleent ten opzichte van haar omgeving. Volgens Parsons 

bestaat deze body of knowledge uit ‘technical competence’ en ‘skills’, waarbij hij 

doelt op de capaciteit om enerzijds een case goed te kunnen beoordelen en 

anderzijds adequate maatregelen te kunnen nemen (Parsons, 1939).   

 Professies zijn vaak specialistische beroepen waarvoor specialistische 

kennis noodzakelijk is. Deze kennis is een combinatie van technische, abstracte, en 

meer algemene kennis (Larson, 1977; De Swaan, 1989; Evetts, 2003). In de 

combinatie van deze twee typen kennis ligt de kwetsbaarheid van een professie 

(Abbott, 1988). Het spanningsveld met betrekking tot kennis waar de professie zich 

in bevindt is die tussen praktische en abstracte kennis. Te veel praktische kennis is 

te alledaags en zal leiden tot afbrokkeling van de exclusieve positie van de professie. 

Te abstracte kennis is echter te algemeen en weinig toegespitst op een specifiek 

terrein, als gevolg waarvan een professie kwetsbaar wordt voor concurrerende 

professies (Wilensky, 1964; Abbott, 1988). Behoud van positie is daardoor een 

precair spel dat voortdurend verandert. 

 De exclusieve positie van professies brengt status, prestige, met zich mee. 

Dit zorgt er uiteraard ook voor dat de professie wordt gerespecteerd in het veld. 

Afbrokkeling van dit prestige maakt de professie kwetsbaar, immers toetreding tot 

de professie is minder aantrekkelijk. Wanneer een professie niet meer collectief 

ondersteund wordt, zal ze uiteraard ten prooi vallen aan andere beroepsgroepen of 

verworden tot een vakgebied waarop niet langer professionele autonomie en 

controle rust. Het is daarom voor een professie van belang deze grenzen 

voortdurend te bevestigen. 

 Professies worden samengevat gekenmerkt door hun begrenzing, die op 

twee manieren wordt vormgegeven en onderhouden. Deze manieren noemden we 

hierboven: via inhoudelijke kenmerken die de individuen karakteriseren en 

structuurkenmerken die te maken hebben met de organisatie en beheersing van het 

collectief. Daarom kunnen we stellen dat het bij professies gaat om mechanismen 
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van inclusie en exclusie. Immers, zowel ter bescherming van de inhoudelijke 

kwaliteit als de institutionele positie van de professie is het van belang de grenzen 

van de professie te bewaken. Om het vak uit te kunnen oefenen moet worden 

voldaan aan de voorwaarden die door de beroepsgroep worden gesteld. Wanneer 

hieraan geen gevolg wordt gegeven, volgt sanctionering. Uitsluiting en daarmee 

ontzegging van de bevoegdheid het vak uit te oefenen vormt de zwaarste sanctie. 

 Daarmee kan professionaliteit als een mechanisme van institutionele 

controle worden gezien. De professie immers is het collectief waarvan alle 

professionals lid moeten zijn om hun vak uit te oefenen, maar ook waaraan ze 

professionele legitimiteit ontlenen. Het lidmaatschap betekent niet alleen dat ze 

bevoegd zijn, het betekent ook dat ze kundig zijn en daarmee in staat het vak uit te 

oefenen. Ook betekent het dat ze zich als professional onderwerpen aan de 

geldende regels binnen het professioneel collectief. Professionaliteit gaat daarmee 

verder dan enkel het verwerven van vakinhoudelijke kennis. Het gaat naast deze 

kennis ook om gedrag; het beoefenen van een professie past bepaald gedrag, 

waarover binnen de professie gedeelde opvattingen zijn. Witman beschrijft in haar 

studie in dit verband het ´verborgen curriculum´, waarmee ze op een 

socialisatieproces doelt dat tijdens de opleiding van in dit geval artsen al begint: 

“Tijdens hun opleiding leren aankomende artsen en specialisten hoe zij zich 

volgens de collegiale en professionele normen van hun professie dienen te 

gedragen. Dit leerproces is net zo belangrijk als de overdracht van kennis en […] 

vaardigheden, maar is een socialisatieproces, geen letterlijke kennisoverdracht” 

(Witman, 2008: 23). Daarmee gaat professionaliteit niet alleen over technische 

kennis, het gaat ook over de wijze waarop een professional zich behoort te 

gedragen. Op deze wijze kunnen we professies als een disciplinerend mechanisme 

beschouwen (Fournier, 1999; Freidson, 2001; zie ook WRR, 2000). Hoe een 

professie haar plek verwerft bespreken we in de volgende paragraaf. 

3.5 Professionalisering 

Volgens Caplow (1978) volgt de ontwikkeling van een professie een vaste orde van 

zes gebeurtenissen of fasen. Eerst vormt een groep van beroepsbeoefenaren een 

vakvereniging of associatie. Als gevolg daarvan wordt de naam vastgesteld en 
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tegelijk gemonopoliseerd. De naam wordt onlosmakelijk verbonden met de eerder 

opgerichte associatie. De derde stap betreft het opstellen van een beroepscode. Het 

gebruik van de naam veronderstelt nu lidmaatschap van de associatie en naleving 

van de vastgestelde beroepscode. Wanneer de drie pijlers in deze volgorde zijn 

verankerd wordt alles in het werk gesteld om via politieke steun publieke steun te 

verwerven voor de positie van de beroepsgroep. Deze strijd voor erkenning gaat 

gepaard met het opzetten van trainings- en educatieprogramma’s.  Als dit alles is 

verwezenlijkt is de weg vrij voor wettelijke erkenning van de beroepsgroep 

(Caplow, 1978). 

 Dit model van professionalisering bevat een logische opeenstapeling van 

gebeurtenissen die leiden tot een complete professie, dat wil zeggen een professie 

waarbij sprake is van alle facetten die we in de voorgaande paragraaf bespraken. 

Hierbij lijkt de ontwikkeling vanaf de eerste stap al in dat teken te staan. Echter, in 

de literatuur is allerminst eenduidigheid over het ideaaltype van 

professionalisering. Er bestaan met andere woorden verschillende modellen ten 

aanzien van de ontwikkeling die een beroepsgroep doormaakt. 

 Abbot (1988) onderscheidt tenminste twee benaderingen van 

professionalisering. De benadering van Caplow, hierboven beschreven, vormt een 

logische en ook chronologische beschrijving van verschillende stappen die leiden 

tot een professie. Iedere stap volgt logisch op de vorige, ten dienste van het 

uiteindelijke doel. Abbott illustreert de andere benadering aan de hand van de 

beschrijving van professionalisering volgens Wilensky (1964). Deze beschrijving 

vormt een verhaal van opeenvolgende gebeurtenissen, welke door Wilensky zijn 

waargenomen in de ontwikkeling van professies. Wilensky’s model van 

professionalisering start met een ‘training school’, mogelijk als onderdeel van een 

universiteit. Vervolgens ontstaat een lokale associatie, gevolgd door een nationale 

associatie. De vierde stap vormt een license law, waardoor enkel nog uitvoering van 

de professie mogelijk is met een vergunning verstrekt door de nationale associatie. 

Tot slot wordt een code of ethics afgesproken (Wilensky: 1964; Abbot, 1988: 10). 

Waar het model van Caplow een logische opeenvolging van stappen vormt, 

ontbreekt volgens Abbott in Wilensky’s verhaal een helder antwoord op de vraag 

waarom stappen elkaar opvolgen. Er is echter wel empirische grond om dit model 

te presenteren.  
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De ontwikkeling die volgens Caplow en Wilensky plaatsvindt binnen professies is 

vooral gericht op het ontstaan van een structuur van ‘occupational control’ (Abbott, 

1988; cf. Wilensky, 1964). Deze positie is in de literatuur voorafgegaan door de 

functionele benadering van professionalisering, waarbij inhoud leidend was en de 

ontwikkeling van de professie slechts een institutionele garantie betekende. Deze 

structurele (professionalisering als doel op zichzelf) en functionele 

(professionalisering als uiting van inhoudelijke controle) kunnen gezien worden 

binnen een chronologisch perspectief. De ontwikkeling van de structuur, als middel 

of als doel, verloopt in de tijd in de richting van professionalisering.  

 Abbott onderscheidt naast deze chronologische benaderingen het 

monopolistisch (of machts-) perspectief, waarbij professionalisering gericht is op 

het bereiken van een dominante positie. Beroepsgroepen strijden onderling om 

jurisdictie. De grenzen van de jurisdictie moeten voortdurend worden bewaakt en 

bevestigd. Deze strijd kan zich ook binnen professies voordoen. Wanneer zich 

binnen een professie verschillende groepen vormen kunnen deze onderling 

verschillende ideologieën ontwikkelen en uitdragen, waarover binnen de professie 

strijd kan ontstaan. Ook kan het zijn dat een professie te groot is geworden, 

waardoor daarbinnen specialismen ontstaan. Deze specialismen kunnen zich 

vervolgens van de professie afscheiden en een aparte professionele status bedingen, 

uiteraard ten koste van de professionele groep waaruit dit nieuwe collectief 

voortkwam (Abbott, 1988). Dit proces kan ook ‘van buiten de oude professie’ 

worden ingezet door een specialistische collectief, dat de professionaliteit op ‘hun’ 

specialisme claimt ten koste van de oude grote professie. Via deze weg verliest de 

oude professie de autonomie over een deel van de professie aan een nieuw 

collectief. 

 Een derde benadering van professionalisering richt zich op de rol van de 

professie als ‘disciplinary logic’ (Fournier, 1999), we haalden dit punt al aan in de 

paragraaf over professionaliteit. Het gaat er in deze benadering om dat van 

professionaliteit – professionele standaarden – haar professionals disciplineert, 

stuurt. In dit geval is er echter geen sprake van een vastgestelde ontwikkeling van 

professionalisering. Professionele standaarden worden met name geconstrueerd in 

het netwerk van actoren waarmee professionals te maken hebben. Dit zijn in ieder 

geval de cliënten, maar bijvoorbeeld ook de staat of marktpartijen (Fournier, 1999). 
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Fournier betoogt dat de disciplinerende werking van professionalisering is 

afgenomen door de nadruk die er is komen te liggen op marktwerking met 

bijbehorende “techniques such as marketability, budget control and audit” het 

netwerk waaraan de professionals verantwoording verschuldigd zijn sterk vergroot 

is. Binnen dit netwerk telt niet alleen inhoud, maar spelen ook marktcriteria een 

belangrijke rol. Als gevolg hiervan kunnen professionals hun professionaliteit ook 

legitimeren via dergelijke marktgerelateerde aspecten, zoals verantwoordelijkheid. 

De legitimatie van professionaliteit is daarmee meer divers geworden, echter de 

disciplinerende werking ervan – in inhoudelijk opzicht – neemt erdoor af. 

Professies kunnen immers binnen hun netwerk herijkt en gelegitimeerd worden 

door middel van dergelijke markttermen en daarmee hun positie behouden, zonder 

inhoudelijke legitimatie. Professionalisering als ontwikkeling om een beroep een 

afgebakende plaats te verschaffen of te legitimeren is daarmee een voortdurend 

proces. De afgebakende positie of legitimiteit zal voortdurend moeten worden 

herijkt en herbevestigd, er is steeds sprake van een nieuwe status quo.  

 Professionals zijn vaak werkzaam binnen organisaties, waar werkwijze en 

verhoudingen gestandaardiseerd zijn. Binnen dergelijke organisaties wordt 

professionaliteit niet alleen door aanpalende professies op de proef gesteld, ook de 

organisatiestandaarden kunnen een beproeving van professionele overtuigingen of 

waarden betekenen. Er zijn immers situaties denkbaar waarin van tegengestelde 

standaarden sprake is. Niet alleen de vraag hoe beide mechanismen zich op een 

bepaald moment tot elkaar verhouden is daarom van belang, ook is het interessant 

te bekijken hoe beide processen elkaar beïnvloeden. Is er sprake van professionele 

standaarden die later gebureaucratiseerd worden, of wellicht omgekeerd? Aan deze 

vragen zullen we in deze studie aandacht besteden. Daarom vergelijken we in de 

volgende paragraaf beide mechanismen van standaardisering met elkaar. 

3.6 Bureaucratie en professionaliteit 

Zowel bureaucratie als professionaliteit standaardiseren de beroepspraktijk, zo 

blijkt uit het voorgaande. Er zijn echter verschillen tussen de wijze waarop deze 

standaardisering op de werkvloer gestalte krijgt. Als gevolg daarvan wordt vaak 

verondersteld dat een combinatie van beide mechanismen tot conflicten kan leiden. 



65 

In deze paragraaf gaan we daarom achtereenvolgens in op de overeenkomsten en 

verschillen tussen beide mechanismen van standaardisering. 

3.6.1 Overeenkomsten 

Beide mechanismen van standaardisering zijn gericht op inhoud en controle, 

beheersing. Daarbinnen staat kennis en kunde gecombineerd met 

uitvoeringsstandaarden centraal. 

 Zowel een bureaucratie als een professie gaat uit van specialismen. Binnen 

een bureaucratie wordt geselecteerd volgens het merit principe. Dit betekent dat 

alleen ambtenaren worden benoemd die vanwege hun kennis en vaardigheden, 

welke door middel van certificaten aantoonbaar zijn, geschikt zijn voor de positie. 

Het is ditzelfde kennisprincipe op basis waarvan toelating tot een professionele 

gemeenschap plaats kan vinden (Larson, 1977: 179 e.v.; cf. Weber, 1964). 

Professionele kennis is ook volgens Torstendahl en Burrage (1990) de essentiële 

component van professionaliteit. Hij stelt dat professionals hun autoriteit ontlenen 

aan deze kennis, ook binnen een complexe organisatie. Collectivisering door middel 

van een associatie is hierbij geen noodzakelijke voorwaarde voor professionaliteit. 

Ook het artikel van Hall laat zien dat op het gebied van wat hij noemt ‘technical 

competence’ de bureaucratische organisatie en de professionele groepen prima 

harmoniëren (Hall, 1968). We kunnen derhalve veronderstellen dat 

bureaucratieën, of complexe organisaties, en professies hun technical base delen 

(cf. Wilensky, 1964; Hall, 1968; Larson, 1977; Torstendahl & Burrage, 1990).   

 De expertise wordt zowel binnen de bureaucratie als de professie 

verworven en op peil gehouden  door training en educatie. In beide modellen zijn 

deze van groot belang. Larson (1977) gaat op het punt van kennis nog een stap 

verder door te stellen dat in professies en bureaucratieën beide een “collective drive 

for exclusiveness” aanwezig is (Larson, 1977: 183), een zelfde argument ten aanzien 

van de bureaucratie kan in het werk van Weber worden aangetroffen: “Diese 

Überlegenheit des berufsmäßig Wissenden sucht jede Bürokratie noch durch das 

Mittel der Geheimhaltung ihrer Kenntnisse und Absichten zu steigern. 

Bürokratische Verwaltung ist ihrer Tendenz nach stets Verwaltung mit Ausschluß 

der Öffentlichkeit. Die Bürokratie verbirgt ihr Wissen und Tun vor der Kritik, 

soweit irgend kann” (Weber, 1964: 730). Kennis speelt hierin een belangrijke rol. 
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Hiermee worden directe bedreigingen voor de status van expert afgeweerd en blijft 

de eigen status ongeschonden. Ook beambten binnen een bureaucratie ontlenen 

status aan hun positie binnen een bureaucratie. 

 Het begrip van status is binnen zowel een professie als een bureaucratie 

een belangrijk begrip. Status onderscheidt zowel de bureaucraat als de professional 

van de rest: het is bepalend voor de positie die zowel de bureaucraat als de 

professional bekleedt. Inhoudelijke specialiteit genereert autoriteit en status. 

 Tevens kenmerkend voor zowel de bureaucratie als de professie zijn 

mechanismen van in- en uitsluiting. Binnen een bureaucratie dient dit mechanisme 

in de eerste plaats de kwaliteit van de organisatie. Een bureaucratie bestaat uit 

experts of specialisten die door middel van hun expertise of specialisme in staat 

zijn de taken van de organisatie op effectieve en efficiënte wijze uit te voeren. 

Doordat ambtenaren hiervoor op kwaliteit worden geselecteerd, ontlenen 

ambtenaren status aan hun positie. Volgens Weber kan zich als gevolg hiervan een 

‘Abschließung der Beamtenschaft’ voordoen. Hoewel dit voornamelijk voorkwam in 

patrimoniale structuren uit het verleden zijn “Bestrebungen, sie in umgestalteter 

Form wiederentstehen zu lassen, [...] in der modernen Beamtenherrschaft 

keineswegs ganz selten” (Weber, 1964: 706). Afscherming ten behoeve van de 

status van de beambten noemt Larson (1977: 183) ‘cognitive exclusiveness’. 

Hiermee doelt Larson op het afschermen van expertise voor de omgeving van de 

organisatie. Op deze wijze blijft de status van de beambten intact. Ook kan dit 

gezien worden als een manier om de machtsbasis van de organisatie te versterken, 

een effect dat Weber als een van de risico’s van een bureaucratische organisatie 

beschrijft (Weber, 1964: 729 e.v.). In de eerste plaats echter is deze vorm van 

‘closure’ door middel van selectie op merites gericht op de kwaliteit van de 

organisatie. 

 We zien hetzelfde mechanisme terug binnen professies. Ook hier wordt 

getracht niet alleen de inhoudelijke basis van het vak te monopoliseren (Abbott, 

1988), ook professioneel gedrag kan door het collectief worden gestandaardiseerd 

en via socialisatie worden aangeleerd (Witman, 2008).  

 Binnen professies is de functie van inclusie en exclusie tweeledig: het vormt 

een kwaliteitsborging en in het verlengde daarvan verleent het status aan haar 

leden. De wijze waarop deze inclusie en exclusie wordt vormgegeven lijkt echter te 
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verschillen. Een professie bestaat uit een groep professionals die zich door middel 

van hun vak verbonden voelen. Toetreding tot deze groep geschiedt op basis van 

bewezen kunde. Binnen een bureaucratie wordt ook geselecteerd op kunde, echter 

men treedt daar toe als werknemer; van een professie wordt men lid.  

 Samenvattend vertonen bureaucratie en professie op het punt van 

expertise, training en educatie, status en afscherming sterke overeenkomsten. 

Echter, in deze overeenkomsten liggen genuanceerde verschillen. We zullen ze, 

naast de overige verschillen, nu bespreken.  

3.6.2 Verschillen: spanning tussen bureaucratie en professie 

Het streven naar autonomie door een professie is wellicht het meest strijdig met de 

principes van de bureaucratische organisatie. Hall laat in zijn artikel zien dat het 

streven naar autonomie door professies de meeste problemen oplevert binnen de 

kaders van een bureaucratie (Hall, 1968). Hierbij ontstaat immers gemakkelijk een 

loyaliteitsprobleem (Fletcher, 1958; Larson, 1977) of wat Simon de ‘enge’ opvatting 

van correctness noemt: consistency “with the frame of reference that has been 

organizationally assigned to the decider” (Simon, 1976: 199). Zijn brede opvatting 

van correctness refereert aan de idee van sociale wenselijkheid. We kunnen daarom 

stellen dat loyaliteit aan professie en organisatie tot een mogelijk conflict leidt op 

het enge niveau. 

 Mintzberg gebruikt voor dit probleem dezelfde woorden in zijn 

organisatietheoretische studie ‘Structure in fives’ (Mintzberg, 1992). Hij 

onderscheidt onder meer de professionele bureaucratie waarin de werkvloer 

bemand wordt door professionals die over een bepaalde expertise beschikken. Deze 

professionals zijn belast met de uitvoerende taken van de organisatie. Kenmerkend 

voor dit type organisatie is de omgekeerde gezagsstructuur; er is in dit model 

sprake van een bottom-up structuur: “in de professionele hiërarchie ligt de macht 

in kunde: kennis en vaardigheden verlenen iemand macht” (Mintzberg, 1992: 208). 

In de professionele bureaucratie verandert het principe van hiërarchie, zoals we dat 

kennen in een klassieke bureaucratie. In een klassieke bureaucratie is de hiërarchie 

top-down georganiseerd, waardoor bevels- en beslissingsbevoegdheden naarmate 

men hoger in de hiërarchie komt, toenemen. In de professionele bureaucratie 

weten de experts op de ‘werkvloer’ door hun expertise de formele hiërarchie te 



68 

passeren. De hiërarchie wordt daarmee bepaald door expertise, door kennis. 

Echter, van autonomie in professionele zin is dan nog geen sprake. 

 Belangrijk kenmerk van de uitvoerende taken is de complexiteit en de 

daarvoor benodigde specialistische kennis. We bespraken dit als een van de 

overeenkomsten tussen bureaucratie en professie. Het is evident dat hiervoor een 

specialistische opleiding vereist is, een andere overeenkomst tussen beide modellen 

van standaardisering. In deze overeenkomst schuilt echter een belangrijk verschil. 

Binnen een professie is sprake van een door de professie aangestuurde opleiding. 

Consequentie hiervan is dat de professionals buiten de organisatie gevormd 

worden en mogelijk hun professionele standaarden ‘importeren’ in de organisatie. 

Er ontstaat daarmee een set van professionele standaarden naast die van de 

organisatie. Doordat de hiërarchische structuur in professionele bureaucratieën 

wordt bepaald door expertise, worden professionele standaarden gemakkelijk 

dominant in een bureaucratie die bemand wordt door professionals.  

 Selznick beweert dat conflicten op het enge niveau onvermijdelijk zijn 

(Selznick, 1943). Binnen een formele organisatie zoals een bureaucratie ontstaat 

altijd een informele organisatie, waarin beambten hun eigen doelen nastreven. Er 

vindt in de informele organisatie een aanpassing van de doelen van de formele 

organisatie plaats, zodat er een ‘fit’ gevonden wordt tussen de formele en de 

informele organisatie. Ook Eisenstadt stelt dat in elke organisatie dergelijke 

subgroepen of subsystemen ontstaan, die vaak georganiseerd zijn langs 

departementen of professies (Eisenstadt, 1959).  

 Door deze subgroepen of subsystemen versnippert de bureaucratie. Iedere 

subgroep communiceert met zijn omgeving, deze informatie wordt gebruikt om de 

doelen van de organisatie aan te passen of te beïnvloeden. Elke groep zal druk 

uitoefenen op de doelen van de organisatie. Hiervoor zijn de geïmporteerde 

professionele standaarden een belangrijke inspiratiebron. Scott (1966: 269) 

signaleert vier hieraan gerelateerde thema’s waarover spanning kan ontstaan. 

Allereerst zijn dit de regels en de standaarden, daarnaast zijn supervisie en 

loyaliteit mogelijke oorzaken van spanning. Professionals zijn traditioneel 

kritischer op hun manager of chef, zo stelt Scott in zijn artikel “Reactions to 

supervision in a heteronomous professional organization” (Scott, 1965). 



69 

Naast de mogelijkheid dat dit geen effect heeft op de organisatie onderscheidt 

Eisenstadt twee mogelijke consequenties voor de bureaucratie. Op de eerste plaats 

kan een verdere bureaucratisering het gevolg zijn. Dat wil zeggen dat de terreinen 

waarmee de organisatie zich bezighoudt worden uitgebreid. Daarnaast kan zich ook 

het omgekeerde voordoen: “there is subversion of the goals and activities of the 

bureaucracy in the interests of different groups with which it is in close interaction” 

(Eisenstadt, 1959). Eisenstadt noemt dit debureaucratisering, waarbij “the specific 

characteristics of the bureaucracy in terms both of its autonomy and its specific 

rules and goals are minimized, even up to the point where its very functions and 

activities are taken over by other groups or organizations” (Eisenstadt, 1959).  

 In deze analyse kunnen bureaucratisering en debureaucratisering 

gelijktijdig voorkomen. Het is immers mogelijk dat het domein waarop de 

organisatie zich richt zich uitbreidt, maar dat tevens de doelen en werkwijze van de 

organisatie grondig veranderen onder invloed van haar subsystemen. In de analyse 

van Eisenstadt heeft bureaucratisering dan ook vooral betrekking op de organisatie, 

waar debureaucratisering met name invloed heeft en waar te nemen is op het 

individuele niveau. Deze zelfde tweeslachtigheid benoemt Wilensky bij 

professionals (Wilensky, 1964), als hij veronderstelt dat professionals die deel 

uitmaken van complexe organisaties gekenmerkt worden door een dubbele 

loyaliteit. Enerzijds voelen ze zich verbonden met het beleidsprogramma waarvoor 

ze werken – het domein in de analyse van Eisenstadt, anderzijds is er de 

professionele kennis behorend bij hun professie. Deze kennis heeft invloed op de 

wijze waarop professionals hun werk uitvoeren, waardoor debureaucratisering als 

een gevolg van loyaliteit aan professionele kennis kan worden gezien. Hierbij wordt 

er van uitgegaan dat professionaliteit onverenigbaar is met een positie binnen een 

bureaucratie. 

 Samenvattend benoemen we twee spanningen, waarbij we het conceptuele 

onderscheid tussen het functioneren van de structuur en de positie van de 

functionaris van Weber in herinnering roepen. Wanneer professionaliteit binnen 

een bureaucratische organisatie een rol gaat spelen, treedt er voor het functioneren 

van de structuur een spanning op tussen de standaarden van de bureaucratie en die 

van de professie. Deze noemen we hier structurele spanningen. Daarnaast doen 

zich spanningen voor ten aanzien van de positie van de functionaris. Er is dan 
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sprake van bureaucratische en professionele eisen en verwachtingen die op 

gespannen voet met elkaar staan. Enerzijds zijn deze verbonden met de positie van 

de functionaris binnen een bureaucratie, anderzijds speelt de positie binnen een 

professie een belangrijke rol. 

 Een derde spanning doet zich voor op het punt van de doelen van de 

organisatie. De bureaucratische structuur is met name een uitvoeringsmodel, waar 

binnen professies ruimte is voor reflectie op het doel van de beroepsgroep. De 

professionele neiging tot reflectie kan binnen de organisatie concreet leiden tot 

aanpassing van de doelen van de organisatie, zoals hierboven beschreven. Binnen 

een bureaucratie worden orders van hogerhand uitgevoerd, reflectie maakt hiervan 

geen deel uit. Suggesties voor verandering zullen echter door de daartoe bevoegde 

lagen moeten worden overgenomen en vastgesteld, waardoor het 

aanpassingsproces minder snel zal verlopen.  

3.6.3 Vermenging?  

Dergelijke verschillen behoeven echter niet altijd tot botsingen tussen beide 

standaardiseringmechanismen te leiden, zo blijkt uit een analyse van Goldberg et 

al. (1965), gebaseerd op een conceptueel onderscheid van Merton (1940) tussen 

twee typen werknemers binnen organisaties. Merton maakte het onderscheid 

tussen de ‘local’ en de ‘cosmopolitan’, welk onderscheid een goed inzicht geeft in de 

consequenties van Eisenstadts analyse voor de verhouding tussen bureaucratie en 

professie.  

 Hoewel Merton de genoemde dichotomie niet specifiek voor het 

theoretisch onderscheid tussen bureaucratie en professie heeft beschreven,  laat het 

artikel van Goldberg et al. (1965) zien hoe door de begrippen local en cosmopolitan 

de positie van een professional in een bureaucratische organisatie kan worden 

begrepen. Goldberg et al. beschrijven de local als “organizationals, whose primary 

loyalty is to the organization for which they work, who seek advancement up the 

managerial hierarchy, who identify with organizational goals and values, and who 

seek recognition primarily from their organizational superiors” (Goldberg et al., 

1965). Cosmopolitans daarentegen zijn “professionals, who are oriented toward 

seeking status within their professional group, who have a deep commitment to 

their specialty, who are strongly committed to their distinctive professional 



71 

ideology, and who seek the approval and recognition of peers outside the 

organization as well as of those within it” (Goldberg et al., 1965). De definiëring 

lijkt een dichotomie te suggereren, of op zijn minst een continuüm – van 

organizational naar professional – waarop men positie kiest. Goldberg et al. 

concluderen echter op basis van hun analyse van medewerkers van een 

laboratorium dat er eerder sprake is van een combinatie van de twee 

eigenschappen. De volgende tabel is gebaseerd op de conclusies van Goldberg et al. 

(1965), waarbij een hoge en lage score op de beide variabelen mogelijk is: 

 

 Local - Local + 
Cosmopolitan - Disinterested Responsible 
Cosmopolitan + Self-gratification Complex 

Schema 3.1 Oriëntaties van professionals in organisaties,  
ontleend aan Goldberg et al. (1965)  

Enkel professionele (cosmopolitan) toewijding (commitment) leidt tot het 

nastreven van self-gratification, waarbij een enkelvoudige toewijding aan de 

organisatie (local) verantwoordelijkheid voor de organisatie impliceert. Met 

complex wordt een dubbele toewijding bedoeld, waarbij verantwoordelijkheid voor 

de organisatie gecombineerd wordt met het streven naar self-gratification. 

Opmerkelijk hier is dat de professionele toewijding vooral geïnterpreteerd wordt 

als een individuele aangelegenheid, waarbij persoonlijke voldoening voorop staat, 

terwijl in de literatuur over professies het belang van de cliënt als prioriteit van 

professies word gepresenteerd. 

 Reismann (1949) benadert de professionele toewijding binnen een 

complexe organisatie niet vanuit de idee van self-gratification of 

verantwoordelijkheid, hoewel zijn combinatie van professionele en bureaucratische 

identiteit ook complex mag worden genoemd. In zijn artikel over ‘role conceptions’ 

in een bureaucratie onderscheidt hij vier rollen, waarin de verhouding tussen 

professionaliteit en bureaucraat steeds verschuift. De job-bureaucrat is de beambte 

zoals we die in het ideaaltype van Weber aantreffen. Dan volgt de service-

bureaucrat, die zich vooral verbonden voelt met een bepaalde doelgroep, voor wie 

hij zijn positie in de organisatie gebruikt om bepaalde doelen te bereiken. De 

specialist-bureaucrat worstelt vooral met zijn positie, omdat hij zich bewust is van 

een professionele gemeenschap, waar hij deel van zou moeten uitmaken, maar hij 
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realiseert zich tegelijkertijd zijn afwijkende positie. Hij zal in zijn taakuitvoering 

daarom binnen de kaders van de bureaucratie blijven. De functional bureaucrat tot 

slot is een professional die, hoewel hij werkzaam is binnen organisationele kaders, 

enkel de professionele code als referentiekader heeft. Hij zoekt dan ook vooral 

erkenning binnen zijn professionele groep, niet binnen de organisatie waarin hij 

werkt. Zijn carrièreperspectief is met name op de professie gericht, in plaats van 

promotie langs de formele lijnen van de organisatie (Reismann, 1949).  

 De idee van self-gratification zoals Goldberg et al. (1965) die beschreven 

ligt besloten in de typering van Reismann. Echter, hij voegt er een tweede type 

verantwoordelijkheid aan toe: professionele verantwoordelijkheid. De functional 

bureaucrat immers identificeert zich met de professie, zoekt erkenning binnen de 

professionele groep en volgt de professionele standaarden en code in zijn werk. Hij 

ervaart geen conflict met de bureaucratische kaders, omdat deze er volgens 

Reismann voor de functional bureaucrat niet toe doen.  

 Kernpunt in de frictie tussen beide institutionele mechanismen is het 

verschil in richting waarin men zich verantwoordelijk voelt en verantwoording 

aflegt. De bureaucratische organisatievorm is door zijn hiërarchische karakter sterk 

verticaal vormgegeven. De bevelsstructuur is daarmee top-down georganiseerd. 

Iedere ambtenaar legt verantwoording af aan een meerdere. Professies daarentegen 

worden gekenmerkt door een horizontale structuur. Verantwoording wordt 

afgelegd aan de professie en daarmee aan collega-professionals, die niet 

noodzakelijk binnen dezelfde organisatie werken. Daarnaast ontstaan problemen 

wanneer de doelen van de organisatie niet overeenstemmen met de professionele 

standaarden of code. 

Ondanks het drietal spanningen dat we hierboven benoemden, lijkt er ook 

een scenario denkbaar waarin beide structuren zich vermengen. Deze vermenging 

kan zich op verschillende manieren manifesteren; van de professioneel 

verantwoordelijke functionele bureaucraat tot de complexe ambtenaar die zowel 

local als cosmopolitan georiënteerd is. Deze vermengde situatie kan uiteraard ook 

ieder moment ten einde komen.  



73 

3.7 Operationalisatie 

Bureaucratie en professionaliteit vormen samengevat standaardiserings-

mechanismen die bepalend zijn voor de negatieve vrijheid van functionarissen. De 

richting van de standaardisering verschilt; binnen een bureaucratie is deze immers 

verticaal geordend, waar deze binnen een professie in eerste aanleg horizontaal is 

georganiseerd. Dit verschil vervolgens heeft consequenties voor de wijze waarop 

zowel kennis en kunde als ook beheersing binnen de modellen een plaats krijgen. 

In onderstaande figuur (figuur 3.1) is de standaardisering van het werk door middel 

van bureaucratische en professionele mechanismen schematisch weergegeven.  

 

 

           

 

Figuur 3.1 Regulering van het werk door middel van bureaucratische en 
professionele standaarden 

In deze paragraaf gaan we nogmaals in op de kenmerken van bureaucratische en 

professionele standaardisering. We werken hier uit hoe we de verschillende 

standaarden van de beide modellen gebruiken in de volgende hoofdstukken, waarin 

de verschillende casus besproken worden op basis van deze modellen. 

 Allereerst moeten we een kanttekening plaatsen bij het gebruik van deze 

modellen om het vroegmoderne bestuur te analyseren. Beide modellen zijn immers 

na de periode van het vroegmoderne bestuur ontwikkeld. Dit zou het vermoeden 

kunnen oproepen dat hiermee het vroegmoderne bestuur wordt vergeleken met het 

moderne bestuur, om zo te kunnen vaststellen waar het vroegmoderne bestuur 

tekort schoot of onvolmaakt was. Dit wordt met deze modellen hier met nadruk 

niet beoogd. De modellen worden in deze studie als ideaaltypen gebruikt om het 

vroegmoderne bestuur te begrijpen. We pogen slechts te achterhalen en te 

begrijpen op welke wijze het vroegmoderne openbaar bestuur was georganiseerd, 
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de modellen staan dan ook geheel ten dienste van dit doel. Geenszins wordt hier 

gesuggereerd dat het vroegmoderne bestuur een onvolmaakte of inferieure fase is 

in de ontwikkeling van het openbaar bestuur. 

 We beschreven hierboven de bureaucratie als organisatiemodel en als 

onderdeel van de theorie van de staat, zoals door Weber opgesteld. Het 

bureaucratisch model kunnen we hierin zien als de wijze waarop het ambtelijk 

apparaat gereguleerd en beheerst wordt. Hieruit volgt de vraag op welke wijze door 

middel van deze bureaucratische kenmerken gepoogd werd het werk van 

bestuursambtenaren te reguleren, zodat het publieke belang daarmee gediend zou 

zijn.  Hiermee wordt naar de organisatie van het ambtelijk apparaat gekeken door 

de lens van het bureaucratisch model, waarbij het externe effect – dienstbaarheid 

aan publieke belangen – het doel is. We realiseren ons dat de 

toepassingsmogelijkheden van Weber’s theorie breder zijn. Zo zou een analyse van 

de context van de organisatie, waarbij de politiek-ambtelijke verhoudingen een 

belangrijke rol spelen, een rijker beeld van het vroegmodern bestuur kunnen 

opleveren. Gegeven echter de beperkingen van deze studie, zowel in de tijd als de 

beschikbaarheid van empirisch materiaal is gekozen voor de focus op de wijze van 

regulering. Uiteraard zal hierbij, wanneer daartoe aanleiding is, aandacht aan 

context worden besteed. 

 De kenmerken standaardiseren de structuur van de organisatie en de 

uitvoering door functionarissen (ambtenaren). Bureaucratisering derhalve, duidt 

op de toename en versterking van bureaucratische kenmerken binnen een 

organisatie. In § 3.2 beschreven we het bureaucratische organisatiemodel, in deze 

paragraaf presenteren we een operationalisering van de kenmerken en daarmee 

van het model.  

 Weber onderscheidt twee categorieën van standaardisering in zijn model. 

De eerste is de wijze van functioneren van de structuur (Spezifische Funktionsweise 

der modernen Bürokratie), de tweede is de positie van de functionaris (Stellung des 

Beamten; Weber, 1964; Weber, 1972: 155 & 158). Van Braam heeft dit onderscheid 

behouden en vervolgens de verschillende punten die Weber noemt uitgewerkt tot 

een overzicht van twintig ‘dimensies’ (Van Braam, 1977). We maken in deze studie 

gebruik van de uitwerking die Van Braam eerder formuleerde, echter ten dienste 

van de vergelijking met het professionele model spreken we in plaats van de 
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‘Weberiaanse’ categorieën Spezifische Funktionsweise der modernen Bürokratie 

en Stellung des Beamten over standaarden met betrekking tot de structuur en 

standaarden met betrekking tot het individu. In het professionele model zullen de 

standaarden in deze zelfde categorieën gepresenteerd worden.  

 

Bureaucratie 

Standaarden met betrekking tot de structuur Standaarden met betrekking tot het individu 

Continue bestuurswerkzaamheid Ambtsvervulling door individuele 
ambtenaren 

Bestuurlijk handelen op basis van formele 
regels en procedures 

Ambtsvervulling door ondergeschikte 
ambtenaren 

Vaste, gespecialiseerde, ambten Vervulling van ambten door benoemde 
ambtenaren 

Hiërarchische ambtsordening Vervulling van ambten door deskundige 
ambtenaren 

Ambtsuitoefening door middel schriftelijke 
stukken 

Aanstelling op contractbasis 

Uitoefening van de functie met ter 
beschikking gestelde middelen 

Aanstelling in vaste positie 

Aanstelling zonder eigendomsrecht op het 
ambt 

Ambt als hoofdberoep 

Ambtsuitoefening onderworpen aan rationele 
discipline en controle 

Geschematiseerde carrièrepatronen 

 Vast salaris en pensioen in geld 
 Beloning op basis van rang en stand 

 Bevordering op basis van anciënniteit 

 Formele bescherming van de ambtelijke 
positie 

Tabel 3.2 Bureaucratische standaarden 

Deze dimensies vormen een concrete uitwerking van de beschrijving van de 

bureaucratische organisatievorm, zoals we die op basis van het werk van Weber 

beschreven in § 3.2. Ze vormen een concretisering van de eigenschappen zoals 

Weber ze beschreef. Deze uitwerking van het bureaucratisch model is eerder 

beproefd in studies naar het vroegmoderne bestuur (Van Braam, 1977; Van 

IJsselmuiden 1988; Raadschelders, 1990; Van der Meer & Roborgh, 1993; 

Wagenaar, 1999). In dit onderzoek zullen deze dimensies gebruikt worden als 

leidraad om bureaucratische standaarden te herkennen. 

 De linkerkolom betreft hier de wijze waarop binnen de organisatie de 

uitvoering van taken is georganiseerd. Hierbij is sprake van continuïteit, 

onafhankelijk van de personen. Uitvoering vindt plaats op basis van geschreven 
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regels. Daarnaast is er sprake van specialisatie. Bij de uitvoering, die hiërarchisch is 

gestructureerd, wordt gebruik gemaakt van schriftelijke stukken, dit maakt 

controle van de uitvoering mogelijk. De ambtenaren hebben geen eigendomsrecht 

op de functie, de benodigde hulpmiddelen zijn en blijven in het bezit van de 

organisatie. 

 De rechterkolom beslaat de positie van het individu, de ambtenaar. De 

uitvoering binnen een bureaucratie wordt verzorgd door individuele, 

ondergeschikte, benoemde en deskundige ambtenaren. Een ambtenaar wordt op 

contractbasis in vaste positie benoemd. Het begrip contractbasis moet in dit 

verband niet worden begrepen als een arbeidsovereenkomst naar privaatrecht. Het 

gaat hier om de vrijheid van de kandidaat om, met kennis van de wettelijke rechten 

en plichten behorende bij de functie, de keuze te maken voor het aangaan van de 

functie; de benoeming blijft een besluit. Een bureaucratische organisatie kent 

daarnaast vaste salarissen, carrièrepatronen, promotie geschiedt op basis van 

anciënniteit. Tot slot geniet een beambte rechtsbescherming bij de uitvoering van 

zijn functie. 

 We beschreven in § 3.5 de kenmerken van een klassieke professie. Voor dit 

model kunnen we dezelfde categorieën van standaarden hanteren als bij het 

bureaucratisch model. Ook hier betreft de eerste groep standaarden die betrekking 

hebben op de structuur, de tweede groep beslaat de individuele standaarden 

(ontleend aan Noordegraaf, 2007; cf. Wilensky, 1964). De kenmerken ontlenen we 

aan literatuur over professionaliteit, waarin de individuele kenmerken voortdurend 

als eerste worden gepresenteerd. Marshall (1976) stelt dat de essentie van 

professionaliteit de professional als ‘unit of service’ is, tegenover een dienst of 

organisatie in het bureaucratisch model. Kenmerkend voor professionaliteit is de 

individueel beoefende professie binnen professionele standaarden (structuur). In 

aansluiting op de literatuur draaien we dan ook in de uitwerking van de casus de 

twee categorieën van het professionele model om. We bespreken in de empirische 

hoofdstukken dus eerst de individuele kenmerken en vervolgens de kenmerken van 

de structuur als we professionele standaarden analyseren. 
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Professionaliteit 

Standaarden met betrekking tot de 
structuur  

Standaarden met betrekking tot het 
individu 

Associatie Kennis 
Autonomie (jurisdictie) Vaardigheden 
Kennisoverdracht Ervaring 
Ethische code Ethiek 
Supervisie Voorkomen 

Tabel 3.3 Professionele standaarden 

Op basis van bovenstaande kenmerken zullen we pogen vast te stellen in welke 

mate sprake is van professionele standaarden in het werk van vroegmoderne 

ambtenaren. De verschillende indicatoren voor zowel structuur als individu zullen 

hiertoe worden onderzocht. Waar het bureaucratisch model uitgaat van formele 

verhoudingen en procedures is binnen het professionele model de ontwikkeling die 

een individu heeft doorgemaakt van belang. Deze ontwikkeling blijkt uit de kennis 

en vaardigheden en gaat gepaard met een zekere ethiek.  Het is dus van belang dat 

standaarden ten aanzien van deze kenmerken geen formeel karakter dienen te 

hebben. Ze worden met andere woorden niet teruggevonden in de formele stukken 

– besluiten en akten – die van overheidswege zijn opgemaakt. Veel eerder hebben 

deze kenmerken te maken met de vorming van individuen binnen collectieven. 

 De verhouding tussen bureaucratie en professionaliteit zal blijken uit de 

mate waarin beide typen standaarden worden aangetroffen in het vroegmoderne 

bestuur. De vraag die daarop logisch volgt is de wijze waarop beide typen 

standaarden zich tot elkaar verhouden.  

3.8 Bronnen 

We hebben de beide lenzen gepresenteerd, nu bespreken we kort op welke wijze we 

tot uitspraken over de verschillende lenzen kunnen komen. Meer precies gaat het 

hier om de bronnen die we hiertoe gebruikt hebben.  

 Het is op deze plaats van belang kort in te gaan op de wijze waarop dit 

onderzoek is uitgevoerd, in relatie tot wat met dit onderzoek wel en niet beoogd 

wordt. In de inleiding is al kort ingegaan op de ambities van dit proefschrift. De 

analyse van de verschillende casus in de hiernavolgende hoofdstukken beoogd de 

wijze van en mate waarin gepoogd werd het werk van functionarissen in het 
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vroegmoderne bestuur te standaardiseren. Dit hoofdstuk biedt daartoe twee 

benaderingen, aan de hand waarvan deze pogingen tot standaardisering van het 

werk kunnen worden vastgesteld. Voor de casus betekent dit dat deze pogingen tot 

standaardisering van het werk centraal zullen staan. Een analyse van gedrag zou 

een waardevolle aanvulling van de resultaten betekenen. Het is echter de vraag of 

op basis van de beschikbare bronnen een reconstructie van het daadwerkelijke 

gedrag mogelijk is. Om die reden is er in deze studie voor gekozen de regulering 

van het werk centraal te stellen. 

 Bovenstaande heeft consequenties voor de te verzamelen bronnen. 

Historisch onderzoek naar een periode die meer dan slechts enkele decennia van 

het heden vandaan ligt brengt onvermijdelijk beperkingen ten aanzien van 

waarneming en dataverzameling met zich mee. De mogelijkheden om verschillende 

instrumenten te gebruiken om op deze wijze de meting en daarmee de 

onderzoeksresultaten betrouwbaarder te maken (triangulatie), zoals binnen de 

sociale wetenschappen gebruikelijk, nemen af. Iedere vorm van directe 

waarneming, bijvoorbeeld door middel van observaties, interviews of enquêtes, is 

immers niet mogelijk in een dergelijke studie. Men zal zich moeten beperken tot de 

bronnen die zijn nagelaten. Binnen de geschiedwetenschap behoeft dit uiteraard 

geen betoog, binnen de bestuurskunde echter is dit minder alledaags. 

 Bronnen van dit onderzoek zijn hoofdzakelijk documenten. Hierbij gaat het 

om stukken die in de archieven terecht zijn gekomen. Daarnaast wordt een enkele 

keer verwezen naar bronnen die een impressie geven van de omstandigheden 

waarin men leefde en werkte. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 

kunstuitingen. Ze vormden een indicatie – een verbeelding van een norm – van 

‘goed bestuur’.  

 De belangrijkste bronnen voor dit onderzoek zijn officiële documenten die 

opgeslagen liggen in archieven. In de verschillende officiële documenten kunnen 

we lezen welke formele afspraken er golden voor de uitoefening van een functie. In 

de inventarissen van de archieven hebben we dan ook gezocht naar instructies, 

aanstellingsaktes en andere besluiten die te maken hebben met de aanstelling van 

functionarissen. Daarnaast is soms gebruik gemaakt van overzichten van 

correspondentie en waar daartoe aanleiding was zijn ook brieven geraadpleegd. 

Zowel instructies als aanstellingsaktes zijn voor beide casus geraadpleegd, een 
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overzicht van de geraadpleegde documenten is opgenomen in het 

literatuuroverzicht.  

Voor verschillende steden is gebruik gemaakt van aanstellingsbrieven, 

verspreid over de onderzoeksperiode (1650-1795). Daarnaast is een aantal 

ambtsinstructies van de verschillende functies in de archieven gevonden, op basis 

waarvan uitspraken over bureaucratische standaarden kunnen worden gedaan. 

Deze documenten zijn geanalyseerd aan de hand van de aspecten uit het 

bureaucratische model, zoals hierboven weergegeven. In bijlage I is een overzicht 

opgenomen van de ambtsbrieven en instructies die ten behoeve van dit onderzoek 

zijn geanalyseerd. Dit betreft de ambtsinstructie van de schout, zoals deze op 20 

april 1582 is opgesteld. Daarnaast zijn enkele andere instructies voor baljuws 

gebruikt ter vergelijking. Ook zijn ambtsbrieven gebruikt, waarbij niet alleen naar 

brieven afkomstig van Hollandse steden is gekeken. We hebben er ter vergelijking, 

enkele brieven van twee ‘Nassause domeinen’ aan toegevoegd: Veere en Buren. Dit 

zijn steden waarop rechten van de familie van Nassau rustten. Tevens is gekeken 

naar de instructies van de raadpensionarissen en overige topfuncties en zijn ook in 

het geval van de raadpensionarissen de ambtsbrieven bestudeerd. 

Daarnaast is gebruik gemaakt van studies over de hier bestudeerde 

periode. Deze studies handelen over gebeurtenissen, maar ook over de wijze 

waarop de maatschappij geordend was. Studies over de levenswijze van de elite zijn 

voor dit onderzoek zeer waardevol gebleken. Voor de analyse van professionele 

regulering, per definitie niet terug te vinden in formele stukken, is van dit 

secundaire materiaal gebruik gemaakt. Gepoogd is de beschreven verhoudingen en 

opvattingen te analyseren op basis van de aspecten uit het professionele model. We 

kijken met betrekking tot professionele kenmerken vooral naar de wijze waarop het 

collectief van bestuurders volgens haar eigen standaarden functioneerde. We 

zoeken met andere woorden naar patronen in bovengenoemde kenmerken welke 

niet zijn opgenomen in de formele regels. 

 Verschillende indicatoren zijn voor bovenstaande kenmerken gebruikt. Zo 

is in het licht van kennis, kunde, vaardigheden en ethiek gekeken naar de afkomst 

van bestuursambtenaren. Zijn bestuursambtenaren vooral afkomstig uit 

bestuurlijke families, waar het dienen van het publieke belang wellicht al met de 

paplepel is ingegoten, of is vaker sprake van ‘nieuwelingen’ – homines novi – in het 
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openbaar bestuur? Vervolgens is bekeken welke opleiding ze hebben genoten en 

welke ervaring ze vervolgens hebben opgedaan alvorens een van de functies te 

bekleden die in deze studie centraal staan. In geschiedkundige literatuur wordt op 

basis van dergelijke indicatoren ook gesproken van professionalisering of 

specialisatie binnen het bestuur (e.g. Prak, 1988; Groenveld & De Jongste, 2003: 

70)  Het voorkomen van functionarissen is in deze studie lastig te onderzoeken. 

Een observatie is immers niet mogelijk en de enkele schilderijen die er zijn vormen 

wellicht geen of een te beperkt beeld van hoe functionarissen zich tijdens hun 

dagelijkse bezigheden gedroegen. 

 Teneinde de structuur van het professionele collectief te analyseren is 

gekeken naar invloedrijke collectieven, waarvan de functionarissen deel 

uitmaakten. We zullen pogen van dergelijke collectieven vast te stellen in hoeverre 

ze over invloed en zeggenschap beschikten en of er leertrajecten georganiseerd 

werden. Tot slot zullen ook de toezichthoudende rol en de opvattingen over ethiek 

besproken worden. 

 Een methode als inhoudsanalyse van primaire en secundaire bronnen kan 

uiteraard de validiteit en betrouwbaarheid van de resultaten verkleinen. Met name 

het gebruik van studies die met een ander doel verricht zijn kan de validiteit van 

het onderzoek aantasten. De onderzoeker interpreteert dan immers secundair 

materiaal, dat voor een ander doel gepresenteerd wordt: het is een interpretatie van 

een interpretatie. Daarom is voorzichtig omgesprongen met deze bronnen, steeds is 

ook gezocht naar meer dan één bron. Op deze manier kon de secundaire bron 

getoetst worden aan andere studies. Ook in het geval van de primaire bronnen is 

voorzichtig omgesprongen met interpretaties van het bronnenmateriaal. Steeds is 

de originele tekst kritisch vergeleken met de standaarden die in de modellen zijn 

opgenomen. Daarbij is uiteraard de tekst in de officiële stukken als uitgangspunt 

genomen. We noemen dit basale punt hier nog eens expliciet, omdat het niet 

serieus nemen van primaire bronnen een veelgemaakte fout is in dergelijk 

onderzoek (Skinner, 2002). In de hoofdstukken over de verschillende casus zal 

uitgebreid bij de verschillende standaarden stil worden gestaan om zo inzichtelijk 

te maken op welke wijze de resultaten tot stand zijn gekomen.  

 Met de afsluiting van dit derde hoofdstuk hebben we de kwestie van dit 

onderzoek, de vroegmoderne bestuurlijke context en de theoretische lenzen 
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inzichtelijk gemaakt. Ook hebben we stilgestaan bij de aanpak van dit onderzoek en 

het gebruikte bronnenmateriaal. Het volgende hoofdstuk vormt de eerste van de 

drie empirische hoofdstukken van dit boek, waarin we de casus van de schout 

zullen analyseren.  
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“Voor deesen wiert de regeeringh een last geaght, 

nu vorderlijk en profitabel. Voor deesen 

gevaarlijk en bekommerlijk, nu aansienlijck en 

veijligh. So soet is heedendaags het regeren 

geworden.”12 

 

In dit hoofdstuk staat het lokaal bestuur en in het bijzonder de schout centraal. We 

bespreken in dit hoofdstuk achtereenvolgens de bureaucratische en professionele 

standaarden van de schoutfunctie. Alvorens we op deze kwestie ingaan, 

concentreren we ons eerst, in aanvulling op hoofdstuk twee, op de functie van 

schout. 

4.1 De schout 

De functie van schout vormde op stedelijk niveau één van de machtigste posities 

die in de beginfase van de Republiek in de steden bestond. Deze functie stamde nog 

uit de tijd van de feodale structuur, waarin landsheren lokale representanten 

aanstelden om hun belangen op lokaal niveau te beschermen en 

vertegenwoordigen. Van deze structuur vormden verschillende functies, zoals de 

stadhouders, baljuws en schouten, in de jonge Republiek de erfenis. Zij waren in 

vroeger tijden vertegenwoordigers van het centrale, vorstelijke, gezag geweest. We 

beschreven dit al in hoofdstuk twee. 

                                                             
12 Hendrik Brouwer, raadslid in Leiden, 1670. Uit: Prak, 1985: 39 

Hoofdstuk 4 De Schout 
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Deze lokale representanten hadden in de middeleeuwen veel macht bezeten. Zo was 

het niet alleen hun taak om toe te zien op de naleving van de wetten, ze hadden ook 

het recht nieuwe regels (of keuren) op te stellen en deze te handhaven. Daarnaast 

viel de openbare orde en veiligheid onder hun verantwoordelijkheid. Voor de 

schout betekende dit dat hij toezag op de openbare orde en veiligheid in de 

betreffende stad. Rurale gebieden kenden op deze positie een baljuw, die 

verantwoordelijk was voor de openbare orde en veiligheid in het gebied. Het kwam 

voor dat in een groter dorp binnen een dergelijke regio een schoutfunctie bestond. 

In zulke gevallen nam de schout de lagere jurisdictie voor zijn rekening, i.e. de 

kleine overtredingen. De hogere jurisdictie kwam voor rekening van de baljuw. 

Hierbij moet men denken aan moord- en verkrachtingszaken.  

Het taakgebied van schouten en baljuws betrof de openbare orde en 

veiligheid. Daarbinnen vervulden ze ten minste twee taken. Enerzijds waren ze de 

hoogste in rang en daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering van de politietaak 

op lokaal niveau. Dit betekende dat ze onder meer misdadigers opspoorden en 

verantwoordelijk waren voor hun hechtenis. Ook verzamelden ze bewijs voor de 

rechtszaak. Anderzijds vervulden ze de functie van openbaar aanklager ter zitting, 

waarbij de schepenen, in sommige gevallen in samenspraak met de schout, 

oordeelden. De schout of baljuw in kwestie was vervolgens verantwoordelijk voor 

de tenuitvoerlegging van het vonnis.  

 In bronnen uit deze periode worden deze functionarissen, ondanks het 

bredere takenpakket, wel vaak aangeduid met de term ‘policie’. Dit begrip had 

echter in het vroegmoderne bestuur een bredere betekenis en omvatte zowel de 

uitvoerende, als ook de wetgevende en de rechtsprekende taken (Rutgers, 2003). 

Volgens hedendaags begrip zouden we de taak van de schout en baljuw slechts voor 

een deel met het woord politie kunnen aanduiden.  

Doordat de schouten en baljuws oorspronkelijk landsheerlijke functies 

waren, namen ze in het vroegmoderne bestuur nog altijd een bijzondere positie in. 

Schouten namen in de steden naast de burgemeesters en de schepenen plaats in het 

dagelijks bestuur van de stad, zo zagen we eerder. Waar de burgemeesters, 

schepenen en vroedschapsleden stedelijke functionarissen waren, waarvan de 

benoemingsprocedure tijdens de Republiek een sterk stedelijk karakter had, bleef 

de schout in eerste instantie rechtstreeks benoemd door het stadhouderlijk gezag. 
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Daarmee behield de schoutfunctie deels een onafhankelijke positie binnen het 

stedelijk bestuur. Hierin zou echter na verloop van tijd verandering komen, 

daarover later meer. We analyseren nu de bureaucratische en professionele 

standaarden van de functie van schout. 

4.2 Schout als bureaucraat 

Het bureaucratisch model maakt onderscheid tussen standaarden met betrekking 

tot de structuur en standaarden met betrekking tot het individu. We hanteren dit 

onderscheid ook in deze paragraaf en beschrijven achtereenvolgens de structuur en 

de positie van de schout. 

4.2.1 Bureaucratische standaarden met betrekking tot de structuur 

De schout nam als eerder aangegeven in het stedelijk bestuur een bijzondere positie 

in. Enerzijds maakte hij deel uit van het stedelijk bestuur, anderzijds was hij van 

oudsher ondergeschikt aan de stadhouder. Op stedelijk niveau maakte de schout 

deel uit van wat met ‘de Weth’ (Fruin, 1901; Fockema Andreae, 1973) of magistraat 

aangeduid werd. Het college van burgemeesters completeerde samen met de 

schepenen dit stedelijk bestuursorgaan.  

 In tegenstelling tot de andere functies binnen de Weth was er per stad één 

schout. Wel kwam het voor dat steden substituut-schouten in dienst hadden; ook 

kwamen laagschouten in de steden voor. Deze functionarissen hadden beperkte 

bevoegdheden, vaak waren ze enkel bevoegd op het terrein van de lagere jurisdictie. 

Naast een substituut-schout of laagschout waren er vaak ook dienaren van de 

schout aangesteld, die allerhande werkzaamheden verrichtten ten behoeve van de 

schout. Deze dienaren waren in dienst van de stad en werden door het stadsbestuur 

aangesteld. Er zijn voorbeelden bekend waarin de schout zelf de salarissen van zijn 

dienaren betaalde. 

 Een belangrijk document op basis waarvan we de mate waarin sprake is 

van bureaucratische standaarden kunnen vaststellen is de ambtsinstructie van de 

schout. In deze instructie is precies te vinden aan welke regels en procedures de 

schout zich diende te houden in de uitoefening van zijn functie. Verschillende 

instructies zijn teruggevonden in de archieven, de belangrijkste is de 
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schoutsinstructie die opgemaakt is op 20 april 1582. Het belang van deze instructie 

leiden we af uit het feit dat geen instructies van later datum konden worden 

teruggevonden en uit een verwijzing naar de instructie van genoemde datum in een 

ambtsbrief voor de Leidse schout in 1774.13 In de stukken van de Raad van Brabant 

is een identieke schoutsinstructie terug te vinden, vastgesteld op 2 juni 1728. Een 

volledige transscriptie van de instructie uit 1582 is opgenomen in bijlage II. Deze 

instructie vormde samen met de ambtsbrieven, die werden opgemaakt bij de 

benoeming van een schout, het formele kader van de schoutfunctie. In beide 

stukken vinden we formele standaarden voor de functie van schout.  

Gedurende de gehele periode van de Republiek werd de functie van schout 

in het stedelijk bestuur uitgeoefend. Uit de overeenkomst die met de schout werd 

gesloten blijkt dat de aanleiding voor benoeming steeds is dat “de schoutfunctie is 

koomen te vaceeren”.14 De functie diende vanwege het feit dat ze vrijgekomen was 

opnieuw te worden ingevuld. Dit duidt op een streven dat deze functie voortdurend 

vervuld moest worden. Een brief uit 1730 over het schoutambt van Delft wijst ook 

op het belang dat er werd gehecht aan continue uitoefening van deze functie. De 

stad Delft beriep zich in deze brief aan de Staten van Holland en West-Friesland op 

een octrooi uit 1709 dat hen het recht geeft om het schoutambt in te vullen. Omdat 

“de administratie van de justitie niet kan stilstaan sijn wij genoodsaakt geworden 

[...] daarin te voorsien”.15  

Deze continue bestuurswerkzaamheid blijkt daarnaast uit de verschillende 

overzichten van de schoutfunctie in een aantal Hollandse steden, waaruit valt op te 

maken dat de functie steeds vervuld werd. De uitvoerders wisselen uiteraard, de 

structuur werd echter gecontinueerd. 

 In de instructie en de ambtsbrief werd beschreven wat het inhield om de 

functie van schout te vervullen. Volgens de ambtsinstructie is de kern van de 

functie het volgende: 

                                                             
13 Ambtsbrief J. van der Marck Aegidiusz., Schout van Leiden, 7 september 1774, Nationaal Archief, 
Staten van Holland 1572-1795, toegangsnummer 3.01.04.01, inventarisnr. 1801  
14 Ambtsbrieven voor de schout, Nationaal Archief, Grafelijkheidsrekenkamer Registers 1446-1812, 
toegangsnummer 3.01.27.01 & Staten van Holland 1572-1795, toegangsnummer 3.01.04.01 
15 Benoeming provisionele schout Delft, Stadsarchief Delft, Oud stadsarchief 1.1, nr. 395 
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“In den eersten sullen de officieren van Justitie alle vlijt ende naerstigheijt doen, 
omme binnen haere Jurisdictie den delinquanten ende misdadigers te vervolgen, 
apprehenderen te regte te stellen, ende te doen straffen na behooren.” 16 

Daartoe werd de schout middels zijn benoeming ‘volcomen magt, autoriteit en 

sonderlingh bevel’ verstrekt, welke verbonden was aan de ‘staet ende officie van 

schout’.17 Het woord ‘staet’ verwijst hier naar stand of status, waaruit blijkt dat de 

functie van schout aanzien betekende; degene die deze functie bekleedde diende 

daar dan ook passend uitvoering aan te geven. Het feit dat de schout beschikking 

kreeg over ‘volcomen magt, autoriteit en sonderlingh bevel’ bevestigde zijn 

bijzondere positie in het stedelijk bestuur. De omschrijving verwees immers naar 

het gezag dat hij vertegenwoordigde: de stadhouder. De schout was van oudsher 

hoofd van de stedelijke regering. In zaken van benoemingen speelde de schout een 

belangrijke rol, de ambtseed van andere belangrijke stedelijke functies werd soms 

zelfs nog afgelegd in handen van de schout (e.g. Prak, 1985).  

 De taak die in artikel I van de instructie omschreven staat, werd in de 

ambtsbrief nader uitgewerkt. Allereerst is dat de bescherming van de ‘hoogheyt en 

heerlijkheid van ons’, waarbij het woord ‘ons’ verwijst naar het benoemend 

orgaan.18 In de stadhouderloze periodes was dit de vergadering der Staten van 

Holland en West-Friesland, in de andere periodes werd hiermee de stadhouder 

bedoeld. Steden die tot de Domeinen van de Oranjes behoorden, vormden hierop 

een uitzondering. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de ambtsbrieven van Veere 

en Buren, waar de prins van Oranje ononderbroken in vermeld wordt.19 De 

schoutbenoeming bleef daar dus ook tijdens de stadhouderloze tijdperken in 

handen van de prins van Oranje. De formulering ‘hoogheid en heerlijkheyt’, 

onlosmakelijk verbonden met het landsheerlijk – en in dit geval stadhouderlijk – 

gezag, werd dus onveranderd door de statenvergadering overgenomen. 

                                                             
16 Instructie voor de schout, 20 april 1582, artikel 1, Nationaal Archief, Grafelijkheidsrekenkamer 
Registers 1446-1812, toegangsnummer 3.01.27.01, inventarisnummer 510 
17 Ambtsbrieven voor de schout, Nationaal Archief, Grafelijkheidsrekenkamer Registers 1446-1812, 
toegangsnummer 3.01.27.01 & Staten van Holland 1572-1795, toegangsnummer 3.01.04.01 
18 Ibid. 
19 Ambtsbrieven voor de schout in domeinen van Nassau, Nationaal Archief, Nassause Domeinraad 
1581-1811, toegangsnummer 1.08.11 & Staten van Holland 1572-1795, toegangsnummer 3.01.04.01 
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Ten tweede diende de schout samen met de schepenen ‘regt en justitie te doen’ en 

de schepenen ‘tot vonnisse ende oordeel maenen’.20 Rechtspreken doet de schout 

volgens de taakomschrijving samen met de schepenen. Hierin zijn geen grove 

afwijkingen in de ambtsbrieven te bespeuren. Het beschermen van de bevolking en 

het aanhouden van ‘quaetdoenders en wederspanningen’ kwam volledig voor 

rekening van de schout.21 Tot slot diende de schout alles te doen ‘dat een goed en 

getrouw schout aldaer schuldigh is ende behoort te doen’. Aan deze regel werd 

nogal eens toegevoegd dat verwacht werd dat hieraan geen extra vergoedingen 

verbonden waren.22 

De instructie vulde de taakomschrijving van de schout aan met enkele 

specifieke verboden, welke zijn opgenomen in artikel II en III van het document. Zo 

luidde artikel II: 

“Sonder dat sij vermogen sullen van eenige criminele saeken compositie te doen, 
gelijke ofte lantwinninge te geven, het zij van den delinquanten goeden hunne 
personen off misdaet, ten waere by advis ofte door laste van die van den Rade van 
Rekeninge in Hollant” 23  

Er mocht in criminele zaken dus slechts in overleg met de meerderen van de 

schout, in dit geval het dagelijks bestuur van de Staten van Holland geschikt 

worden met verdachten. Dit artikel toont een hiërarchische ordening, echter, de 

schout was formeel niet ondergeschikt aan stedelijke functionarissen of 

bestuursorganen. Hij ressorteerde formeel rechtstreeks onder het gewestelijke 

gezag.  

Artikel III vervolgens gaf de schout de opdracht de bezittingen van de 

vermeende misdadiger te inventariseren en bewaren, tot de zaak afgehandeld was: 

“Ende soo wanneer daer eenig feit off misdaet gebeurt, sullen de voorn. officiers 
terstont procedeeren tot inventarisatie ende annotatie van des misdaders goeden, 
houdende die in bewaarderhand totter tyt en de wylen toe de saeke by compositie 
als voren, of anders regtelijken geëindigt sal syn [slecht leesbaar door beschadiging 
document]” 24  

                                                             
20 Ambtsbrieven voor de schout, Nationaal Archief, Grafelijkheidsrekenkamer Registers 1446-1812, 
toegangsnummer 3.01.27.01 & Staten van Holland 1572-1795, toegangsnummer 3.01.04.01 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Instructie voor de schout, 20 april 1582, artikel 2, Nationaal Archief, Grafelijkheidsrekenkamer 
Registers 1446-1812, toegangsnummer 3.01.27.01, inventarisnummer 510 
24 Instructie voor de schout, 20 april 1582, artikel 3, Nationaal Archief, Grafelijkheidsrekenkamer 
Registers 1446-1812, toegangsnummer 3.01.27.01, inventarisnummer 510 
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Hiermee hebben we de regels die golden voor het functioneren besproken. 

Uitgebreid kunnen we instructie van de schout op dit punt niet noemen. Dit 

betekent dat de schout over een grote mate van discretionaire ruimte beschikte in 

de uitoefening van zijn ambt. Binnen de kaders van zijn bevoegdheden en het 

verbod zonder overleg te schikken was in formele zin veel vrijheid om het ambt 

naar eigen inzicht uit te oefenen. 

Over deze uitoefening van het ambt diende de schout volgens zijn 

instructie en ambtsbrief verantwoording af te leggen. De schout diende “van het 

geene des daar af komen sal, alle jaren te doen goede reekeninge, bewys ende 

reliqua”.25 Volgens de ambtsbrief geschiedde dit bij de ‘Camere van Reeckeninge’ in 

Den Haag. Ook hieruit blijkt dat de schout geen deel uitmaakte van de stedelijke 

bestuurlijke structuur; de schout legde verantwoordelijkheid af bij een gewestelijke 

instelling. In een enkel geval moest verantwoording worden afgelegd bij de een 

ander gewestelijk orgaan.  

 Deze procedure diende twee doelen. Enerzijds kon men zo het functioneren 

van de schout controleren. Alle bewijzen ter ondersteuning van de jaarrekening 

moesten kunnen worden overlegd bij deze jaarlijkse handeling, zo valt op te maken 

uit de ambtsbrief. Anderzijds werd op basis van de administratie van de schout het 

uiteindelijke inkomen berekend. Het inkomen van de schout bestond in de meeste 

gevallen uit een percentage van de opgelegde straffen. Op basis van deze procedure 

kon het precieze bedrag worden vastgesteld. Volgens de instructie was dit tevens 

het moment de voorgeschoten kosten, die door de schout waren gemaakt ten 

dienste van de rechtspraktijk, terug te betalen. Zo werden de kosten die de schout 

moest maken om een scherprechter in te huren – deze werden ingezet om 

verdachten door middel van marteling een bekentenis te ontlokken – en kosten om 

gevangenen te voeden door het gewest vergoed. In de instructie is een kort 

overzicht van lijfstraffen met bijbehorende kosten terug te vinden. Zo kon de 

scherprechter de schout acht ponden in rekening brengen “voor Geesselen, Oor of 

Ooren afsnyden, of anders daar het bloed na volgt, sonder de dood”.26 Executies 

waren kostbaarder: “Executien met den Brand agt en twintig ponden, voor de 

                                                             
25 Instructie voor de schout, 20 april 1582, artikel 4, Nationaal Archief, Grafelijkheidsrekenkamer 
Registers 1446-1812, toegangsnummer 3.01.27.01, inventarisnummer 510 
26 Instructie voor de schout, 20 april 1582, artikel 8, Nationaal Archief, Grafelijkheidsrekenkamer 
Registers 1446-1812, toegangsnummer 3.01.27.01, inventarisnummer 510 
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executie met de Koorde of het Swaard sestien ponden”.27 De kosten van de 

rechtszaak kwamen echter volgens artikel V van de instructie wel voor rekening van 

de schout: 

“Daer op de voorn. officiers gehouden sullen zyn te dragen ’t heuren laste 
[onleesbaar door inktvlek], de kosten van den regtdragen, ende van hunne 
vierscharen te [idem] spannen” 28 

Omdat een deel van de kosten van de rechtsgang voor rekening bleef van de schout 

is slechts voor een deel sprake van uitoefening van de functie met door de 

organisatie beschikbaar gestelde middelen. Immers, de schout moest de rechtsgang 

zelf financieren. Ook is er in sommige gevallen sprake van dienders van de schout 

die door de schout zelf betaald werden. In een ambtsbrief van een Haarlemse 

schout werd de nieuwe schout zelfs verplicht de dienders van de vorige schout op 

eigen kosten in dienst te houden.29 In Leiden droeg de schout een deel van de 

kosten voor de dienaren van de schout.30 In Gouda dienden onder de baljuw31 een 

substituut schout en enkele dienders. De stad had voor de kleine vergrijpen drie 

politiemeesters in dienst, die altijd lid waren van de vroedschap (De Jong, 1985: 

28).  

De controle van de jaarrekeningen van de schout door de gewestelijke 

organen duidt ten minste op een ondergeschikte houding van de schout ten 

opzichte van het gewest. Afhankelijk van het feit of een stadhouder benoemd was, 

vormde de stadhouder of de vergadering van de Staten van Holland en West-

Friesland het toezichthoudende gezag.  

De stadhouderloze tijdperken vormden in de ontwikkeling van deze 

hiërarchische verhouding een interessante factor. Benoeming en toezicht werd in 

deze periodes immers overgenomen door de gewestelijke statenvergadering. De 

Gewestelijke Staten waren samengesteld uit vertegenwoordigers van de 

belangrijkste steden uit het gewest, sommige steden deelden een zetel. Tijdens de 

                                                             
27 ibid. 
28 Instructie voor de schout, 20 april 1582, artikel 5, Nationaal Archief, Grafelijkheidsrekenkamer 
Registers 1446-1812, toegangsnummer 3.01.27.01, inventarisnummer 510 
29 Ambtsbrieven schout van Haarlem in domeinen van Nassau, Nationaal Archief, Nassause 
Domeinraad 1581-1811, toegangsnummer 1.08.11, inventarisnummers 512, 515, 518, 520, 526, 529, 530 
& Staten van Holland 1572-1795, toegangsnummer 3.01.04.01, inventarisnummers 1791, 1795, 1799, 
1801 
30 Ambtsbrief schout van Leiden, 7 september 1718, Nationaal Archief, Staten van Holland 1572-1795, 
toegangsnummer 3.01.04.01, inventarisnummer 1795 
31 In Gouda waren de functies van baljuw en schout historisch met elkaar vergroeid, waardoor er in de 
stad alleen sprake was van een baljuw (zie verder De Jong, 1985) 
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stadhouderloze tijdperken werd daarmee de schoutfunctie ‘verstedelijkt’. Immers, 

de positie van stadhouder, waaraan de schout zijn bijzondere positie kon ontlenen, 

werd niet bekleed en daarnaast legde hij verantwoording af aan een bestuurlijk 

orgaan dat ressorteerde onder een representatie van de steden: de Camere van 

Reeckeninge.  

Prak beschrijft deze verstedelijking van de schoutfunctie in de achttiende 

eeuw in Leiden, waar de stedelijke bestuurders de ruimte van het stadhouderloze 

tijdperk benutten om de schoutfunctie in het stadsbestuur op te nemen (Prak, 

1985; zie ook Groenveld & De Jongste, 2003). Of we hierdoor van een meer 

collegiale bestuursvorm op stedelijk niveau kunnen spreken is nog maar de vraag, 

gezien het feit dat Prak constateert dat het stadsbestuur eerder streefde naar 

onderschikking dan nevenschikking van het schoutambt. In Amsterdam, waar het 

schoutambt vanaf het einde van de zestiende eeuw door de stad zelf werd beheerd, 

constateert Hell een zelfde ontwikkeling. Toen de Staten van Holland eind 

achttiende eeuw alle onwettig aangestelde regenten beval af te treden, voelde 

waarnemend schout Cornelis van der Hoop Gijsbertsz van Amsterdam zich niet 

aangesproken. Hij “verkeerde in de opinie dat onder het woord regenten geen 

hoofdschout konden verstaan worden [...] alzo hetzelve een stadsbediening en geen 

regeringskamp was” (Hell, 1997: 38-39). Hell concludeert dat “de Amsterdamse 

schout [...] een stedelijk ambtenaar in de versleten mantel van een grafelijke 

officier [was] geworden” (ibid.).  

 Voor wat betreft de verhouding van het schoutambt met de andere 

bestuurlijke functies binnen de stad bestond er wellicht meer nog dan hiërarchie 

een vorm van rivaliteit. De schout was van oudsher het toeziend oog namens het 

centrale gezag. Tijdens de stadhouderloze periodes konden de stadsbesturen 

daarom hun greep op de schoutfunctie vergroten en zo de toezichthouder 

neutraliseren. 

 Ondergeschikt aan de bestuurlijke laag waren uitvoerende functies als 

secretarissen, klerken en ook de pensionaris. Ook de schout had zoals gezegd 

dienaren. Voorbeeld is de binnenwacht, zoals door Prak beschreven, die overdag de 

openbare orde in de stad bewaakte (Prak, 1985: 36). De nachtwacht viel niet onder 

toezicht van de schout, dit waren vaak particuliere initiatieven (Knevel, 1988). 
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Hoewel de verkoop van functies in de Nederlandse Republiek niet expliciet meer 

voorkwam, bestonden er toch constructies waarbij betaald moest worden om een 

functie te verwerven. Kooijmans bijvoorbeeld beschrijft dat bij aanvaarding van een 

van de belangrijke ambten in de stad Hoorn ‘ambtgeld’ afgedragen diende te 

worden, “een gedwongen lening aan het gewest Holland waarvan de hoogte 

gewoonlijk overeenkwam met een jaar tractement” (Kooijmans, 1985: 37). Deze 

financiële verplichting herinnert aan de vroegere verpanding van ambten, waarbij 

een landsheer een functie in onderpand gaf voor een lening. Echter, de reden voor 

deze financiële constructie is gelegen in het faillissement van de Republiek aan het 

begin van de achttiende eeuw, toen een belasting op publieke functies werd 

ingevoerd (Swart, 1949; Prak, 2005). 

Door de oorlogen die de Republiek voortdurend moest voeren – aan het 

begin van de achttiende eeuw op verschillende fronten tegelijk – was de schatkist 

snel leeg geraakt. De oplossing hiervoor werd onder meer gezocht in een belasting 

op benoemingen op publieke functies (zie Swart, 1949; Aalbers, 1980; Prak, 2005). 

Er is door deze constructie dus geen sprake van eigendomsrecht op de functie, 

immers, er is slechts een financiële verplichting gemoeid met de benoeming, de 

functionaris kan de functie hierdoor niet aan derden verkopen. Wel wordt op deze 

wijze automatisch een drempel opgeworpen voor minder vermogenden om 

publieke functies te bekleden.  

Naast deze constructie waarin ambtgeld betaald diende te worden bestond 

in sommige steden (Leiden, Delft, Haarlem, Enkhuizen32) de verpachting van de 

civiele boetes. Deze verpachting werd door de Grafelijkheidsrekenkamer 

geregistreerd in een apart register. Er werd hier kennelijk een onderscheid gemaakt 

tussen criminele en civiele zaken, een verschil dat we ook terugzien in de 

commissiebrieven bij de wijze waarop de beloning is opgebouwd. In de aparte 

verpachtingspapieren van de civiele boetes wordt vervolgens nog eens verwezen 

naar de ambtsinstructie en wordt een ambtstermijn van drie jaar vastgesteld. Het 

schoutambt is dan een combinatie van twee afspraken; het afhandelen van 

enerzijds de criminele zaken en anderzijds de civiele zaken. 

                                                             
32 Ambtsbrieven voor de schout in domeinen van Nassau, Nationaal Archief, Nassause Domeinraad 
1581-1811, toegangsnummer 1.08.11 & Staten van Holland 1572-1795, toegangsnummer 3.01.04.01 
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De laatste bureaucratische standaard ten aanzien van de structuur – 

ambtsuitoefening door middel van schriftelijke stukken – vinden we ook terug in 

de Republiek en in het bijzonder in de functie van schout. We haalden eerder al de 

vereiste aan om jaarlijks verantwoording af te leggen bij de Camere van 

Reeckeninge, daarvan getuigen nog steeds de jaarrekeningen in de archieven. 

Daarnaast zijn ook ambtsbrieven en andere stukken die met de praktijk van de 

schoutfunctie te maken hebben nog terug te vinden in de archieven. Hiermee 

bewijzen we niet dat alles op papier werd vastgelegd. Wel is er een verband tussen 

de vereiste om verantwoording af te leggen op basis van bewijsstukken en de nu 

nog terug te vinden rekeningen in de archieven. Op basis hiervan kunnen we 

concluderen dat schriftelijke vastlegging van handelingen de norm was. 

 We kunnen concluderen dat de schoutfunctie de structuurstandaarden van 

het bureaucratisch model in grote lijnen volgt. Er was, zoals we zagen, sprake van 

een volledig ambt, waaraan controle en verantwoordingsmechanismen gekoppeld 

waren. Tevens was er in beperkte zin sprake van hiërarchische ordening. Ook de 

verslaglegging ondersteunt deze conclusie. Wel beschikte de schout over een grote 

mate van discretionaire ruimte, slechts enkele aspecten van de uitoefening van het 

ambt waren gereguleerd. Hoewel er een financiële transactie gemoeid kan zijn met 

een benoeming, kan niet gesproken worden van eigendomsrechten op het ambt. In 

tabel 4.1 zijn de bevindingen voor de verschillende structuurkenmerken nog eens 

kort weergegeven.  
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Bureaucratische standaarden met 
betrekking tot de structuur 

Bevinding schoutambt 

Continue bestuurswerkzaamheid Ja, functie steeds ingevuld 
Bestuurlijk handelen op basis van formele 
regels en procedures 

Enkele regels opgenomen in instructie en 
ambtsbrief, echter wel grote mate van 
discretionaire ruimte 

Vaste gespecialiseerde ambten Taakomschrijving schout onderscheidend 
Hiërarchische ambtsordening Ja, bevelsrelaties wijzigen echter wel 
Ambtsuitoefening door middel van 
schriftelijke stukken 

Ja, instructie en ambtsbrieven, 
jaarrekeningen en bewijsstukken ter 
onderbouwing 

Uitoefening met ter beschikking gestelde 
middelen 

Deels, sommige kosten voor rekening van 
de schout 

Aanstelling zonder eigendomsrecht op de 
functie 

Ja, geen verkoop van het ambt, wel 
tijdelijke pacht 

Ambtsuitoefening onderworpen aan 
rationele discipline en controle 

Jaarlijks terugkerende verplichting 
verantwoording af te leggen 

Tabel 4.1 Bureaucratische standaarden met betrekking tot de structuur 

4.2.2 Bureaucratische standaarden met betrekking tot het individu  

Binnen de hierboven beschreven organisatiestructuur met bijbehorende taken en 

bevoegdheden werd de schoutfunctie door één persoon uitgeoefend. In de 

instructies en ambtsbrieven wordt geen aandacht besteed aan de mogelijkheid het 

ambt door een plaatsvervanger te laten uitoefenen. Het werd met andere woorden 

verboden noch toegestaan door de stukken. Wel zijn in de archieven enkele 

contracten van substitutie aangetroffen, deze dateren echter van de eerste helft van 

de zeventiende eeuw. Voor de hier bestudeerde periode zijn dergelijke stukken 

vooralsnog niet aangetroffen.  

In het voorgaande stelden we vast dat er in het vroegmoderne stadsbestuur 

sprake was van een eenvoudige hiërarchie van twee hoofdlagen: het stadsbestuur – 

Weth of Magistraat – en de ambtelijke uitvoering of ondersteuning. De tweede 

groep was daarmee ondergeschikt aan de eerste, waarbij de eerste laag zowel een 

collegiaal als een individueel karakter droeg. Als lid van het stadsbestuur maakte de 

schout deel uit van een collegiaal bestuursorgaan. Echter, zijn verantwoordelijkheid 

voor openbare orde en veiligheid was hem, ten minste in de zeventiende eeuw, 

opgedragen door het gewestelijk gezag. Dit leidde soms tot conflict tussen het 

college van burgemeesters, dat ook verantwoordelijkheid droeg voor de veiligheid 

in de stad. Deze verantwoordelijkheid had meer te maken met de verdediging van 

de stad, maar werd ook gebruikt in de strijd om bevoegdheden met de schout. 
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Hiermee is de aansturing van ondergeschikten niet monocratisch in strikt 

Weberiaanse zin, hoewel een college wel als eenhoofdig gezag gezien kan worden 

(cf. Raadschelders, 1990: 174-175).  

We bespraken eerder al de pogingen in de steden om de schoutfunctie te 

verstedelijken, waarbij het stadsbestuur meer zeggenschap over de functie poogde 

te krijgen. Hierover is in de ambtsbrieven van de schouten over de gehele periode 

geen enkele aanwijzing terug te vinden. Met andere woorden, de schoutfunctie 

blijft volgens de ambtsbrieven een nevengeschikte functie die uit hoofde van het 

gewestelijke gezag op lokaal niveau uitgevoerd wordt. De ambtsbrieven bevatten 

hierover zelfs een expliciet bevel aan de andere functionarissen met wie de schout 

te maken krijgt om bijvoorbeeld  

“den voorn. Mr Mattheus Steijn [schout in kwestie, JvB], doen laeten ende 
gedogen, rustelijk,  vreedelijk ende volkomentlijk gebruijken, sonder eenigh beleth 
ofte weder seggen”. 33 

Benoeming van de schoutfunctie vond, zoals we eerder zagen, plaats op basis van 

een ambtsbrief. Aanstelling van een individuele functionaris was een besluit van in 

dit geval de Statenvergadering. Het besluit werd in de ambtsbrief gemotiveerd op 

basis van enkele kwaliteiten van de kandidaat. De begrippen die hiervoor werden 

gebruikt variëren over de tijd, in tabel 4.2 zijn de verschillende kwalificaties per 

periode – als in hoofdstuk twee onderscheiden – weergegeven. 

 

Periode Kwalificering 

1580 – 1650 Oprechtheyt (1) Ervarentheyt (1) Vroomicheyt (2) Getrouwheyt (2) 
Diligentie (1) Hoogheyt (1) Bequaamheyt (2) Gequalificeertheyt (1) 

1650 – 1672 Ervarentheyt (1) Vroomicheyt (1) Getrouwheyt (1) Naerstigheyt (1) 
Ernstigheyt (1) Waerheyt (1) Diligentie (1) Bequaamheyt (1) Kloeckheyt (1) 
Gequalificeertheyt (1) 

1672 – 1702 Oprechtheyt (1) Ervarentheyt (2) Vroomheyt (2) Getrouwheyt (2) 
Diligentie (1) Bequaamheyt (1) Kloeckheyt (1) 

1702 – 1747 Oprechtheyt (1) Ervarentheyt (1) Vroomheyt (2) Getrouwheyt (3) Wysheyt 
(1) Naerstigheyt (2) Wackerheyt (1) Diligentie (1) Bequaamheyt (2) 
Kloeckheyt (1) 

1747 – 1795 Oprechtheyt (2) Ervarentheyt (2) Vroomheyt (5) Getrouwheyt (7) 
Wysheyt (2) Naerstigheyt (2) Diligentie (2) Bequaamheyt (1) 

Tabel 4.2 Eigenschappen van de schout in verschillende periodes34 

                                                             
33 Ambtsbrief schout van Haarlem, 16 augustus 1719, Nationaal Archief, Staten van Holland 1572-1795, 
toegangsnummer 3.01.04.01, inventarisnummer 1795 
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Deze kwalificeringen bieden een aardig inzicht in wat voor type persoon er voor de 

taak van schout gezocht werd. Omdat de uiteenlopende termen het beeld enigszins 

vertroebelen, hebben we ze gecategoriseerd in drie groepen. Twee termen vallen 

hierbij af vanwege hun algemene karakter. Dit zijn de begrippen bequaamheyt en 

gequalificeertheyt. Deze termen kwamen, in tegenstelling tot wat bovenstaande 

tabel aangeeft, in alle brieven voor. De reden dat ze maar een enkele keer in de 

tabel staan vermeld is dat het hier lijkt te gaan om een breed begrip, dat wordt 

uitgewerkt in de overige termen die genoemd zijn; in sommige gevallen zijn het 

echter de enige begrippen die in de brief genoemd werden. In die gevallen hebben 

we ze opgenomen in bovenstaand overzicht. Overigens zou met het begrip 

hoogheid iets dergelijks aan de hand kunnen zijn; daarmee werd zowel iemands 

komaf als iemand houding bedoeld. Ook dit begrip is uit de groepen weggelaten, 

vanwege hetzelfde algemene karakter van het begrip. 

Een deel van bovenstaande kwalificaties heeft te maken met het karakter; 

voor welke waarden staat een persoon en welke waarden worden belangrijk geacht 

in het werk van de schout. Deze eigenschappen vormen de eerste categorie. In de 

tweede groep hebben we de deskundigheid van de schout gevat, hierin passen enkel 

de begrippen wijsheyt en ervarentheyt. Als derde categorie onderscheiden we 

begrippen die te maken hebben met werkhouding. Hieronder vallen begrippen als 

waakzaamheid, maar ook nauwkeurigheid. De drie categorieën die volgen uit de 

reeks van kwalificaties zijn dan de volgende: 

- Waarden: oprechtheyt, getrouwheyt, vroomheyt, waerheyt; 

- Deskundigheid: wijsheyt, ervarentheyt; 

- Werkhouding: naerstigheyt, ernstigheyt, wackerheyt, kloeckheyt, diligentia 

(ijver) 

 

We kijken nu nogmaals naar de gevonden persoonlijke kenmerken in de 

verschillende periodes, gebruikmakend van de hierboven gepresenteerde 

categorisering. 

                                                                                                                                                          
34 Gebaseerd op 22 ambtsbrieven, afkomstig uit Nationaal Archief, Nassause Domeinraad 1581-1811, 
toegangsnummer 1.08.11 & Staten van Holland 1572-1795, toegangsnummer 3.01.04.01 
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1580 – 1650 1650 – 1672 1672 - 1702 1702 – 1747 1747 – 1795 

Waarden Oprechtheyt 
Vroomicheyt 
Getrouwheyt 

 
Vroomheyt 
Getrouwheyt 
Waerheyt 

Oprechtheyt 
Vroomheyt 
Getrouwheyt 

Oprechtheyt 
Vroomheyt 
Getrouwheyt 

Oprechtheyt 
Vroomheyt 
Getrouwheyt 

Deskun-
digheid 

Ervarentheyt Ervarentheyt Ervarentheyt Ervarentheyt 
Wysheyt 

Ervarentheyt 
Wysheyt 

Werkhou-
ding 

Diligentie Diligentie 
Naerstigheyt 
Ernstigheyt 
Kloeckheyt 

Diligentie 
 
 
Kloeckheyt 

Diligentie 
Naerstigheyt 
 
Kloeckheyt 
Wackerheyt 

Diligentie 
Naerstigheyt 

Tabel 4.3 Eigenschappen van de schout in verschillende periodes gecategoriseerd 

Op basis van het voorgaande kunnen we vaststellen dat het kenmerk 

deskundigheid voornamelijk de betekenis van ervaring had. Daarnaast is het begrip 

wijsheid in de achttiende eeuw aan de brieven toegevoegd, in de periode overigens 

waarin ook de eerder genoemde verstedelijking van de functie inzette. Het begrip 

wijsheid zou daarom ook ontleend kunnen zijn aan de eisen die werden gesteld aan 

de stedelijke bestuurders die in de vroedschap plaats hadden (zie hoofdstuk twee). 

Hoewel er dus wel eisen in de brieven genoemd worden die te maken hebben met 

deskundigheid, kunnen we niet spreken van ingekaderde geformaliseerde eisen aan 

de deskundigheid van de schout. Immers, daarvoor zijn de begrippen wijsheid en 

ervaring onvoldoende beperkend.  

Benoeming in de functie van schout was van oudsher voor het leven. Echter 

gedurende de zeventiende eeuw werd in de verschillende Hollandse steden een 

ambtstermijn van drie jaar ingevoerd. Hoorn is hiervan een aardig voorbeeld, 

hoewel hier de ambtstermijn pas in de achttiende eeuw werd ingevoerd. Toen in 

1733 de schout van Hoorn, Adriaan van Bredehoff, overleed vervulde hij het ambt 

al 34 jaar. Na zijn overlijden drong de stad er op aan om voortaan zelf de schout te 

mogen benoemen (Kooijmans, 1985: 51). Daarnaast stelt Kooijmans dat de 

vroedschap in 1733 besloot een ambtstermijn van drie jaar in te stellen en het 

schoutambt roulerend te maken. Deze ambtstermijn was echter in formeel opzicht 

niet nieuw. In de commissieboeken treffen we bijvoorbeeld een ambtsbrief uit 1696 

aan waarin werd besloten om “François van Bredehoff, schout der stadt Hoorn, 
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denselven wederom opnieuw voor eenen anderen tijdt en termijn van drij 

achtereenvolgende jaaren” te benoemen.35  

In Gouda deed zich een soortgelijke situatie voor toen Melchior Snels in 

1730 overleed, nadat hij 47 jaar schout van de stad was geweest. Vanaf dat moment 

werd een ambtstermijn van zes jaar ingevoerd (De Jong, 1985: 35). Omdat in 

Hoorn ook werd besloten dat de schout geen plaatsvervanger meer mocht inhuren, 

lijkt het erop dat er met deze veranderingen maatregelen werden genomen tegen de 

praktijk van Van Bredehoff, die in de voetsporen van zijn machtige vader François 

– die ook het schoutambt had uitgevoerd en door zijn relatie met de stadhouder 

zijn macht had weten te vergroten – was getreden (Kooijmans, 1985: 39-52). Door 

de schoutfunctie een roulerend ambt met een termijn van drie jaar te maken, werd 

de functie opgenomen onder de andere stedelijke bestuursfuncties en draaide deze 

volledig mee in het begevingssysteem van de stad, waarover later meer. 

Terugkerend naar de aspecten van de bureaucratische standaarden was dus van 

een benoeming voor het leven in het begin van de Republiek wel, echter later geen 

sprake. 

 Functies in het stedelijk bestuur werden niet als hoofdberoep uitgevoerd. 

Vaak hebben de stedelijke regenten naast hun publieke functies een 

maatschappelijke carrière of zijn ze hierin al succesvol geweest. In de beginperiode 

van de Republiek leverden dergelijke bestuursfuncties geen hoge vergoedingen op, 

juist om ervoor te zorgen dat winstjagers niet op deze functies afkwamen. Voor de 

schoutfunctie heeft altijd al gegolden dat men er een aardig salaris mee kon 

verdienen; de schoutfunctie vormde de meest lucratieve vroegmoderne 

bestuursfunctie in de steden. Het was de schout niet verboden nevenfuncties uit te 

oefenen. Het is echter aannemelijk dat de schouten in de steden alleen deze functie 

uitvoerden, vanwege de omvang van de taak en de hoogte van het inkomen.  

Het salaris van de schout bestond vaak uit een vast jaarlijks bedrag 

(tractement) aangevuld met een percentage van de boetes die door de schout 

werden opgelegd. Hierover bestond soms onderhandelingsruimte, maar meestal 

vermeldde de ambtsbrief een vast percentage. In de ambtsinstructie is over dit punt 

slechts het volgende opgenomen: 

                                                             
35 Ambtsbrief schout Hoorn 11 maart 1696, Nationaal Archief, Grafelijkheidsrekenkamer Registers 1446-
1812, toegangsnummer 3.01.27.01, inventarisnummer 510 
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“Sullen meede de voornoemde Officieren gehouden weesen te reekenen op den 
derden penning als vooren van alle confiscatien, peinen en verbeurten, 
procederende uit saaken van verbooden of placaaten” 36 

In de ambtsbrieven zien we bij iedere schoutsbenoeming een bepaling met 

betrekking tot de beloning. Deze bepalingen zijn vergelijkbaar, maar niet altijd 

identiek. Steeds gaat het om percentages van opgelegde straffen, waarbij een 

onderscheid gemaakt werd tussen de verschillende gerechtshoven die de straf 

oplegden. Zo ontving de schout van Haarlem die in 1719 benoemd werd 

“in civile saeken drie deelen, ende in criminele saeken bij hem beregt een derde 
part, ende die bij onsen procureur generaal bij preventie, ofte andersints beregt 
sullen werden, een sesde part, laetende ende betaelende de andere resterende 
portien ende gedeelten respetive tot onsen profijte”37 

Een andere methode om extra inkomsten te genereren vormde het composeren, 

waarbij de schout een schikkingsvoorstel aan de overtreder deed. Het voordeel 

hiervan voor de verdachte was dat hij hiermee zijn goede naam kon redden; hij zou 

immers niet officieel berecht worden (Haarman, 1933; Swart, 1949). Voor de 

schout waren er ook enkele voordelen aan het composeren verbonden. Allereerst 

kon hij door te composeren sneller innen en was hij zeker van het bedrag dat hij er 

aan over zou houden; de hoogte van de boete was immers onzeker. Daarnaast 

waren compositiebedragen in tegenstelling tot boetes niet aan maxima gebonden. 

Compositiebedragen konden daardoor flink oplopen. Het derde voordeel voor de 

schout was dat hij door te composeren ook geld kon verdienen aan vrouwen die 

zich niet aan de wet hielden. Vrouwen konden volgens de Politieke Ordonnantie 

geen boetes krijgen. Een rechtszitting tegen een vrouw betekende geen inkomen 

voor de schout, composeren met een vrouw daarentegen wel (Van de Pol, 1996: 

242).  

Het inkomen van de schout werd dus bepaald door een variabel deel dat 

bestond uit de opbrengst van de zaken die hij aanbracht. Daartegenover moest de 

schout jaarlijks een bedrag betalen in de vorm van pacht. Van een vast salaris was 

derhalve geen sprake. 

                                                             
36 Instructie voor de schout, 20 april 1582, artikel 11, Nationaal Archief, Grafelijkheidsrekenkamer 
Registers 1446-1812, toegangsnummer 3.01.27.01, inventarisnummer 510 
37 Ambtsbrief schout van Haarlem, 16 augustus 1719, Nationaal Archief, Staten van Holland 1572-1795, 
toegangsnummer 3.01.04.01, inventarisnummer 1795 
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Geschematiseerde carrièrepatronen in de zin van het bureaucratisch model 

bestonden in het vroegmoderne lokale bestuur niet. Er zijn overigens wel patronen 

in het carrièreverloop van deze vroegmoderne ambtenaren te herkennen. Hierover 

liggen echter geen formele afspraken vast in de instructie of ambtsbrief. Deze 

carrières verlopen dan ook niet via de hiërarchische lijnen van de organisatie. We 

komen later op deze patronen terug.  

 Van een beschermde positie van ambtenaren, de laatste nog niet besproken 

bureaucratische standaard, is op basis van de ambtsbrieven geen sprake. Er wordt 

geen woord in de ambtsbrieven aan een dergelijke bescherming gewijd. Wel treffen 

we vaak een zinsnede aan die erop duidt dat het bevoegd gezag (Statenvergadering 

of stadhouder) het recht had eerder dan de vastgestelde termijn het dienstverband 

te ontbinden. Uit de ambtsbrief van mr. J. van der Marck Aegidiusz is bijvoorbeeld 

op te maken dat  

“alles alleen voor den tijd van drie jaaren, of dat bij ons daar inne anders sal weesen 
geordonneert, want wij sulx ten dienste van den Lande bevonden hebben te 
behooren”.38 

De rechtsbescherming in het bureaucratisch model heeft als functie de 

bescherming van functionarissen tegen politieke machtsverschuivingen, waardoor 

onafhankelijk en op basis van deskundigheid kan worden gewerkt. Alleen zo kan de 

beambte ‘sine ira et studio’ zijn taak uitvoeren. De geschiedenis van de Republiek 

kent een aantal momenten waarop grote politieke verschuivingen plaatsvonden. 

Het gaat om momenten waarop men van stadhouderloos tijdperk naar een periode 

onder leiding van een stadhouder ging en omgekeerd. Het is bekend dat deze 

politieke wisselingen ook gezorgd hebben voor ‘wetsverzettingen’ in de steden, 

zodat de stadhouder in het stedelijk bestuur kon rekenen op steun. Ook de functie 

van schout was bij deze wetsverzettingen betrokken. Op basis hiervan kunnen we 

stellen dat van een formele bescherming van de positie geen sprake kan zijn. 

Bepalingen als hierboven aangehaald uit een ambtsbrief van de schout van Leiden 

beschermden de positie van de functionaris allerminst en maakten dergelijke 

wetsverzettingen zelfs rechtmatig en dus mogelijk.  

                                                             
38 Ambtsbrief schout van Leiden, 7 september 1771, Nationaal Archief, Staten van Holland 1572-1795, 
toegangsnummer 3.01.04.01, inventarisnummer 1801 
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In tegenstelling tot de organisatiestructuur, waar een aantal kenmerken van de 

bureaucratie kan worden aangetroffen, werd de positie van de schout slechts in 

beperkte mate gekarakteriseerd door bureaucratische aspecten. Een schout werd in 

zijn functie benoemd, op basis van een ambtsbrief, maar kon geen aanspraak 

maken op een zekere formele bescherming van zijn positie en werd niet voor het 

leven aangesteld. Zijn beloning was variabel; hij diende zelfs jaarlijks een bedrag te 

betalen om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen. Ook de wijze waarop de 

carrière van lokale bestuurders, in het bijzonder de schout, vorm kreeg is niet 

voorspelbaar op basis van zijn positie in de organisatie. Dit punt zal in de volgende 

paragraaf uitgebreid aan bod komen, als we ingaan op de rol van professionaliteit 

in de praktijk van de schoutfunctie en het lokale bestuur als geheel. In tabel 4.4 

laten we de verschillende bureaucratische standaarden die we in de positie van de 

schout aantroffen zien.  

 

Bureaucratische standaarden met 
betrekking tot het individu 

Bevinding schoutambt 

Ambtsvervulling door individuele 
ambtenaren 

Ja, benoeming op naam 

Ambtsvervulling door ondergeschikte 
ambtenaren 

Bevoegd gezag blijkt uit instructie en 
ambtsbrief 

Vervulling van ambten door benoemde 
ambtenaren 

Ja, benoemd door middel van ambtsbrief 

Vervullling van ambten door deskundige 
ambtenaren 

Deskundigheid niet nader omschreven 

Aanstelling op contractbasis Ambtsbrief vormt benoemingsbesluit, 
aangevuld door beperkte instructie 

Aanstelling in vaste positie Nee, tijdelijk, wel mogelijkheid om steeds 
te verlengen 

Ambt als hoofdberoep Niet verplicht 
Geschematiseerde carrièrepatronen Nee 
Vast salaris en pensioen in geld Geen vast salaris, geen pensioen 
Beloning op basis van rang en stand Variabel salaris, nvt 
Bevordering op basis van anciënniteit  Niet in ambtsbrief of instructie geregeld 
Formele bescherming van de ambtelijke 
positie 

Nee 

Tabel 4.4 Bureaucratische standaarden met betrekking tot het individu 

 De functie van schout bevond zich, zoals blijkt uit de analyse van bureaucratische 

standaardisering, in een structuur die gekenmerkt werd door een aantal 

bureaucratische standaarden, die met name te maken hadden met de structuur 

waarin de schout functioneerde. Binnen deze door bureaucratische standaarden 

gekenmerkte structuur waren er op de positie van de schout immers slechts 
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beperkt bureaucratische standaarden van toepassing. Er was een behoorlijke mate 

aan vrijheid om iemand voor deze functie te selecteren, het salaris was variabel en 

ook het verdere carrièreverloop was niet nader bepaald.  

 In het vervolg van dit hoofdstuk gaan we in op het tweede mechanisme van 

standaardisering: professionaliteit. Mogelijk werd via dit horizontale mechanisme 

van standaardisering invulling gegeven aan vooral de individuele positie van de 

schout. 

4.3 Schout als professional 

We zullen in deze paragraaf de kenmerken van professionaliteit als beschreven in 

hoofdstuk drie bekijken voor de functie van schout in het stedelijk bestuur. Hiertoe 

onderscheidden we eerder standaarden met betrekking tot het individu en de 

structuur. We zullen deze achtereenvolgens en in deze volgorde, aan de hand van 

de verschillende daarbinnen onderscheidden standaarden, bespreken.  

4.3.1 Professionele standaarden met betrekking tot het individu 

Kennis, vaardigheden en ervaring zijn de eerste drie kenmerken die onder de 

standaarden van kennis en kunde in het professionele model worden 

onderscheiden. Deze drie kenmerken zijn nauw met elkaar verbonden; we 

beschrijven ze dan ook gezamenlijk.  

 Ervaring met publieke functies kan immers al op jonge leeftijd beginnen. 

Het kan zelfs deel uitmaken van de opvoeding. We bespreken daarom eerst de mate 

waarin de vaders van de latere schouten in een aantal Hollandse steden publieke 

functies uitoefenden. Hiervoor maken we gebruik van een aantal genealogische 

overzichten van Den Haag en de steden Gouda, Leiden, Hoorn, Rotterdam en 

Amsterdam (Engelbrecht, 1975; Fölting, 1985; De Jong, 1985; Kooijmans, 1985; 

Prak, 1985; Hell, 1997). Rotterdam en Amsterdam vormen uitzonderingen, 

vanwege het feit dat de schoutfunctie in die steden door het stadsbestuur zelf 

beheerd werd. Beide steden hadden in de zestiende eeuw het recht verworven zelf 

te selecteren en benoemen (Engelbrecht, 1975: XXXV; Hell, 1997: 19). 

Om de afkomst van de schouten te kunnen bepalen maken we gebruik van 

een categorisering van de verschillende functies. Zo onderscheiden we ambtelijke 
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functies (bijvoorbeeld secretaris, klerk, pensionaris), bestuurlijke functies 

(bijvoorbeeld burgemeester, regent van instelling, kapitein, gecommitteerde raad), 

juridische functies (bijvoorbeeld advocaat) en koopmannen. Ook combinaties van 

deze verschillende categorieën zijn mogelijk. Er wordt enkel een combinatie van 

twee categorieën genoteerd als beide type functies in evenwicht zijn. Wanneer 

iemand bijvoorbeeld een jaar klerk is geweest en de rest van zijn carrière 

bestuurder, dan wordt zijn carrière als bestuurlijk getypeerd. In onderstaande tabel 

is de afkomst van de schouten en baljuws weergegeven. De steden Rotterdam en 

Amsterdam ontbreken in dit overzicht, omdat van deze steden geen gegevens 

beschikbaar waren.  

 

 Den Haag Gouda Hoorn Leiden Totaal 
Ambtelijk 1 1 - 1 3 
Bestuurlijk 8 4 8 17 37 
Ambtelijk/Bestuurlijk 1 - - 1 2 
Juridisch 1 - - - 1 
Juridisch/Bestuurlijk - 1 - 1 2 
Koopman 1 - - - 1 
Koopman/Bestuurlijk - 1 1 1 3 
K/Ambt/Best - - 1 - 1 
Geestelijkheid - 2 - - 2 
Geestelijkheid/Bestuurlijk - - 1 - 1 
Leger - 1 - - 1 
Vrij beroep/Bestuurlijk - - - 2 2 
Onbekend 1 4 - 1 6 
N 13 14 11 24 62 

Tabel 4.5 Afkomst van schouten en baljuws 

Op basis van bovenstaande tabel kunnen we vaststellen dat in de meerderheid van 

de gevallen de vader van de schout of baljuw ook al in dienst was van het openbaar 

bestuur. Het gaat om 48 van de 62 gevallen, we tellen dan alle (gecombineerde) 

ambtelijke en bestuurlijke functies bij elkaar.  

Opvallend in bovenstaande tabel is de dominantie van de bestuurlijke 

afkomst. Niet enkel komen de meeste schouten en baljuws uit een gezin waarvan de 

vader een publieke functie uitoefende, meer dan de helft van de vaders vervulde 

een bestuurlijke functie. Daarmee maakten de latere schouten en baljuws dus al op 

jonge leeftijd kennis met het openbaar bestuur en bestuurlijke functies in het 

bijzonder.  
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De chronologisch volgende stap in de ontwikkeling van kennis en kunde van de 

schouten en baljuws is de opleiding. Daartoe hebben we van genoemde steden de 

opleiding van de schouten en baljuws in kaart gebracht. Er is onderscheid gemaakt 

tussen studenten (wel ingeschreven, geen titel), promotie (doctorstitel, richting niet 

bekend) en de meesterstitel (afgeronde rechtenstudie, gelijk aan juridische 

promotie). In onderstaande tabel zijn hiervan de resultaten weergegeven.  

 

 Amster-
dam 

Den 
Haag 

Gouda Hoorn Leiden Rotter-
dam 

Totaal 

Student 6 1 - - 1 - 8 
Promotie 1 - 3 1 (arts) - - 5 
Meesterstitel 10 6 10 6 19 18 69 
Promotie en 
Meesterstitel 

- - - - 1 - 1 

Geen 2 - - - - - 2 
Onbekend 1 6 1 4 3 5 20 
N 20 13 14 11 24 23 105 

Tabel 4.6 Opleiding van de schouten en baljuws 

Van de 105 baljuws en schouten in deze analyse heeft een overgrote meerderheid 

aan een academie gestudeerd, 75 van hen hebben daarmee een universitaire titel 

verworven. Er is dus sprake van een hoge opleidingsgraad onder de schouten en 

baljuws in deze zes plaatsen. Wanneer we vervolgens de opleiding nader bekijken, 

blijkt dat in 70 van de 105 gevallen een juridische opleiding afgerond is.   

De studie rechten was de meest voor de hand liggende studie voor 

jongemannen met ambitie voor de meer maatschappelijke posities, zowel publiek 

als privaat. Andere mogelijke faculteiten waren wijsbegeerte / theologie – de 

hoogst aangeslagen intellectuele vorming – medicijnen en vrije kunsten. Vrije 

kunsten werd vooral in het begin van de zeventiende eeuw gezien als basis voor de 

overige disciplines, waarna men vervolgens vakken bij een van de andere 

faculteiten kon gaan volgen. Veel studenten volgden deze route echter niet; ze 

volgden direct colleges bij een van de andere faculteiten. Gedurende de zeventiende 

eeuw ontwikkelde de faculteit Vrije Kunsten steeds meer haar eigen opleiding en 

verwierf uiteindelijk ook de mogelijkheid afgestudeerden een graad toe te kennen 

(Wansink, 1975: 38).  

 De Leidse academie, waar de meerderheid van de Hollandse publieke 

functionarissen hun academische vorming genoten, werd in 1575 opgericht, 
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enerzijds om predikanten op te leiden voor de protestantse eredienst, zoals men die 

in de Noordelijke Nederlanden beleed. Anderzijds blijkt uit een redevoering van de 

Leidse hoogleraar Grieks en Latijn (1581 – 1614) over de oprichting van de Leidse 

academie dat nog een ander doel als minstens zo belangrijk kan worden gezien: 

Vulcanius “zag haar als een instituut waar kunst en wetenschap in humanistische 

geest werden beoefend, en waar een geletterde, zelfstandig denkende, intelligentia 

werd gevormd die, als juristen en medici en theologen, de leidende functies in de 

jonge republiek zouden gaan bekleden” (Geurts en van Dorsten gecit. in Wansink, 

1975: 40). Ook in bestuurlijke kringen trof Wansink deze opvatting over de taak 

van de nieuwe academie aan:  

“dat bij langhe ophoudt ende gebreck van goet onderwijs, leeringe, discipline ende 
oeffeninghe der jongeren in de voors. onse landen van Hollandt en Zeelandt alle 
zeedicheyt, scientie ende geleertheyt vergaen ende te nyete commen soude tot 
verminderinghe van de eere Gods ende groote quetse van de gemeene staet, policie 
ende regieringe der selver landen, dairtoe als in alle goede republicque bequame 
personen van scientien van noede zijn gebruyckt te worden”.39  

Er waren, met andere woorden, bekwame personen met een academische opleiding 

nodig om het land te behoeden voor grote schade. Wanneer er (te) lang geen goed 

onderwijs voor de jongeren beschikbaar zou zijn, zou dit negatieve gevolgen hebben 

voor de zedigheid en kennis van deze personen, met alle consequenties voor de 

landen van Holland en Zeeland. Tijdens de oprichting van de academie was de 

opstand tegen Spanje in volle gang, de Unie van Utrecht was nog niet gesloten en 

van de Republiek was helemaal nog geen sprake. Om die reden werd in deze tekst 

gerefereerd aan de landen Holland en Zeeland, die in dezen samen optrokken.  

 Voor de Leidse academie was dus een algemeen vormende rol ten aanzien 

van de ‘jongeren’ weggelegd.  Hierbij werd vooral gebruik gemaakt van historische 

gebeurtenissen. De klassieke auteurs – Tacitus, Cicero – speelden een belangrijke 

rol in het onderwijs aan de academie. Baudius, hoogleraar in (onder meer) de 

politica (1603 – 1613) beschreef Tacitus als ‘pater civilis prudentiae’.  

De geschiedenis leverde in het onderwijs voorbeelden aan de hand waarvan 

kon worden nagedacht over moraliteit. Daarmee vormde het een inspiratiebron 

voor juist handelen (Wansink, 1975: 70).  Wansink citeert in dit verband treffend 

                                                             
39 Uit het octrooi tot oprichting van de Leidse universiteit (1575), gecit. in: Wansink, 1975: 40 
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een Duitse hoogleraar geschiedenis aan de universiteit van Jena, Reusner (1591 – 

1612): 

“si ulla res facit civilem prudentiam, certe inprimis facit historia”40 

De kunst om goed te regeren – prudentia – werd dus gevoed door historische 

lessen, gebaseerd op klassieke teksten, om zo het morele besef van de studenten te 

vormen. Lipsius, een invloedrijke hoogleraar aan de Leidse academie, beschreef het 

belang van constantia, waarin standvastigheid verbonden is met volharding; 

Heinsius benadrukte, evenals Boxhornius, het belang van temperantia 

(gematigdheid). Besef van het belang van dergelijke deugden diende als morele 

scholing ten dienste van het algemeen belang; “de politica behandelt het algemeen 

welzijn en wat dat tot stand brengt, in stand houdt, bevordert of vernietigt” aldus 

een student aan de Leidse academie in een betoog uit 1604 (gecit. in Wansink, 

1975: 188). Een ander betoog uit hetzelfde jaar is op dit punt preciezer. Hierin werd 

betoogd dat eenieder de gemeenschap naar vermogen behoort te dienen. Wanneer 

iemand hiertoe niet in staat blijkt, zal men deze moeten verwijderen (in Wansink, 

1975: 197).  

 Deze beide betogen zijn tekenend voor de wijze waarop in de door Wansink 

aangehaalde verhandelingen over bestuur werd gesproken. Er lijkt een sterk besef 

van dienstbaarheid aan het algemeen welzijn in de academische vorming 

opgenomen te zijn. Daarmee droeg de academie zowel bij aan de verwerving van 

kennis als aan het ethisch besef, de beide pijlers van de prudentia.  

Hieraan werden vaardigheden als dialectiek en retorica toegevoegd. Vaak 

was hiermee op de Latijnse School al een begin gemaakt. De Latijnse School werd 

immers afgesloten met een oratie, waarbij de beste leerling beloond werd met een 

prijs. 

Volgens Wansink was van een concrete opleiding aan het begin van de 

zeventiende eeuw aan de Leidse academie, op dat moment Hollands enige 

universiteit, geen sprake. Dat wil zeggen, men kende het principe van een 

vastgesteld curriculum dat iedere student doorliep niet. Het was aan studenten zelf 

om vakken te volgen naar keuze. Het doel was niet een afgebakende opleiding af te 

ronden. Veel meer was kennisverwerving het doel; scientie – algemene kennis – 

                                                             
40 Als iets de prudentia maakt, dan is dat zeker op de eerste plaats studie van het verleden 
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stond centraal. Wansink beschrijft dit als het verwerven van ‘eruditio’ (Wansink, 

1975: 50). 

 Voor de schouten en baljuws gold dat deze vorming in grote meerderheid 

in een juridische opleiding werd gezocht. Het ethisch besef dat de studenten werd 

bijgebracht zien we overigens ook terug ‘op de werkvloer’ in de kunst waarmee de 

stadsbestuurders zich omringden. Een goed voorbeeld hiervan is het Paleis op de 

Dam, het voormalige stadhuis van Amsterdam. Verschillende versieringen van dit 

gebouw beelden de geleerde deugden die de bestuurders ter harte dienden te 

nemen uit. Ook in de Vierschaar van het huidige paleis, een plaats waar recht werd 

gesproken, zijn nog steeds de verbeeldingen van verschillende deugden te zien, 

zoals rechtvaardigheid en voorzichtigheid.  

 Het Paleis op de Dam is hiervan uiteraard niet het enige voorbeeld. In 

verschillende stadhuizen zijn nog altijd verbeeldingen van deze deugden in 

wandtapijten, beelden en schilderijen terug te vinden (zie bijvoorbeeld Visser, 

2006). Het feit dat dergelijke kunstuitingen vaak in opdracht van de bestuurders 

werden vervaardigd geeft aan dat hen de verbeelde deugden en bestuurlijke 

richtsnoeren niet vreemd waren. 

Naast opleiding en afkomst zal ook ervaring - de gevolgde carrière -  

bijgedragen hebben aan de vorming van de functionarissen. Om die reden is in 

onderstaande tabel de verdeling over de verschillende typen carrières weergegeven. 

Hierbij is gebruik gemaakt van dezelfde methode om de ervaringen als bestuurlijk, 

ambtelijk enzovoorts te duiden, als eerder bij de duiding van de afkomst.  

 

 Amster-
dam 

Den 
Haag 

Gouda Hoorn Leiden Rotter-
dam 

Totaal 

Ambtelijk - - 1 - - - 1 
Bestuurlijk 4 10 13 11 22 19 79 
Ambtelijk/Bestuurlijk 16 - - - 2 3 21 
Leger - 1 - - - - 1 
Eerste functie - - - - - 1 1 
Onbekend - 2 - - - - 2 
N 20 13 14 11 24 23 105 

Tabel 4.7 Carrières van de schouten en baljuws 

Bovenstaand overzicht toont typeringen van carrières. Dit betekent dat op basis van 

deze gegevens alleen kan worden vastgesteld of een schout of baljuw overwegend 

ambtelijke of bestuurlijke functies vervulde, voordat hij tot schout of baljuw 
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benoemd werd. Hieruit blijkt dat in het geval van de schouten en baljuws de 

bestuurlijke carrière domineert, evenals eerder bij de afkomst. In 79 van de 105 

gevallen kan de carrière als bestuurlijk worden getypeerd. Ook in de steden 

afzonderlijk is het beeld – met uitzondering van dat van Amsterdam – eenduidig: 

bestuurlijke carrières lagen ten grondslag aan een schout- of baljuwbenoeming.  In 

Amsterdam is overwegend sprake van carrières waarin zowel ambtelijke als 

bestuurlijke functies werden uitgeoefend. 

 Tekenend voor het gewicht van de functie is het feit dat de functie slechts in 

twee gevallen de eerste functie in de carrière van een publieke functionaris was. Dit 

kwam beide keren voor in Den Haag. In alle andere gevallen is deze functie alleen 

weggelegd voor ervaren functionarissen. 

 In Gouda is nog een ander opvallend patroon zichtbaar in de analyse van 

de carrières. In negen van de in totaal veertien benoemingen werd een baljuw 

benoemd die eerder de functie van politiemeester vervulde. Politiemeesters 

“behandelden kleinere zaken als beledigingen, woordenwisselingen tussen 

personeel en werkgevers, alsmede burenruzies en loon- en geldkwesties over niet 

meer dan 50 gulden, waarvoor geen boetes hoger dan 24 gulden geëist konden 

worden” (De Jong, 1985: 28). Hoewel dit verloop niet in instructies of 

ambtsbrieven geformaliseerd was, kwam het dus vaak voor dat voormalige 

politiemeesters later baljuw van Gouda werden. Echter, de termijn voor de functie 

van politiemeester was slechts een jaar, waardoor de ervaring die middels deze 

functie werd opgedaan niet moet worden overdreven.  

Hoewel de instructies en ambtsbrieven slechts deskundigheid van de 

schouten en baljuws vragen, blijkt deze kennis en kunde in grote mate 

gestandaardiseerd te zijn geweest. Immers, er zijn sterke overeenkomsten in 

afkomst, opleiding, bijbehorend ethisch besef en ervaring. Ondanks de ruime 

kaders in de formele stukken is op de werkvloer ten minste sprake van 

gestandaardiseerde kennis en kunde. Deze standaardisatie werd niet via de formele 

weg bereikt, maar werd door selectie en benoeming gerealiseerd. In onderstaand 

schema vatten we de bevindingen op de verschillende kenmerken van professionele 

standaardisering samen. 
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Professionele standaarden 
met betrekking tot het 
individu 

Bevinding Schoutambt 

Kennis Opleiding rechten, meerderheid academische titel 
Vaardigheden Tijdens de opleiding gewerkt aan welbespraaktheid, 

argumenteren; opvoeding overwegend in bestuurlijke 
omgeving 

Ervaring Overwegend bestuurlijke afkomst; carrières binnen het 
openbaar bestuur, deze waren overwegend bestuurlijk 

Ethiek Onderwijs over klassieke deugden die van belang zijn 
voor bestuur; terug te vinden op de ‘werkvloer’ 

Tabel 4.8 Professionele standaarden met betrekking tot het individu 

4.3.2 Professionele standaarden met betrekking tot de structuur 

Het tweede deel van het professionele model van standaardisering betreft de 

beheersing van het professionele collectief. Met het professionele collectief 

bedoelen we in de eerste plaats de schouten en baljuws. Echter, we zouden het ook 

breder kunnen benaderen door het collectief van bestuurders – regenten – als 

professioneel collectief te beschouwen. Het is de vraag of dit collectief meer was 

dan de lokale elite of een verzameling van bestuurders. 

 Op lokaal niveau werd deze elite vertegenwoordigd door de vroedschap, 

een bestuurlijk orgaan dat opereerde als een groep van wijze mannen die 

meebeslisten over belangrijke onderwerpen. Eén van de onderwerpen waarover ze 

meebeslisten was de benoeming van de stedelijke functionarissen, in het bijzonder 

de functies die deel uitmaakten van de magistraat, de zogenaamde 

magistraatsbestelling. De belangrijkste stedelijke functie was die van burgemeester. 

In sommige steden benoemde de vroedschap de burgemeesters, in andere plaatsen 

stelde ze de nominatie op waaruit gekozen of geloot werd. Hoe de procedure ook 

vormgegeven was, de vroedschap had een belangrijke positie in de toelating tot de 

ambten. 

 Voor de schoutfunctie gaat deze rol niet in alle steden vanaf het ontstaan 

van de Republiek op. In Alkmaar werden vanaf 1573 door de burgemeesters drie 

kandidaten voorgedragen, waaruit de stadhouder vervolgens de schout verkoos 

(Cox, 2005: 10). Rotterdam had in 1576 zowel het baljuwschap als de schoutfunctie 

gekocht, waardoor het zelf de benoeming van deze functies kon regelen. In 

Rotterdam nam de vroedschap deze benoeming voor haar rekening (Engelbrecht, 

1973), ditzelfde gold voor Amsterdam (Hell, 1997). Uit de onderzochte 
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ambtsbrieven blijkt dat vóór 1700 het stedelijk bestuur niet genoemd wordt als 

nominerend of voordragend orgaan in de benoemingsprocedure van de schout in 

de onderzochte steden. Na 1700, in het tweede stadhouderloze tijdperk verplaatste 

de zeggenschap over de schoutfunctie in sommige gevallen naar de steden. Leiden 

vormt hiervan een mooi voorbeeld; de stad besliste zelf over de benoeming van de 

schout, tot stadhouder Willem IV in 1747 deze regeling terugdraaide en de 

schoutfunctie in oude glorie herstelde. In de stadhouderloze periode die hieraan 

voorafging had het stadsbestuur de functie van schout verstedelijkt en de taken van 

de schout beperkt. De schout mocht bijvoorbeeld niet meer aanwezig zijn bij de 

vergaderingen van het stedelijk bestuur (Prak, 1985). De schout was ondergeschikt 

gemaakt aan het stedelijk bestuur, ook de benoeming was ‘verstedelijkt’. Gouda 

nomineerde haar eigen kandidaten voor de functie van schout, de stadhouder, of in 

het stadhouderloze tijdperk de Staten van Holland en West-Friesland, benoemde 

een van de kandidaten tot schout (De Jong, 1985). 

 Deze voorbeelden laten zien dat de benoemingsprocedure van de schouten 

per stad kon verschillen. Desalniettemin is er in iedere stad een rol voor het 

stedelijk bestuur weggelegd die varieert van nomineren tot benoemen. De 

belangrijkste overeenkomst tussen deze rollen is het feit dat de vroedschap een 

selecterend orgaan was en daarmee bepalend voor het verwerven van de positie van 

schout of baljuw. Daarmee kan de vroedschap als grensbewaker van de positie van 

schout worden beschouwd; in indirecte (nominatie door burgemeesters die hun 

positie (in)direct aan de vroedschap te danken hebben) of directe zin (benoeming 

door de vroedschap zelf). 

Vanwege de centrale rol die de vroedschap innam in de begeving van 

ambten op lokaal niveau is het van belang te bekijken wie er in de vroedschap van 

de steden zat. Onderzoek in verschillende steden laat zien dat het hier in de eerste 

plaats ging om de rijke elite van de steden (Unger, 1892; Elias, 1923; Engelbrecht, 

1973; Prak, 1985; De Jong, 1985; Kooijmans, 1985; Fölting, 1985; Bossaers, 1996; 

Groenveld & De Jongste, 2003; Cox, 2005; zie ook Zandvliet, 2006). In Rotterdam 

is door de vroedschap in 1615  

“eendrachtelick geresolveerd, datmen in de persoonen, die van nu voirtaen tot 
vroetscappen sullen worden geeligiert ofte genomineert, sal gerequireren dese 
qualiteiten, te weeten dat deselve sullen werden gecoren uytte eerlyxste, 
vreedsamichste ende gequalificeerste persoonen binnen deser stede, het vaderlant 
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mitte christelycke gereformeerde religie toegedaen, ende vyffjaerige poorters 
wesende”.41  

Het ging in deze resolutie dus om de meest eerlijke en gekwalificeerde burgers, die 

tenminste vijf jaar inwoner van de betreffende stad waren. Bossaers voegt daar aan 

toe dat alleen de rijksten lid konden worden van de stedelijke vroedschap 

(Bossaers, 1996: 46). Daarnaast waren volgens Bossaers wijsheid en reputatie ook 

van belang. De naam van dit orgaan doet vermoeden dat enkel wijsheid 

kenmerkend is voor haar leden. Hiervan getuigde het feit dat leden van de 

vroedschap doorgaans geschoold waren op de Latijnse School en een universitaire 

opleiding hadden genoten (Bossaers, 1996: 87).  

  Doorgaans bestond de vroedschap uit twintig tot veertig voor het leven 

benoemde leden, een select gezelschap uit het stedelijk netwerk van potentiële 

bestuurders. Lid worden van de vroedschap was dan ook een stap die niet voor 

iedereen weggelegd was. Na een goede opleiding kon een jonge ambitieuze 

bestuurder pas lid worden van de vroedschap nadat hij eerst ervaring had 

opgedaan in de minder belangwekkende functies. Voorbeelden hiervan zijn regent 

van een weeshuis, armenhuis of hospitaal. Vervolgens lukte het een deel van deze 

groep om door te dringen tot het schepenambt. Dit is de belangrijkste functie in de 

hiërarchie van functies waarvoor lidmaatschap van de vroedschap niet vereist was 

(Frijhoff et al., 1998). De schepenfunctie was echter wel een positie in de 

magistraat, dichtbij de organen die er toe deden als het ging om een 

belangwekkende bestuurscarrière. Wellicht kunnen we deze functie dan ook zien 

als een positie van ‘gezel’ in het stedelijk bestuur, waar de gearriveerde bestuurders 

de aankomende bestuurders in de gaten konden houden en beoordelen. 

 Na het schependom volgde voor een klein aantal uiteindelijk het 

lidmaatschap van de vroedschap, meestal niet voor de leeftijd van 25 of 27 jaar 

bereikt was. In uitzonderlijke gevallen werd hier wel eens van afgeweken. Een 

andere belangrijke voorwaarde was dat bloedverwantschap tussen leden van de 

vroedschap verboden was. Zo kwam het voor dat een ambitieuze zoon moest 

wachten op het terugtreden van zijn vader uit de vroedschap. In de achttiende eeuw 

kwam het volgens Bossaers in het door haar onderzochte gebied (noorderkwartier) 

vaker voor dat vaders plaats maakten voor hun zoon. Jong overlijden van een 

                                                             
41 geciteerd in Engelbrecht, 1973: XIV 
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vroedschapslid zorgde er zelfs voor dat de voor hem teruggetreden vader zijn 

positie in de vroedschap weer terug kreeg (Bossaers, 1996). 

 Cruciaal in de rol van de vroedschap is dat ze in bijna alle steden het recht 

bezat om vrijgevallen posities binnen de vroedschap door coöptatie in te vullen. De 

vroedschap selecteerde met andere woorden zelf haar nieuwe leden. Als hierboven 

aangehaald werd bij een mogelijke toetreding tot de vroedschap waarde gehecht 

aan maatschappelijke positie en rijkdom, maar ook bekwaamheid of kwaliteit.  

De vroedschap vervulde een belangrijke rol in de selectieprocedure voor de 

belangrijkste stedelijke functies, zoals we hierboven lieten zien. Daarnaast werd bij 

ambtsbegevingsprocedures in bijna alle gevallen het lidmaatschap van de 

vroedschap als voorwaarde, ‘harde qualiteyt’, gezien; dat wil zeggen een 

noodzakelijke eigenschap om een bestuursfunctie te bekleden. Wanneer men 

behoorde tot deze groep stond iemands capaciteit om bestuursfuncties te bekleden 

niet meer ter discussie. 

De vroedschap nomineerde of selecteerde voor dergelijke functies dus 

alleen uit de eigen groep. Daarmee vormde de vroedschap op stedelijk niveau niet 

alleen een bestuurlijk orgaan dat meebesliste over stedelijk beleid, het was ook de 

spil in de ambtsbegeving. De schouten en baljuws op stedelijk niveau vielen ook 

onder deze invloedssfeer. In onderstaand overzicht is te zien dat bijna alle schouten 

en baljuws lid waren van de vroedschap. Den Haag is uit dit overzicht weggelaten, 

vanwege het feit de vroedschap in die plaats een afwijkende rol vervulde, waarvan 

lidmaatschap geen vereiste was.42 

 

 Amster-
dam 

Gouda Hoorn Leiden Rotter-
dam 

Totaal 

Bij benoeming al lid 16 14 8 23 21 82 
Later lid geworden 1 - 1 - 1 3 
Geen lid 3 - 2 1 1 7 
N 20 14 11 24 23 92 

Tabel 4.9 Lidmaatschap vroedschap 

Als gevolg van het beleid van de vroedschap ontstonden gestandaardiseerde 

carrièrepatronen, die opgebouwd waren van de minst belangrijke functies langs 

bijvoorbeeld het schepenambt naar het lidmaatschap van de vroedschap en de 

bijbehorende mogelijkheid om stedelijke topfuncties te bekleden. Deze functies 
                                                             
42 De vroedschap vervulde in Den Haag een ondergeschikte rol. Zie verder e.g. Wagenaar, 1999 
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boden vervolgens de mogelijkheid om buiten de stad hogerop te komen, 

bijvoorbeeld in de staten van Holland of de VOC. Deze standaardisering van 

carrières leidde tot een gestandaardiseerde kennis en ervaring binnen de 

bestuurlijke elite. Het was binnen de elite immers gewoonte dat regentenzonen die 

in het bestuur carrière wilden maken, de juiste opleiding volgden om vervolgens 

steeds hogerop te komen in het bestuur. Dit patroon werd door de vroedschap 

vormgegeven en in stand gehouden. Toetreding tot de kerngroep – de vroedschap 

zelf – werd door deze zelfde groep zorgvuldig bewaakt. Daarmee kunnen we de 

vroedschap als een bewaker van het bestuursvak zien.  

 Vaak echter wordt dit ‘bestuur door de elite’ beschreven als corrupt en 

nepotistisch. Het belangrijkste voorbeeld voor deze bewering zijn de contracten 

van correspondentie, waarin door de stedelijke regenten werd afgesproken wie op 

welk moment recht had op welke stedelijke functies. In het licht echter van de 

vormgeving en beheersing van het vak van bestuurder of publiek functionaris 

kunnen we deze contracten ook zien als onderdeel van het lidmaatschap van de 

professie. Immers, een familie investeert in de opvoeding en vorming ten behoeve 

van het bestuur en verzekerde zichzelf van een plek binnen de beroepsgroep die 

recht gaf op een functie. We zouden dus ook kunnen stellen dat op deze wijze de 

investering in de opvoeding werd veiliggesteld.  

 In strikte zin beschikte de vroedschap niet over mogelijkheden om het 

collectief van publieke functionarissen volledig te beheersen. Een benoeming als 

vroedschap geschiedde voor het leven en kon niet door de vroedschap beëindigd 

worden. Wel waren er voorwaarden waaronder het lidmaatschap verviel. De 

belangrijkste is de beëindiging van het lidmaatschap naar aanleiding van 

verhuizing naar een andere plaats. Om vroedschap te kunnen zijn moest men 

binnen de stad woonachtig zijn, het was niet mogelijk lid te blijven wanneer men 

geen poorter meer was van de stad waar men in de vroedschap zitting nam. 

Daarnaast werd een aantal functies onverenigbaar beschouwd met het 

lidmaatschap van de vroedschap. Welke functies dit waren verschilde per stad, 

hierover kon de vroedschap zelf regels opstellen. Benoeming in een dergelijke 

functie leidde onvermijdelijk tot (tijdelijke) beëindiging van het lidmaatschap van 

de vroedschap.  
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De vroedschap bezat niet het recht om haar leden uit het ambt te zetten, zo blijkt 

uit een resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland, aangehaald door 

Engelbrecht (1973: XVIII). Engelbrecht beschrijft de wijze waarop met deze 

beperking werd omgegaan op basis van een vroedschapsresolutie uit 1601:  

“dat men Gerrit Claesz. den Bout wesende Raedt ende Vroetscap deser stede 
voirtaen van de vergaderinge der Vroetscappen nyet en sal insinueren ofte de wete 
doen, maer den selve thuys laeten zoo lange syne saecken in sulcke achterheyt ende 
poincten staen als die nu syn” 43 

Deze vroedschap werd simpelweg niet meer geïnformeerd over de vergaderingen 

van de vroedschap. Deze strategie had uiteindelijk hetzelfde effect: uitsluiting van 

de mogelijkheden die het lidmaatschap van de vroedschap iemand bood.  

De bestuurlijke elite kon dus via de vroedschap het vak van publieke 

functionaris direct en indirect voor een groot deel beheersen. In onderstaande tabel 

vatten we de bevinding ten aanzien van standaardisering via professionele 

structuur samen. 

 

Professionele standaarden 
met betrekking tot de 
structuur 

Bevinding Schoutambt 

Associatie Vroedschap als vertegenwoordiger van bestuurlijke 
elite gedroeg zich als bewaker van professie 

Autonomie (Jurisdictie) Door bestuurlijke positie invloedrijk, geen 
mogelijkheden om te sanctioneren 

Kennisoverdracht Gedeelde opvattingen over vorming 
Ethische code Geen vastgestelde ethische code, wel ethisch besef via 

vorming (zie §4.3.1) 
Supervisie In rol van bestuurlijk orgaan in stedelijk bestuur, niet 

als professioneel orgaan 

Tabel 4.10 Professionele standaarden met betrekking tot de structuur 

4.4 Conclusie 

Zowel bureaucratische als professionele standaarden speelden een rol in het 

schoutambt. De structuur waarin de schout of baljuw functioneerde was in een 

aantal opzichten volgens bureaucratische kenmerken gestandaardiseerd, de 

individuele positie van de functionaris vertoonde daarbinnen echter slechts in 

geringe mate standaardisering volgens het bureaucratische model. Van 

                                                             
43 Engelbrecht, 1973: XIX 
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geformaliseerde carrièrelijnen, selectiecriteria of rechtszekerheid was bijvoorbeeld 

geen sprake. Toch zien we ook op deze punten, met uitzondering van het 

vastgestelde salaris, enkele standaarden. Hoewel de deskundigheid van de 

schouten en baljuws niet nader omschreven werd in de formele stukken, waren het 

steeds afgestudeerde juristen die op de functies benoemd werden. Ook zijn er 

patronen te herkennen in de afkomst en het verloop van de carrières van deze 

functionarissen. We beschreven hoe de lokale vroedschap hierin als 

vertegenwoordiger van het lokale bestuurlijke collectief een centrale rol vervulde.  

We kunnen daarom concluderen dat beide mechanismen van 

standaardisering complementair functioneerden. Immers, waar deskundigheid als 

bureaucratische standaard gold als selectiecriterium, werd via de professionele 

mechanismen deze deskundigheid van inhoud voorzien. Hetzelfde gold voor de 

carrièrelijnen, waarmee ervaring werd opgebouwd.  Op deze wijze werd de 

professie van in dit geval de schout, een functionaris met ambtelijke en bestuurlijke 

taken, door het collectief van bestuurders zelf zowel formeel, via de besluiten in de 

verschillende bestuurlijke organen, als professioneel, via het horizontale netwerk 

van ditzelfde collectief, vormgegeven en bewaakt. Daarmee moeten we aan de 

eerder in historische studies geformuleerde motieven voor de bewaking van dit 

bestuurlijke collectief (macht, status en inkomen) het motief van professionaliteit, 

waarbinnen het dienen van de publieke zaak een grote rol speelt, toevoegen. We 

zullen in het volgende hoofdstuk ingaan op de bureaucratische en professionele 

standaardisering van de raadpensionaris.  
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“De staet gaf my de macht om voor te mogen stellen, 

En op de lantdagh selfs de stemmen op te tellen, 

En na dat yeder lidt zijn reden had geuyt, 

Ten dienste van het lant, te maecken het besluyt”44 

 

“Rondom de figuren der raadpensionarissen laat 

zich de hele politieke geschiedenis en 

bestuursgeschiedenis van Holland en van de 

Republiek schrijven”45 

 

In het voorgaande hoofdstuk bespraken we de functie van schout in het licht van de 

eerder opgeworpen vragen over bureaucratische en professionele standaarden. In 

dit hoofdstuk staat de tweede casus van deze studie centraal: de raadpensionaris, of 

preciezer, de raadpensionaris van het gewest Holland en West-Friesland. Dit 

hoofdstuk poogt antwoord te geven op de vraag welke standaarden het werk van de 

raadpensionaris reguleerden ten tijde van de Republiek.  

Alvorens in te gaan op bureaucratische en professionele standaarden die op 

deze functie van invloed zijn, gaan we eerst in aanvulling op hoofdstuk twee iets 

verder in op de positie van de raadpensionaris in het staatsbestel. We belichten 

daarvoor zowel zijn ambtelijke als politieke rol. Daarna zullen we achtereenvolgens 

ingaan op bureaucratische en professionele standaardisering van het 

raadpensionariaat.  

                                                             
44 Cats, 1869 [1659]: 746 
45 Fockema Andreae, 1973: 45 

Hoofdstuk 5 De Raadpensionaris 
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5.1 Het raadpensionariaat van Holland en West-Friesland 

De raadpensionaris combineerde als aangehaald een ambtelijke taak met een rol in 

het politieke spel van de gewestelijke staten en het bestuur van de Republiek. We 

bespreken daarom eerst zijn taken – topambtenaar en voorzitter – en gaan 

vervolgens in op zijn politieke positie in het bestuur. Dit laatste doen we aan de 

hand van zijn verhouding tot een andere invloedrijke functionaris, de stadhouder. 

5.1.1 Topambtenaar en voorzitter 

Allereerst was de raadpensionaris de topambtenaar van het gewest Holland. Dit 

betekende dat het ambtelijk apparaat dat werkzaam was in dienst van het gewest 

onder zijn verantwoordelijkheid viel. Zo zag de raadpensionaris er op toe dat 

archieven werden bijgehouden, stukken werden opgemaakt en rondgestuurd, maar 

ook dat de klerken zich niet bezondigden aan bijvoorbeeld het aannemen van 

giften. Een van de belangrijkste taken van de raadpensionarissen was het opstellen 

van de resoluties van de vergadering van de Staten van Holland.  

 Als hoogste gewestelijke ambtenaar zorgde de raadpensionaris ook voor de 

correspondentie en aansporing van ‘ministers’, personen die door de Staten van 

Holland in een bijzondere functie waren aangesteld. Voor deze functies belangrijke 

resoluties moesten door de raadpensionaris aan deze ministers overgebracht 

worden. De raadpensionaris was, met andere woorden, de schakel tussen de 

gewestelijke politiek en haar dienaren. 

De positie van topambtenaar van het Hollandse gewest hield ook een 

adviserende taak in, zowel in de vergadering van de gewestelijke 

statenvergaderingen als in de vergadering van Gecommitteerde Raden (het 

dagelijks bestuur van het gewest). De raadpensionaris vergezelde de 

Gecommitteerde Raden naar de Staten Generaal of bezocht deze vergadering 

individueel om van de voor Holland belangrijke punten verslag uit te brengen aan 

de Gecommitteerde Raden. Hoewel dit niet in de instructie expliciet werd gemaakt, 

voerde de raadpensionaris in de vergadering van de Staten Generaal het woord 

namens Holland (Schöffer, 1964: 67). Daarmee rustte een grote 

verantwoordelijkheid op de schouders van de raadpensionaris. Het was immers 
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zijn taak in te schatten welke zaken politiek relevant waren voor het Hollandse 

gewest.46 Indien gewenst, bracht hij ook inhoudelijk advies uit over deze punten. 

Het raadpensionariaat was in de kern een gewestelijke functie, we 

beschreven dit al eerder. In de bestuurlijke praktijk ontwikkelde de functie zich 

echter al snel tot een belangrijke spil in aangelegenheden die de gehele Republiek 

aangingen. Dit gebeurde al in de tijd dat Van Oldenbarnevelt landsadvocaat – 

voorloper van onder meer het ambt van raadpensionaris – van Holland was, toen 

de Republiek onder militaire aanvoering van prins Maurits de Spaanse bezetting 

bevocht. Reconstructies van het functioneren van Van Oldenbarnevelt en Maurits 

in deze periode laten zien dat de raadpensionaris van Holland veel invloed had in 

de defensie en aanvalsstrategie van de Republiek (zie bijvoorbeeld Van Deursen, 

2000; Knapen, 2005). Hoewel in dienst van Holland was de raadpensionaris een 

dominante of zelfs bepalende factor in de Staten Generaal. 

De raadpensionaris van Holland kon zich ook gemakkelijk ontwikkelen tot 

een dergelijke invloedrijke ambtenaar. Immers, in deze functie werkte hij praktisch 

in hetzelfde gebouw als de Staten Generaal, waardoor hij gemakkelijk tussen de 

vergaderingen van het gewest de Staten Generaal kon bezoeken. Het gewest 

vergaderde op het Binnenhof in Den Haag in de huidige vergaderzaal van de Eerste 

Kamer, de Staten Generaal kwamen bijeen in de huidige Trêveszaal, waar 

tegenwoordig de vergaderingen van de ministerraad plaatsvinden. Het was voor de 

raadpensionaris gemakkelijk om de bezigheden van de Staten Generaal te volgen; 

zijn instructie gebood hem overigens ook tussen de ochtend- en middagvergadering 

van het gewest de Staten Generaal te bezoeken. In iedere instructie van 1650 tot 

1795 vinden we de volgende regel, hier overgenomen uit de instructie van 

raadpensionaris Van Hoornbeek (1720-1727) terug:  

“Sal het werck van de Vergaderinge van de hooghgemelde Heeren Staaten van 
Hollandt en West-Friesland beginnen des voormiddaghs ten neegen uyren en des 
namiddaghs ten vier uyren, blyvende ’s morgens gehouden ten elven af te breeken, 
omme de Vergaderinge van de Heeren Staaten generaal tydelijck by te woonen, 
ende aldaar alle saaken ten besten van de geunieerde Provincien in het generaal en 

                                                             
46 Ambtsinstructie van de raadpensionaris: Nationaal Archief, Den Haag, Staten van Holland, 1572-1795, 
nummer toegang 3.01.04.01. (Wanneer de regel in alle instructies is teruggevonden, noemen we hier 
alleen de toegang en niet de afzonderlijke inventarisnummers) 
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van de Provincie van Hollandt en Westfrieslandt in het particulier te helpen 
dirigeeren”47  

Dat niet alleen Van Oldenbarnevelt een invloedrijke positie in de Staten Generaal 

verwierf blijkt uit de gewoonte om politiek gevoelige onderwerpen in de Staten 

Generaal uit de algemene vergadering te halen en ‘commissoriael’ te maken. Dit 

hield in dat men een kleine commissie, uit ieder gewest één statenlid, in het leven 

riep om de kwestie te bespreken. De raadpensionaris van Holland werd aan deze 

commissies toegevoegd. In praktijk was de raadpensionaris daarmee de enige die 

bij alle vergaderingen over alle (belangrijke of precaire) onderwerpen aanwezig was 

en eventueel zijn invloed kon laten gelden. Eind zeventiende eeuw waren deze 

commissies vanzelfsprekend in de praktijk van de Staten Generaal (G. de Bruin, 

1991; Schöffer, 1964: 88-91). 

 Naast deze uitvoerende en leidinggevende taken werd van de 

raadpensionaris ook verwacht dat hij op de hoogte was van de financiële situatie 

van het gewest. Hiervan bracht de raadpensionaris in de vergadering verslag uit.  

Tot nu toe lieten we met name het ambtelijk karakter van het 

raadpensionariaat zien, hoewel het al erg lastig bleek deze deskundige zijde van de 

functie los van zijn politieke rol te beschrijven. In zijn rol echter als voorzitter van 

de vergadering van de Staten van Holland en West-Friesland is deze scheiding van 

ambtelijke en politieke rollen wellicht nog lastiger. Een voorzitter is immers 

technisch gezien neutraal, maar kan een sterk sturende rol in een vergadering 

vervullen. Dit gold ook voor de raadpensionaris en het zal dan ook onder meer op 

dit punt geweest zijn waar de raadpensionaris voor de keuze werd gesteld die we 

eerder aanhaalden; die van een invloedrijke of vooral dienende rol.  

Volgens zijn instructie nam de raadpensionaris de vergadering “ter hand” 

volgens de punten die waren opgesteld. Indien daar om gevraagd werd haalde hij 

voor de discussie relevante oude resoluties aan. Van Johan de Witt (1653-1672) is 

bijvoorbeeld bekend dat hij de belangrijkste resoluties op zakformaat bij zich droeg, 

zo kon hij ze tijdens de vergadering gemakkelijk raadplegen (Panhuysen, 2005). In 

de vergadering trad de raadpensionaris op als gespreksleider, door  

                                                             
47 Nationaal Archief, Den Haag, Staten van Holland, 1572-1795, nummer toegang 3.01.04.01, 
inventarisnummer 154 
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‘tot meerdere facilitatie ende verkortinghe van de besoignes […] de Leden […] 
serieuselijck [te] vermanen haere opinien kortelijck ende succinctelijck te willen 
uyten’, zodat men ‘niet en werde opgehouden met noodeloose redenen ende 
tedieuse rediten’.48  

Ook telde de raadpensionaris de stemmen en diende te trachten om de “Leden te 

brenghen tot de meeste eenparigheydt” waarbij de uiteenlopende standpunten 

uiteraard wel gerespecteerd moesten worden. Op deze wijze probeert de 

raadpensionaris “tot conclusie te komen”.49  

Het moge duidelijk zijn dat het takenpakket van de raadpensionaris 

tenminste veelzijdig valt te noemen. De raadpensionaris wordt wel vergeleken met 

de huidige positie van minister-president. Ook wordt wel gesteld dat zijn 

takenpakket dat van de huidige minister van financiën, buitenlandse zaken en 

justitie gezamenlijk was (zie bijvoorbeeld Leenknegt et al., 2008; Van Veenendaal, 

1998). Deze vergelijking is treffend op het punt van het takenpakket, echter niet 

wanneer we kijken naar de positie, de plaats in het openbaar bestuur. De functie 

van raadpensionaris was in de kern een ambtelijke functie en is daarom het beste te 

vergelijken met de griffier in de moderne provinciale organisatie van vóór de 

dualisering. De raadpensionaris was immers in de eerste plaats in dienst van het 

gewest ter ondersteuning van haar bestuurlijke taken. De ambtelijke positie is 

echter wel sterk politiek geladen en bood veel mogelijkheden om de regering van 

het gewest te sturen (Groenveld, 1985).  

In tegenstelling tot illustere raadpensionarissen als Van Oldenbarnevelt of 

Johan de Witt, voorbeelden van de invloedrijke – politieke – bestuursambtenaren, 

vertegenwoordigde bijvoorbeeld raadpensionaris Van Bleyswijk de andere zijde van 

het spectrum. Knevel gebruikt hiervoor het onderscheid tussen dienende 

ambtenaren en ‘regentenambtenaren’. Deze laatste groep bevat “ambtsdragers […] 

die een actief aandeel hebben aan de regering van het land” bijvoorbeeld in de rol 

van raadsheer van de Raad van State of Rekenmeester bij de 

Grafelijkheidsrekenkamer (Knevel, 2001: 19).  

Van Bleyswijk functioneerde als dienende ambtenaar wellicht precies 

volgens zijn instructie, echter niet tot tevredenheid van zijn omgeving. Hij maakte 

                                                             
48 Instructie raadpensionaris: Nationaal Archief, Den Haag, Staten van Holland, 1572-1795, nummer 
toegang 3.01.04.01 
49 Instructie raadpensionaris: Nationaal Archief, Den Haag, Staten van Holland, 1572-1795, nummer 
toegang 3.01.04.01 
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zichzelf hierdoor gedurende zijn carrière politiek steeds meer irrelevant. Dit leidde 

uiteindelijk tot het beeld van totale machteloosheid bij de raadpensionaris. In 

dossiers waar het voorheen gebruikelijk was de raadpensionaris op zijn minst te 

raadplegen, werd Van Bleyswijk voortdurend gepasseerd. Uiteindelijk moest Van 

Bleyswijk aftreden, waarbij zelfs de aandacht voor zijn afscheidsrede zeer beperkt 

was. Van Bleyswijk had gekozen voor een vooral ambtelijke invulling van zijn 

functie, waarbij hij zich niet als visionair van de Republiek had gedragen. Een 

houding die hem wellicht goed paste, maar die niet leidde tot een glansrol in de 

geschiedenis van de Republiek (Meiboom, 1987).  

Technisch gesproken is er wellicht een keuze tussen een dienende – 

ambtelijke – en invloedrijke – politieke – invulling van de positie van 

raadpensionaris. In praktijk werd er van de raadpensionaris een meer politieke 

houding verwacht. De raadpensionaris laat zich daarom het beste typeren als een 

‘regentenambt’.  

Daarmee raakt het raadpensionariaat, hoewel formeel ondergeschikt aan 

de gewestelijke statenvergadering als hoogste ambtenaar, ook het politieke toneel 

waar andere functies een rol vervulden. Meer dan de andere gewestelijke 

raadpensionarissen zat de Hollandse raadpensionaris letterlijk in het centrum van 

de macht van de Republiek, door zijn belangrijke functie in het rijkste gewest 

Holland en zijn rol in de vergadering van de Staten Generaal. Dat de 

raadpensionaris werkelijk geen moment zou missen van landsbestuurlijke 

aangelegenheden, werd nog bevorderd door het feit dat de raadpensionaris “sijn 

ordinaris woon-plaetse [sal] hebben in den Hage”.50 Deze passage vinden we in alle 

onderzochte ambtsinstructies terug.  

 De Gewestelijke Staten beperkten niet enkel de keuze van de 

raadpensionaris ten aanzien van zijn woonplaats, ook was het de raadpensionaris 

verboden om  

“geduyrende sijnen dienst sich buyten de Provintie van Hollandt te begeven” 
zonder “voorweten ende goedt vinden van de Heeren Gecomitteerde Raden, ende 
niet buyten de Geunieerde Provintien als met kennisse ende verlof van hare Edele 
Groot Mog. selfs”.51  

                                                             
50 Instructie raadpensionaris: Nationaal Archief, Den Haag, Staten van Holland, 1572-1795, nummer 
toegang 3.01.04.01 
51 ibid. 
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5.1.2 Raadpensionaris en stadhouder 

In dit centrum van de macht, waar de raadpensionaris formeel een ambtelijke 

functie was, had de raadpensionaris te maken met een andere ambtenaar die een 

belangrijke positie in het landsbestuur innam: de stadhouder. Dit was traditioneel 

een functie die bekleed werd door een telg uit de Oranje dynastie. De functie van 

stadhouder was, evenals het raadpensionariaat, afkomstig uit de oude 

landsheerlijke structuur, waarin de stadhouder de ‘locum tenentes’, de plaatselijke 

waarnemer of plaatsvervanger van het heerlijke gezag was. In die hoedanigheid 

kunnen we de stadhouder zien als een loyale dienaar van de landsheer, we 

bespraken deze verhouding al in hoofdstuk twee. Door de omstandigheid waarin de 

Republiek verkeerde – de afwezigheid van een landsheer – was de functie van 

stadhouder verworden tot een ambtelijke functie in dienst van de gewestelijke 

statenvergadering, die ook het benoemingsrecht, dat eerder bij de koning rustte, 

hadden overgenomen. Vanaf het einde van de zestiende eeuw besloten uiteindelijk 

alle westelijke provincies Maurits tot hun stadhouder te benoemen. Deze situatie 

bleef in de stadhouderlijke tijdperken gelijk: twee takken van de familie van Nassau 

bekleedden de functies van stadhouder in de gewesten: de Friese tak, Nassau-Dietz, 

in het noorden, de Oranjes in het westen. Later zou de Friese tak in alle gewesten 

het stadhouderschap uitoefenen (zie hoofdstuk twee).  

 Daarnaast werd de stadhouder traditioneel door de Staten Generaal 

benoemd tot opperbevelhebber van het leger, via welke functie hij ook invloed 

kreeg op het buitenlandse beleid van de Republiek. Mede als gevolg hiervan werd 

de stadhouder een geduchte speler op het politieke toneel van de Republiek.  

 We beschreven eerder al dat de Republiek zowel stadhouderlijke als 

stadhouderloze tijdperken kende. Deze ontwikkeling van nu eens stadhouderlijke 

aanwezigheid, dan weer afwezigheid, heeft uiteraard zijn weerslag gehad op de 

wijze waarop de raadpensionaris kon opereren. Immers, de stadhouder schaakte op 

hetzelfde politieke bord en kon daardoor zowel een geduchte tegenstander als 

medestander zijn. De twee meest bekende raadpensionarissen – Van 

Oldenbarnevelt en De Witt – hebben beiden het onderspit gedolven tegen een 

Oranje. Beiden hebben dit, zoals bekend, met hun leven moeten bekopen. Ook 

raadpensionaris Pauw is de voet dwars gezet door een stadhouder; hij werd door de 

stadhouder op diplomatieke missie gestuurd naar Frankrijk, om zo niet langer de 
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stadhouder voor de voeten te lopen. Deze missie werd om die reden voortdurend 

verlengd (De Boer & Bruch, 1985).  

 Het ligt daarom voor de hand dat de andere raadpensionarissen die tijdens 

een stadhouderlijke periode in functie waren zich wat meer bescheiden opstelden. 

In de instructie van de eerste raadpensionaris na het Eerste Stadhouderloze 

tijdperk (1650 – 1672), Gaspar Fagel, vinden we dan ook voor het eerst een artikel 

waarin Fagels verantwoordelijkheid ten opzichte van de Prins van Oranje werd 

verwoord. Het bewuste artikel 7 luidt: 

“Sal oock ghehouden wesen van alle saecken van Staet kennisse te geven aen den 
Heere Prince van Orange, als Stadthouder van de hoogh-gemelte Provincie, oock by 
Missive, soo wanneer syne Hoogheydt in expeditie, ofte andersints absent soude 
mogen zyn, ten eynde hoog-gemelte Heere Prince daer van na behooren moge 
wesen geinformeert, omme daer op soodanige reflexie te maecken, als syne 
Hoogheydt ten dienste van den Lande sal oordelen te behooren.”52 

Zoals te verwachten vinden we dit artikel niet terug in de instructie van Van 

Hoornbeek, die in 1720 aantreedt. Immers, het Tweede Stadhouderloze Tijdperk is 

dan al bijna twee decennia oud (1702 – 1747). Na 1747 keerde met de stadhouder 

ook genoemd artikel terug. Het belang van de stadhouder werd in de instructie van 

Steyn ook in een ander artikel toegevoegd; in artikel drie vinden we de opdracht dat 

hij er ‘na sijn uiterste vermoogen’ voor moet zorgen  

“dat de Privilegien, Geregtigheeden, Costumen en Usantien van de Landen van 
Holland en Westvriesland, mitsgaders de souverainiteit en authoriteit van de 
Staaten, en haare tegenwoordige Regeeringsform, en bysonderlijk haar Edele Groot 
Mog. Resolutie van 16 November 1747 op het Erfstadhouderschap, Capitein- en 
Admiraalschap Generaal genoomen, in alle haare deelen geconserveert en bewaart 
worden”.53  

Was de raadpensionaris in 1672 enkel verplicht de stadhouder op de hoogte te 

houden van belangrijke gebeurtenissen in de gewestelijke politiek, nu werd er aan 

toegevoegd dat hij zich actief moest inzetten om het verworven erfstadhouderschap 

te beschermen. Daarmee lijkt het raadpensionariaat niet alleen meer ten dienste te 

staan van de gewestelijke staten; ook de stadhouder heeft zich hiermee een 

                                                             
52 Instructie raadpensionaris Fagel, artikel 7, Nationaal Archief, Den Haag, Staten van Holland, 1572-
1795, nummer toegang 3.01.04.01, inventarisnummer 105 
53 Instructie raadpensionaris Steyn, artikel 3, Nationaal Archief, Den Haag, Staten van Holland, 1572-
1795, nummer toegang 3.01.04.01, inventarisnummer 188 
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dominante rol ten opzichte van het raadpensionariaat verworven. Het 

raadpensionariaat had een deel van zijn Bourgondische taakinhoud teruggekregen. 

5.1.3 Conclusie  

De positie van raadpensionaris bevatte, zo kunnen we concluderen, veel 

mogelijkheden voor zijn beoefenaar om zich te ontwikkelen tot een spin in het 

politieke web. Het raadpensionariaat wordt dan ook als een van de zwaarste 

posities gezien. Het is niet voor niets dat Fockema Andreae stelt dat de politieke en 

bestuurlijke geschiedenis van de Republiek zich rond de raadpensionarissen laat 

schrijven (Fockema Andreae, 1973; zie ook Groenveld, 1985: 433). Een dergelijk 

belangrijke functie bood de persoon die de functie uitoefende veel invloed in de 

belangrijkste bestuurlijke organen van de Republiek. Dit gold met name voor de 

raadpensionaris van Holland en West-Friesland, gezien het feit dat het gewest van 

Holland en West-Friesland het rijkste en machtigste gewest van de Republiek was. 

Dit roept de vraag op of en welke standaarden leidend waren voor de 

uitoefening van deze functie. Werd er middels standaardisering gepoogd de 

uitoefening van de functie van raadpensionaris te sturen? Of waren er juist 

mogelijkheden om dit belangrijke ambt naar eigen inzicht te vervullen?  

Om deze vragen te beantwoorden gaan we in de volgende paragrafen eerst 

in op de bureaucratische standaarden en vervolgens op die van professionele aard, 

zoals we die in hoofdstuk drie hebben onderscheiden. We beginnen onze analyse 

van het ambt van raadpensionaris met Adriaan Pauw, die in 1651 aantrad. In 

onderstaand overzicht zijn de Hollandse raadpensionarissen vanaf 1651 

weergegeven. 

Om de bureaucratische standaarden in het werk van de raadpensionaris te 

analyseren hebben we de instructies van de raadpensionarissen van Holland en 

West-Friesland tussen 1651 en 1795 onderzocht. Daarnaast hebben we ook de 

ambtsbrieven van alle raadpensionarissen geanalyseerd.  
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1651 - 1653 Adriaan Pauw  
1653 - 1672  Johan de Witt 
1672 - 1688 Gaspar Fagel 
1689 - 1720  Anthonie Heinsius 
1720 - 1727 Isaäc van Hoornbeek 
1727 - 1736 Simon van Slingelandt 
1737 - 1746 Anthonie van der Heim 
1746 - 1749 Jacob Gilles 
1749 - 1772 Pieter Steyn 
1772 - 1787 Pieter van Bleiswijk 
1787 - 1795 Laurens Pieter van de Spiegel54 

Tabel 5.1 Raadpensionarissen van Holland en West-Friesland 1651 – 1795 
(ontleend aan Fölting, 1976)  

Van bovenstaande raadpensionarissen zijn alle instructies terug te vinden in de 

resolutieboeken van de Staten van Holland en West-Friesland, met uitzondering 

van de instructie van Simon van Slingelandt. Ten aanzien van zijn instructie is het 

volgens de resolutie van 17 juli 1727  

“goetgevonden en verstaan, dat de Raadtpensionaris, die in plaatse van wijlen den 
Heer en Mr. Isaac van Hoornbeeck by haar Edele Groot Mog. sal werden geëligeert, 
sal werden aangestelt op de selve instructie, waar op gemelden Heere Isaac van 
Hoornbeeck is aangestelt geweest, soo als die onder de Notulen van den 12. 
September des jaars 1720 is geinsereert”.55  

5.2 Raadpensionaris als bureaucraat 

We zullen achtereenvolgens ingaan op de standaarden die de wijze van 

functioneren en de positie van de functionaris reguleerden.  

5.2.1 Bureaucratische standaarden met betrekking tot de structuur 

In bovenstaand overzicht valt direct op dat tussen raadpensionaris Fagel (tot 1688) 

en raadpensionaris Heinsius (vanaf 1689) het ambt een jaar niet vervuld lijkt te 

zijn, waarmee wellicht de bestuurswerkzaamheid onderbroken zou zijn. Gaspar 

Fagel is overleden in december 1688, de benoeming van Heinsius vindt plaats in 

                                                             
54 Aan het raadpensionariaat van Van de Spiegel kwam in 1795 een einde door het uitroepen van de 
Bataafse Republiek, het ambt van raadpensionaris werd op 28 januari 1795 afgeschaft en Van de Spiegel 
werd gevangengenomen (zie bijvoorbeeld De Fouw, 1946, 204 e.v.; Boogman, 1988: 137 & 223; Rutgers, 
2005). 
55 Nationaal Archief, Den Haag, Staten van Holland, 1572-1795, nummer toegang 3.01.04.01, 
inventarisnummer 161 
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mei 1689. In de stukken die betrekking hebben op dit besluit wordt steeds gesteld 

dat Heinsius de overleden raadpensionaris Fagel opvolgt. Vanuit het oogpunt van 

continuïteit is dit een opmerkelijke zaak, deze belangrijke functie zou dan immers 

bijna een half jaar niet vervuld zijn. 

Wanneer we deze kwestie nader bekijken, blijkt er iets anders aan de hand 

te zijn. In deze periode is het ambt volgens de resoluties van de Staten van Holland 

na het overlijden van Fagel waargenomen door Michiel ten Hove, die op dat 

moment pensionaris was van Haarlem. Ten Hove wordt op 22 december 1688 ‘by 

provisie’ aangesteld, tot groot ongenoegen overigens van de stad Dordrecht.56 De 

vertegenwoordiging van deze stad grijpt de eerste vergadering van het nieuwe jaar 

dan ook aan om in een uitgebreid betoog haar ongenoegen over deze tijdelijke 

oplossing te uiten. Het belangrijkste argument van Dordrecht lijkt te zijn dat de 

functie van raadpensionaris te belangrijk is om door een waarnemer te laten 

uitoefenen. Wellicht hebben andere argumenten ook een rol gespeeld, het was 

immers niet voor het eerst dat een waarnemend raadpensionaris werd aangewezen. 

Daarbij komt dat Dordrecht ooit de eerstaangewezen stad was om in de vervanging 

van de raadpensionaris te voorzien. Hiervoor was het lange tijd gebruikelijk 

geweest dat Dordrecht haar pensionaris beschikbaar stelde.  

Nog voordat een definitieve benoeming tot raadpensionaris was voltooid 

overleed Ten Hove op 49 jarige leeftijd. Anthony Heinsius werd ‘by provisie’ tot 

tijdelijk raadpensionaris aangesteld. In mei 1689 werd hij vervolgens tot 

raadpensionaris benoemd.  

De verklaring voor het bezwaar van Dordrecht tegen de tijdelijke 

benoeming van Ten Hove zou ook met de benoemingspraktijk te maken kunnen 

hebben, waarin de tijdelijke raadpensionaris korte tijd later tot raadpensionaris 

benoemd werd. Wellicht was het bezwaar van de Dordtse delegatie een omfloerst 

betoog tegen Ten Hove. Ze konden immers op basis van eerdere benoemingen 

redelijkerwijs verwachten dat hij zou worden voorgedragen als de nieuwe 

raadpensionaris. Met discontinuïteit ten aanzien van de functie van 

raadpensionaris had het zeker niets te maken. Eerder met een ongelukkige 

samenloop van omstandigheden.  

                                                             
56 Zie de beraadslaging hierover in de resoluties van de Staten van Holland, Nationaal Archief, Den 
Haag, Staten van Holland, 1572-1795, nummer toegang 3.01.04.01, inventarisnummer 121 & 122 
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Ditzelfde deed zich voor tussen de raadpensionarissen Van Slingelandt (tot 1736) 

en Van der Heim (vanaf 1737). Van Slingelandt overleed in december 1736, de 

benoeming van zijn opvolger Van der Heim wordt vermeld in de resolutieboeken 

op 15 maart 1737.  

Er blijkt dus steeds sprake te zijn van directe vervanging en opvolging, voor 

de gehele periode van 144 jaar is de functie ononderbroken uitgeoefend. In termen 

van continuïteit is het ook relevant te bekijken of in tijden van afwezigheid van de 

eigenlijke raadpensionaris het werk wel werd voortgezet. Verschillende 

voorbeelden laten zien dat hiervoor een vervangingsregeling gold. Aan het begin 

van de hier onderzochte periode bijvoorbeeld was het gebruikelijk dat de 

pensionaris van Dordrecht de raadpensionaris van Holland verving bij afwezigheid.  

Uit zowel de instructie als ook de ambtsbrieven blijkt wel dat de functie van 

raadpensionaris belangrijk werd gevonden en wel ‘tot voorstand van de eere, 

authoriteit en het conserveren van de geregtigheit van den lande ende goet beleid 

van des gemeene landssaecken’.57 Uit deze formulering kunnen we afleiden dat het 

om een belangrijke ambtenaar moet gaan die een voorname rol speelde in de zaken 

waar de Staten van Holland zich over bogen. Deze zware maar tegelijk brede 

omschrijving van de functie van de raadpensionaris werd in de ambtsinstructie 

nader gedefinieerd. Naar deze instructie werd in de ambtsbrief verwezen. 

 We beschreven de functie van raadpensionaris al in de vorige paragraaf als 

een topambtenaar in het centrum van het gewestelijk en generaal bestuur die als 

adviseur en voorzitter van de Staten van Holland en West-Friesland optrad. Uit de 

instructies blijkt verder dat het handelen van de raadpensionaris aan een aantal 

regels, standaarden, gebonden is. Deze regels houden uiteraard verband met de 

taken die we hierboven beschreven. Als topambtenaar was de raadpensionaris 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk door de klerken en secretarissen 

en bijvoorbeeld ook voor de vorming van de registers en archieven. In de rol van 

voorzitter nam hij het voortouw in de vergaderingen van het Hollandse gewest, 

deed hij voorstellen en bracht hij adviezen uit. Als een ware gespreksleider moest 

hij vervolgens zoeken naar consensus, ‘eenparigheyt’, daarbij de ‘pluraliteit’ van de 

                                                             
57 Formulering ontleend aan de ambtsbrieven, Nationaal Archief, Den Haag, Staten van Holland, 1572-
1795, nummer toegang 3.01.04.01, inventarisnummers 1790-1803 
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vergadering respecterend.58 In zijn rol als adviseur was de raadpensionaris 

aanwezig bij de vergaderingen van de Gecommitteerde Raden en bracht hij daar 

verslag uit van lopende zaken in de Staten Generaal, inclusief adviezen hoe met 

actuele ontwikkelingen om te gaan.  

 Naast deze taken waren nog enkele andere beperkingen in de instructie 

opgenomen, die direct van invloed zijn op de handelingsruimte van de 

raadpensionaris. Het was de raadpensionaris bijvoorbeeld verboden zich te 

bemoeien met de ambtsbegeving: “ende sal hem op de eedt verboden wesen, hem 

eenighsints te bemoeyen met het verkiesen ofte stellen van eenige Officieren, 

Vroedschappen, ofte andere Magistraten in de Steden, ofte ten platten Lande, 

midtsgaders oock niemandt wie die soude mogen weten […] opentlick noch 

bedectelick mogen recommanderen”.59  Ook was het de raadpensionaris verboden 

giften aan te nemen, brieven achter te houden of buiten Holland te verblijven 

zonder medeweten van de Staten van Holland. 

In de instructie zijn niet alleen verboden te vinden ten aanzien van het 

ambt van raadpensionaris. Ook werd bijvoorbeeld vermeld binnen welke termijn 

vergaderstukken uitgewerkt moesten worden, op welke tijden de Staten van 

Holland vergaderden en wat de raadpensionaris buiten deze tijden geacht werd te 

doen. Ook staan er richtlijnen met betrekking tot de vorming van archieven in. 

Dergelijke regels en beperkende maatregelen maakten de speelruimte van de 

raadpensionaris kleiner. De instructie, met andere woorden, bakende het ambt af 

tot de eerder besproken taken, waarbij enkele beperkende regels het handelen van 

de raadpensionaris stuurden. Daarmee was het ambt, in termen van taken en 

plichten, wel vast omlijnd, echter of we door de veelheid van taken die het in zich 

verenigde van een gespecialiseerd ambt kunnen spreken is de vraag. We kunnen de 

raadpensionaris het beste zien als een generalistische ambtenaar, voor wie klerken 

en secretarissen het specialistische werk verrichtten. Het is vanuit hedendaags 

perspectief opmerkelijk dat meerdere belangrijke portefeuilles in één functie waren 

gebundeld. 
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Alle besluiten van de vergadering van de Staten van Holland en West-Friesland 

werden in de resolutieboeken bijgeschreven. Hiervoor was de raadpensionaris 

verantwoordelijk. Van hem werd verwacht dat de belangrijke besluiten door hem 

zelf werden geformuleerd, de rest van de verslaglegging kwam voor rekening van 

zijn ambtelijke apparaat. Ook het bijhouden van de registers en het archief viel 

onder de verantwoordelijkheid van de raadpensionaris. Brieven die hij zelf schreef 

in het kader bijvoorbeeld van zijn diplomatieke relaties moesten ook in kopie 

bewaard worden om zo verantwoording af te kunnen leggen aan de 

Statenvergadering of de Gecommitteerde Raden. Op deze manier werd blijkbaar 

gepoogd controleerbaarheid van en inzicht in werkzaamheden te vergroten.  

Veel raadpensionarissen hielden hun stukken thuis bij, waardoor delen van 

de archieven ten huize van de raadpensionaris werden opgebouwd. Van Jacob Cats 

is bekend dat zijn slaapkamer overdag in gebruik was als werkkamer voor zijn 

klerken, veel stukken bewaarde hij onder zijn bed. Ook is in de resoluties terug te 

vinden dat bij het overlijden van Johan de Witt bij hem thuis moest worden 

nagegaan welke stukken daar lagen die in het archief van de Staten thuishoren. Zo 

zijn in de resoluties de opmerkingen met betrekking tot het ‘sterfhuys’ van de 

raadpensionaris verschillende keren terug te vinden.60 Er werd dan bekeken welke 

documenten van staatsbelang zich thuis bij de overleden raadpensionaris 

bevonden. Hierdoor verliep de vorming van archieven wellicht wat rommelig, maar 

er werd blijkbaar wel waarde gehecht aan verslaglegging en controleerbaarheid van 

handelen. 

Tot nu toe hebben we de te verrichten taken en de daaraan verbonden 

restricties behandeld. Om een vergelijking met het bureaucratisch model mogelijk 

te maken moeten we op deze plaats nog ingaan op de benoeming van de 

raadpensionarissen. In de vroegmoderne tijd kwam het nogal eens voor dat 

functies in eigendom werden gegeven, bijvoorbeeld via systemen van verpanding 

en verpachting, we bespraken dit eerder. Voor het raadpensionariaat gold dit niet. 

Dit wil niet zeggen dat aan het raadpensionariaat geen financiële verplichting 

vooraf ging, echter dit verschafte de benoemde raadpensionaris niet het recht de 

functie te verkopen of te verhuren. Het gaat hier om een belasting (ambtgeld) op 
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het ambt, de functie van raadpensionaris kreeg men hiermee dus niet in eigendom. 

De ambtsbrieven geven informatie over deze belasting die gepaard ging met de 

benoeming tot raadpensionaris. Vanaf 1737, het betreft de ambtsbrief van Van der 

Heim, treffen we steeds de volgende aantekening aan:  

“De Heer Mr. Anthonij van der Heim als gesuccedeert in de plaatse van de Heer 
Mr. Simon van Slingelandt in de bediening van Raadpensionaris van Holland en 
Westvriesland, heeft betaalt het amptgeld, gearresteert in den jaare 1716; ter som 
van vijfduijsent driehondert drieendertig gulden seven stuijvers, alsmede het 
amptgeld gearresteert in den jaare 1727, ter som van twaalfduijsent twee hondert 
gulden volgens recepissen van den Ontfanger Generaal van Slingelandt gedateert 
den 4 april 1737, beide aan mij vertoont.”61 

Volgens deze aantekening moest er een bedrag aan ambtgeld worden voldaan, 

alvorens te kunnen worden benoemd tot raadpensionaris. In de ambtsbrief van Van 

der Heim (hierboven weergegeven) vinden we bij deze aantekening een verwijzing 

naar een regeling van 1716, echter de ambtsbrieven van zijn voorgangers vermelden 

geen betaling van ambtgeld. Het is waarschijnlijk dat zij wel ambtgeld betaald 

hebben, immers genoemde regeling is in 1716 ingesteld. Of er vóór 1716 ambtgeld is 

betaald voor de functie van raadpensionaris is niet waarschijnlijk. Aan deze 

regeling van ambtgeld ligt dezelfde verklaring ten grondslag als die we eerder bij de 

schout bespraken: naar aanleiding van het faillissement van de Republiek was een 

belasting op publieke functies ingesteld met als doel de financiële middelen aan te 

zuiveren (cf. Swart, 1949; Aalbers, 1980; Prak, 2005).  

De hoogte van het ambtgeld wierp uiteraard automatisch een barrière op 

rond de functie van raadpensionaris. Men moest immers in staat zijn om een 

dergelijk bedrag te kunnen afdragen bij aanvaarding van de functie. Van der Heim 

bijvoorbeeld moest volgens de regelingen van 1716 en 1727 in totaal meer dan 

17.000 gulden afdragen bij de aanvaarding van zijn ambt. Het jaarsalaris van Van 

der Heim bedroeg, ter vergelijking, 12.000 gulden. Van der Heims opvolger – 

Gilles – kocht, om de bedragen in perspectief te plaatsen, in 1734 een huis met erf 

en tuin aan de Wagenstraat voor 12.000 gulden (Fölting, 1976, 104).  Het bedrag 

dat Gilles aan ambtgeld moest voldoen lag overigens hoger dan dat van zijn 

voorganger, er was inmiddels een regeling toegevoegd. Gilles betaalde bij 

aanvaarding van het raadpensionariaat iets meer dan 26.000 gulden. Het 
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jaarsalaris van Gilles was overigens gelijk aan dat van Van der Heim: 12.000 

gulden. Het ambtgeld kon dus behoorlijk oplopen, in verhouding tot het salaris van 

de raadpensionaris.  

 

Op basis van het voorgaande kunnen we voor de kenmerken van de 

bureaucratische organisatie het volgende schema opmaken voor de functie van 

raadpensionaris van de Staten van Holland en West-Friesland: 

 

Bureaucratische standaarden met 
betrekking tot de structuur 

Bevinding Raadpensionaris 

Continue bestuurswerkzaamheid 
 

Ja, functie werd steeds weer ingevuld en er 
bestond een vervangingsregeling 

Bestuurlijk handelen op basis van formele 
regels en procedures 

Ja, in de instructie zijn regels terug te 
vinden waaraan de raadpensionaris zich 
moet houden; ook staat beschreven hoe 
bepaalde zaken dienen te worden 
aangepakt, echter wel beperkt 

Vaste gespecialiseerde ambten Raadpensionaris generalist; wel chef van 
ambtelijk apparaat, waar secretarissen en 
klerken werkten: specialisatie vooral naar 
gewicht van de zaak 

Hiërarchische ambtsordening Raadpensionaris als chef van ambtelijk 
apparaat; zelf ondergeschikt aan politieke 
laag 

Ambtsuitoefening door middel van 
schriftelijke stukken 

Ja, besluiten werden direct op schrift 
gesteld, ook van de brieven etc moesten 
kopieën bewaard worden 

Uitoefening met ter beschikking gestelde 
middelen 

Geen informatie (wel in Knevel, eis voor 
verhoging vergoeding De Witt vanwege 
hogere kosten aan schrijfgerei etc.) 

Aanstelling zonder eigendomsrecht op de 
functie 

Ja, wel de constructie van ambtsgeld 

Ambtsuitoefening onderworpen aan 
rationele discipline en controle 

In de instructie wel de mogelijkheid 
opgenomen om zaken te controleren 

Tabel 5.2 Bureaucratische standaarden met betrekking tot de structuur 

5.2.2 Bureaucratische standaarden met betrekking tot het individu 

Met betrekking tot de individuele positie van de ambtenaar kunnen we met enkele 

korte opmerkingen volstaan. De raadpensionaris deelde zijn bevoegdheden niet 

met andere functionarissen. Er was dus geen sprake van een collegiale vorm van 

taakuitoefening, waarbij een individu uit hoofde van een college handelde. De 

raadpensionaris was volgens de instructie verantwoordelijk voor het ambtelijk 

apparaat, getuige bijvoorbeeld de passage uit de instructie waarin staat dat de 

raadpensionaris  
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“sal meede, soo veel in hem is, besorgen, dat sijne eerste en andere Klercken geen 
giften gaaven of geschenken koomen te ontfangen, genieten of profiteeren van 
eenige dingen, hoe klein die oock souden moogen weesen, selfs niet van eetbare 
Spys of Dranck, en dat van niemandt, het zy Steeden, Collegien, Compagnieën, 
Kaameren, Personagien of particuliere Personen, onder wat pretext het oock soude 
moogen weesen” 62 

In de commissiebrieven werden twee eigenschappen genoemd die van belang 

waren bij de benoeming van de raadpensionaris: ‘ervaren’ en ‘bequaam’. Daarbij 

werd steeds aangegeven dat de nieuw benoemde raadpensionaris aangesteld werd 

vanwege zijn “groote ervarentheit, getrouwigheit en sonderlinge diensten”.63 Met 

deze bekwaamheid werd een gedegen opleiding bedoeld, getuige de academische 

achtergrond waarover alle raadpensionarissen beschikten. Meest gangbaar hierbij 

was de juridische opleiding; van de elf personen die deze functie in genoemde 

periode uitoefenden, waren er tien gepromoveerd in de rechten (gegevens ontleend 

aan Fölting, 1976). We komen hier later op terug (§5.3.1). Ervaring speelde ook een 

belangrijke rol, alle raadpensionarissen hebben ervaring opgedaan in verschillende 

publieke functies alvorens tot raadpensionaris benoemd te worden. Hierover zijn 

echter geen formele vereisten in de instructies of ambtsbrieven opgenomen. 

 De benoemingsprocedure kende niet alleen een selectie op basis van 

ervaring en bekwaamheid, uiteindelijk moest uit een aantal personen een keuze 

gemaakt worden door de Staten van Holland en West-Friesland. Tijdens de 

stadhouderloze tijdperken (1650-1672 & 1702-1747) was het de vergadering van de 

Staten alleen die de keuze maakte. In de periodes dat de stadhouderlijke functie wel 

werd bekleed, werd ook altijd het advies van de stadhouder ingewonnen. Er werd 

hem dan een ‘voorslag’ voorgelegd; de stadhouder kreeg dan de mogelijkheid zijn 

voorkeur aan te geven. In de resoluties is steeds overeenstemming tussen de 

geadviseerde en benoemde raadpensionaris. Dit hoeft niet te betekenen dat 

hierover daadwerkelijk altijd overeenstemming wás. De resolutie kan immers ook 

later zijn aangepast, zodat geen van de betrokkenen gezichtsverlies leed door 

afwijkende wensen die niet bleken te zijn ingewilligd. Ook kan het zijn dat de 
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Statenvergadering in deze procedure in praktijk ondergeschikt was aan de wil van 

de stadhouder. 

 Vervolgens werd de raadpensionaris door de Statenvergadering benoemd, 

het besluit werd opgenomen in de resolutieboeken van de Staten. De 

raadpensionaris werd op deze wijze wél verkozen; het is uiteindelijk de vergadering 

die de raadpensionaris benoemde. Daarmee werd geen directe relatie met een 

persoon aangegaan, maar met een bestuurlijk orgaan. De benoeming betreft dus 

een besluit van een bestuurlijk orgaan, waarmee we het als een benoeming in 

bureaucratische zin kunnen zien.  

Geen enkele raadpensionaris was vóór zijn benoeming werkzaam in de 

ambtelijke ondersteuning van de Staten van Holland. Dit betekent dat van 

promotie via de hiërarchische structuur geen sprake was, zoals we dat wel kennen 

in het bureaucratische model. De carrières van de raadpensionarissen zijn allen 

verschillend. Men bereikte de post van raadpensionaris blijkbaar niet via een baan 

als klerk in het ambtelijk apparaat van de raadpensionaris. Dit is op zichzelf niet 

opmerkelijk, de secretarie had slechts een beperkte omvang. De posten die men 

voorafgaand aan de positie van raadpensionaris bekleedde zijn wel op een andere 

manier vergelijkbaar, daarover later in dit hoofdstuk meer (§5.3.1).  

 Na de benoeming werd de ambtsbrief opgemaakt, waarmee de 

raadpensionaris formeel benoemd werd. Hierin stond een verwijzing naar de 

instructie, waarin ook de arbeidsvoorwaarden vermeld werden. De raadpensionaris 

ontving volgens deze instructie een vast bedrag per jaar, in sommige gevallen werd 

ook melding gemaakt van vergoeding van reiskosten die in het kader van de functie 

werden gemaakt. Het jaarlijkse bedrag was vastgesteld op 6.000 gulden en werd 

vanaf raadpensionaris Fagel standaard vermeerderd met een extraordinaris bedrag 

van 6.000 gulden en 4.000 gulden pensioen per jaar. Het salaris werd verdeeld 

over vier termijnen per jaar uitbetaald.64 De raadpensionarissen Pauw en De Witt 

ontvingen ieder nog 3.000 gulden per jaar, Fagel (vanaf 1672) werd dus aangesteld 

met een salaris van in totaal 12.000 gulden. Dit is de enige verhoging van het 

jaarsalaris van de raadpensionarissen in de bestudeerde periode. De Witt 

beklaagde zich al over de vele onkosten die hij moest maken uit hoofde van zijn 

functie, wellicht is deze klacht omgezet in een verhoging van het salaris van de 
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nieuwe raadpensionaris. In de stukken is echter niets over extra vergoedingen bij 

De Witt of Pauw teruggevonden. 

 Hoewel 12.000 gulden op zichzelf een behoorlijk bedrag was, (Gilles kocht 

immers een huis voor 12.000 gulden, zo zagen we hierboven) werd de 

raadpensionaris automatisch benoemd in twee andere functies die in een 

ongeschreven regel vastgeklonken waren aan de functie van raadpensionaris om zo 

zijn inkomen nog wat aan te vullen. Deze functies waren Grootzegelbewaarder en 

Registermeester van de Leenen. Hoewel hiervan niets terug te vinden is in de 

instructies, waren deze functies traditioneel verbonden met de functie van 

raadpensionaris. We zien deze functies bij alle raadpensionarissen terugkeren 

(Fölting, 1976).  

Van de laatste raadpensionaris, Van de Spiegel (1787-1795), is een 

uitgebreider pakket aan arbeidsvoorwaarden terug te vinden in de bewaard 

gebleven ambtsbrief. Van de Spiegel was raadpensionaris in Zeeland en Zeeuw van 

geboorte. Hoewel we in de ambtsinstructie niets terugvinden over het feit dat de 

raadpensionaris een Hollander van geboorte diende te zijn, werd Van de Spiegel 

genaturaliseerd tot Hollander, evenals zijn vrouw en kinderen. Dit kostte hem 

niets, het was onderdeel van het pakket van voorwaarden waaronder hij werd 

aangesteld. Ook werd afgesproken dat zijn kinderen een bedrag uitgekeerd zouden 

krijgen na zijn dood, zodat “deselve na mijn dood een aandenken zouden hebben, 

dat hun Vader zijn leven in den dienst van Holland had afgesloofd” (Van de Spiegel 

in De Fouw, 1946: 182). Van de Spiegel kreeg ten slotte een verhuisvergoeding, de 

ambtsinstructie stelde het de raadpensionaris immers verplicht om in Den Haag te 

verblijven. Van de Spiegel huurde daarvan het Huis Rustenburg in Den Haag, op de 

plaats van het huidige Vredespaleis; later bewoonde Van de Spiegel een huis aan de 

Korte Vijverberg. 

Vanaf het moment van aanstelling was het de raadpensionaris niet 

toegestaan nog nevenfuncties uit te oefenen. De instructie schreef voor dat  

“hy gheene Officien beneffens het Raedt-Pensionnaris-schap binnen of buyten ’t 
Landt moghen bedienen, in geenderhande manieren onder eenigh pretext” zodat 
het gewest volledig door de raadpensionaris gediend kan worden.65 
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Op deze wijze werd er niet alleen voor gezorgd dat hij volledig beschikbaar was 

voor de Staten van Holland, ook werd zijn neutraliteit gewaarborgd door middel 

van artikel III van de instructie:  

“ende omme in alle saecken synen dienst ende advise te mogen gebruycken, sal hy 
hem in alle saecken, so van Quartieren, Steden, Dorpen ende Collegien van 
Hollandt ende West-Vrieslandt, als oock van andere Provintien ende Landen, soo 
veel dat Hollandt ende West-Vrieslandt soude mogen roeren, neutrael ende 
onpartydigh houden, niemant ten dienste staen, advis ofte consultatie geven, ofte 
oock eenige pensioenen of gagien nemen.”66  

Volledige toewijding aan de Staten van Holland en West-Friesland werd, met 

andere woorden, noodzakelijk geacht. 

Volgens de instructie van de raadpensionaris is de ambtstermijn 

vastgesteld op vijf jaar:  

“Den dienst van den raadtpensionaris sal duyren den tydt van vyf jaaren, welcke 
geëxpireert zynde van nieuws sal werden gedelibereert op het verkiesen van eenen 
anderen, ten waare met verre de meeste stemmen goetgevonden wierde deesen 
wederom in dienst aan te neemen op deese instructie.”67 

De functie kan dus wel steeds verlengd worden met vijf jaar, wanneer de 

vergadering hiermee instemde. In praktijk was de ambtsduur tussen 1651 en 1795 

gemiddeld iets langer dan twaalf jaar. Zeven van de twaalf raadpensionarissen 

oefenden hun functie uit tot hun dood, waarbij Heinsius (1689-1720) maar liefst 31 

jaar als raadpensionaris in dienst was van de Staten van Holland. Van twee 

raadpensionarissen is bekend dat zij niet aan de verwachtingen voldeden: Gilles 

(1746-1749) werd al na drie jaar aan de kant gezet, voor Van Bleyswijk duurde het 

toch nog drie termijnen (vijftien jaar) alvorens besloten werd zijn dienstverband 

niet te verlengen. Ook voor hem gold dat de vergadering van de Staten van Holland 

niet tevreden was over zijn functioneren (Meiboom, 1987). 

Het dienstverband van de raadpensionaris kan ook om politieke redenen 

ten einde komen. De raadpensionarissen De Witt en Van de Spiegel moesten 

beiden noodgedwongen hun functie neerleggen vanwege een verschuiving in de 

machtsbalans. De Witts raadpensionariaat eindigde in het ‘rampjaar’ 1672, het jaar 

waarin de Republiek in een crisis verzeild raakte door een buitenlandse militaire 
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invasie en economische teruggang. De prins van Oranje Willem III kreeg steeds 

meer greep op de macht, in 1672 resulteerde dit in het einde van het Eerste 

Stadhouderloze Tijdperk: Willem III is vanaf 1672 de nieuwe stadhouder. Johan de 

Witt, altijd tegenstander van de Oranjes en van de vervulling van de functie van 

stadhouder door telgen uit deze familie, moest het veld ruimen. In de ambtsbrief 

van zijn opvolger, Fagel, lezen we hiervan een vroegmodern politiek eufemisme: 

door de ‘goetwillige afstandt’ van Johan de Witt van de functie van raadpensionaris 

was de functie vacant gekomen.68  

Twee weken na het onafwendbare ontslag van Johan de Witt liep het volk 

te hoop bij de Gevangenpoort in ’s-Gravenhage, waar De Witt zijn door tortuur en 

ziekte verzwakte broer Cornelis kwam ophalen. Het tij was voor de broers De Witt 

gekeerd, ze waren symbolen van de crisis geworden. Het volk keerde zich tegen hen 

en schaarde zich massaal achter de Prins. Samen met zijn broer werd Johan de 

Witt buiten voor de Gevangenpoort gelyncht (Rowen, 1978; Panhuysen, 2005). 

Zoals we eerder al beschreven kwam ook het raadpensionariaat van Van de 

Spiegel door een politieke verschuiving ten einde. In 1795 werd in Nederland de 

Bataafse Republiek uitgeroepen, waarin geen plaats meer was voor 

regentenambtenaren uit de oude Republiek. Na een aantal jaren gevangen te 

hebben gezeten, vluchtte Van de Spiegel met zijn gezin naar het Duitse Lingen, een 

domein waarop heerlijke rechten van de Oranjes rustten (De Fouw, 1946: 204 e.v.; 

Boogman, 1988: 137 & 223; Rutgers, 2005). 

 

Ook de beschrijving van de individuele positie van de raadpensionaris laat zien dat 

het hier gaat om een regentenambtenaar, een ambtenaar die verweven was met de 

politieke bestuurders. In onderstaand overzicht geven we weer in hoeverre van 

bureaucratische kenmerken van de individuele positie van de ambtenaar sprake 

was in de functie van raadpensionaris. Daarmee vatten we bovenstaande paragraaf 

samen. 
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Bureaucratische standaarden met 
betrekking tot het individu 

Bevinding Raadpensionaris 

Ambtsvervulling door individuele 
ambtenaren 

Ja, benoeming op naam en uitvoering van 
de functie niet overdraagbaar 

Ambtsvervulling door ondergeschikte 
ambtenaren 

Ja, raadpensionaris ondergeschikt aan 
gewestelijke staten vergadering, klerken en 
secretarissen ondergeschikt aan 
raadpensionaris 

Vervulling van ambten door benoemde 
ambtenaren 

Benoemd door Statenvergadering 

Vervulling van ambten door deskundige 
ambtenaren 

Slechts algemene vereisten ten aanzien van 
bekwaamheid, daarnaast vaardigheid in 
Latijn en Frans 

Aanstelling op contractbasis Ambtsbrief fungeert als benoemingsbesluit 
met daarin termijn en voorwaarden, 
aangevuld door instructie 

Aanstelling in vaste positie Nee, ambtstermijn van vijf jaar, de facto 
voor het leven 

Ambt als hoofdberoep Ja, nevenfuncties buiten gewestelijk belang 
niet toegestaan, met uitzondering van 
enkele traditioneel aan het ambt van 
raadpensionaris verbonden functies 

Geschematiseerde carrièrepatronen Nee, recrutering uit andere organen 
Vast salaris en pensioen in geld Ja, vast salaris en de meesten kregen een 

vast bedrag als pensioen 
Beloning op basis van rang en stand Beloning raadpensionariaat stond vast 
Bevordering op basis van anciënniteit  Nee 
Formele bescherming van de ambtelijke 
positie 

Nee, verschuiving machtsbalans kan 
immers leiden tot ontslag 

Tabel 5.3 Bureaucratische standaarden met betrekking tot het individu 

Bovenstaande beschrijving van de functie van raadpensionaris laat zien dat het 

werk van de raadpensionaris in grote mate bureaucratisch gestandaardiseerd 

genoemd kan worden. Dit gaat echter niet op voor de standaarden die met 

aanstelling en selectie van de raadpensionaris te maken hebben. Op dit punt blijft 

het onhelder welke criteria zorgden voor een aanstelling als raadpensionaris. We 

lieten zien dat bijna alle raadpensionarissen een juridische achtergrond op 

academisch niveau hebben. De carrières van de raadpensionarissen verschilden 

echter in functies en in plaats. Geen van de raadpensionarissen had voor zijn 

raadpensionariaat in de ambtelijke dienst van de Staten van Holland gewerkt. De 

vraag is daarom over welke kennis en ervaring raadpensionarissen beschikten bij 

hun benoeming. Om in Webers termen te spreken: welke ‘Dienstwissen’ brachten 

de raadpensionarissen mee en waar hadden ze die opgedaan? In de volgende 

paragraaf gaan we in op de professionele standaarden van de raadpensionaris, 
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waarbij de gedeelde achtergrond en de mate van standaardisatie van het werk van 

raadpensionaris centraal staat.  

5.3 Raadpensionaris als professional 

Het raadpensionariaat was de hoogste ambtelijke positie in Holland. Daarmee was 

de raadpensionaris, zoals we in de vorige paragraaf zagen, in formele zin 

ondergeschikt aan de vergadering van de Edele Hoog Mogenden Heeren van de 

Staten van Holland, ofwel de politieke vertegenwoordiging van het gewest. In 

praktijk echter bekleedde de raadpensionaris de meest invloedrijke positie, 

waarmee hij zich afwisselend bestuurder en ambtenaar moet hebben gevoeld. 

Immers, we zagen al dat de raadpensionaris een prominente rol vervulde, zowel in 

de voorbereiding van de vergadering, als tijdens de beraadslaging van de Staten van 

Holland. 

 Daarmee behoorde de functie niet tot de regentenfuncties, waarmee de 

bestuurders worden aangeduid. Wel kunnen we de raadpensionaris een 

‘regentenambtenaar’ noemen, zoals we eerder stelden; een ambtelijke functie 

waarvoor uit regentenkringen werd gerecruteerd vanwege het feit dat het om een 

functie ging die een aanzienlijke invloed op het bestuur met zich meebracht.  

Daarmee zouden we ook mogen veronderstellen dat de achtergrond van de 

raadpensionarissen verschilde van die van de regenten, op zijn minst wanneer we 

hun carrières bekijken. Een ambtelijke functie vergde andere kwaliteiten dan een 

bestuursfunctie. Anderzijds zou de functie van raadpensionaris hierop een 

uitzondering kunnen zijn, vanwege zijn invloedrijke positie nabij de 

bestuurscolleges.  

Zoals blijkt uit de analyse van de ambtsinstructie van de raadpensionaris in 

de voorgaande paragraaf zijn de selectiecriteria algemeen van aard. Volgens de 

instructie ging het om personen van goede naam en faam, die de gereformeerde 

godsdienst beleden, over voldoende ervaring en kennis van landszaken beschikten 

en tot slot geschoold waren in het Latijn en Frans. Deze in de instructie 

geformuleerde eisen bieden enig houvast. Zo zal de eis dat de raadpensionaris het 

Frans en Latijn zal moeten beheersen tot weinig verwarring leiden. Voldoende 
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ervaring en kennis van landszaken echter is een minder gemakkelijk te meten 

conditie.  

Hierna zal blijken dat we deze conditie beter begrijpen als we naar de 

carrières van de raadpensionarissen kijken. Immers, aan dergelijke voorwaarden 

werd in de praktijk van selectie en benoeming van de raadpensionaris invulling 

gegeven. Procedures hieromtrent waren niet geformaliseerd, bijvoorbeeld 

vastgelegd in resoluties van de vergadering van de Staten van Holland, maar waren 

wellicht net zo leidend en sturend in de praktijk van het openbaar bestuur van de 

Republiek. In deze paragraaf gaan we in op deze vorm van standaardisatie, welke 

werd vormgegeven door de bestuurders van de Republiek zelf. Gelijk aan de wijze 

waarop we de professionaliteit van de schout analyseerden, gaan we nu in op de 

professionele standaarden in het werk van de raadpensionaris. We bespreken 

achtereenvolgens, net zoals bij de schout, de individuele standaarden en de 

standaarden met betrekking tot de structuur. 

5.3.1 Professionele standaarden met betrekking tot het individu 

In het klassieke professionele model worden kennis, kunde en ervaring als 

belangrijke inhoudelijke pijlers van een professie genoemd. Deze begrippen vinden 

we ook terug in de ambtsinstructie van de raadpensionaris, ze worden echter niet 

uitgewerkt. Daarom zullen we op basis van een analyse van de afkomst, opleiding 

en carrière pogen de betekenis van kennis, kunde en ervaring in het werk van de 

raadpensionaris te achterhalen, te beginnen met de afkomst van de 

raadpensionarissen. Bij de afkomst staat de vraag centraal welke plek in de 

maatschappij de vader van de raadpensionaris innam. Vervulde hij al functies 

binnen het openbaar bestuur of moeten we de bekleders van het raadpensionariaat 

zien als homines novi, nieuwelingen in de kringen van het openbaar bestuur? 

Het antwoord op deze vraag is dat slechts twee raadpensionarissen niet 

afkomstig waren uit een ambtelijk of bestuurlijk geslacht: de vader van Van de 

Spiegel was scheepsofficier bij de VOC (zie bijv. Mijnhardt, 1996), Van Hoornbeeks 

vader was predikant en hoogleraar theologie in Utrecht en later Leiden. De overige 

negen raadpensionarissen zijn, zo kunnen we opmaken uit een genealogisch 

overzicht van Fölting (1976), opgegroeid in een bestuurlijk of ambtelijk gezin.  
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De meeste raadpensionarissen zijn opgegroeid in een gezin dat verbonden was met 

het stedelijke bestuur. Vader Pauw bijvoorbeeld was burgemeester in Amsterdam 

én één van de grondleggers van de Verenigde Oost-Indische Compagnie; Jacob de 

Witt, vader van Johan de Witt, was burgemeester van Dordrecht en lid van de 

vroedschap en ook Heinsius’ vader was lid van de stedelijke vroedschap en voerde 

enige tijd de functie van schepen uit in zijn stad Delft. Functies van burgemeester, 

schepen en lidmaatschap van de stedelijke vroedschap werden ook door de vaders 

van de raadpensionarissen Steyn (Haarlem) en Van Bleyswijk (Delft) uitgeoefend. 

Daarmee behoorden de ouders van de hier genoemde raadpensionarissen tot de 

groep regenten van de genoemde steden.  

 Voor drie raadpensionarissen gold dat hun vader een juridische functie 

vervulde in een van de gewestelijke juridische instellingen. Zowel Fagel als Van der 

Heim waren lid van de Hoge Raad van Holland en Zeeland, Gilles’ vader was 

advocaat. Van Slingelandt kwam uit een Dordrechts pensionarisgezin, zijn vader 

maakte later de overstap naar de Raad van State en vervulde ook daar een 

ambtelijke functie. Hierna volgt een overzicht van de beroepen van de vaders van 

de verschillende raadpensionarissen. 

 

Raadpensionaris Beroep vader 
Pauw Burgemeester Amsterdam, oprichter VOC 
De Witt Burgemeester Dordrecht 
Fagel Raad Hoge Raad Holland en Zeeland 
Heinsius Suikerraffinadeur, veertigraad en schepen  Delft 
Van Hoornbeek Predikant, hoogleraar theologie 
Van Slingelandt Pensionaris Dordrecht, secretaris Raad van State 
Van der Heim Hoge Raad Holland en Zeeland 
Gilles Advocaat 
Steyn Diverse bestuurlijke functies Haarlem 
Van Bleyswijk Baljuw Delfland, diverse bestuurlijke functies Delft 
Van de Spiegel Scheepsofficier Oost-indische Compagnie 

Tabel 5.4 Afkomst raadpensionarissen: beroep vaders 

Op basis van het voorgaande kunnen we stellen dat de meeste raadpensionarissen 

op jonge leeftijd kennis hebben gemaakt met functies binnen het openbaar bestuur. 

De meerderheid leerde met name het stedelijk niveau kennen, doordat hun vader 

lid was van de vroedschap en het ambt van burgemeester of schepen uitoefende. 

Anderen maakten kennis met een meer gewestelijke, juridische, instelling.  
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Deze kennismaking met het openbaar bestuur ligt voor de raadpensionaris 

geografisch gespreid over het hele gewest, maar is wel beperkt tot de steden. Zo 

kwamen twee raadpensionarissen in de bestudeerde periode afkomstig uit 

Dordrecht - Johan de Witt en Simon van Slingelandt. Haarlem en Delft leverden de 

meeste raadpensionarissen aan het gewest: in totaal waren er uit beide steden drie 

raadpensionarissen afkomstig. Fagel, Gilles en Steyn kwamen uit Haarlem en 

Heinsius, Van der Heim en Van Bleyswijk uit Delft. Amsterdam (Pauw) en 

Rotterdam (Van Hoornbeek) leverden ieder één raadpensionaris. In de 

bestudeerde periode werd één raadpensionaris aangetrokken van buiten het 

gewest; Laurens Pieter van de Spiegel heeft een carrière in Goes en Middelburg 

achter de rug en is Zeeuw van geboorte. Jacob Cats, opvolger én voorganger van 

Pauw (1629-1631 en 1636-1651) was ook Zeeuw van geboorte, echter, toen Cats 

benoemd werd als raadpensionaris was hij in dienst van Dordrecht als pensionaris 

van de stad en daarmee dus al actief in het openbaar bestuur van Holland.   

 De raadpensionarissen waren dus bijna allemaal Hollanders. Pas de laatste 

raadpensionaris van Holland werd van buiten het gewest aangetrokken. Laurens 

Pieter van de Spiegel, op dat moment pensionaris van de Staten van Zeeland, werd 

in 1787 benoemd vanwege zijn “intelligentie, inzet, fenomenale werkkracht, politiek 

inzicht en een tomeloze ambitie” (Mijnhardt, 1996: 55). Van de Spiegel toonde zich 

echter bovenal een pro-orangistische ambtenaar, waardoor hij direct in de smaak 

viel bij Wilhelmina, de echtgenote van stadhouder Willem V (Boogman, 1988: 144, 

155, 180, 189). Van de Spiegel zou zijn raadpensionariaat van Holland mede te 

danken hebben aan een brief die hij schreef aan Wilhelmina, waarin hij stelde dat 

“de tijd nu rijp was het erfelijk karakter van het stadhouderschap in de constitutie 

te laten vastleggen” (Mijnhardt, 1996: 54). In zijn ogen was het niet aan het volk om 

te regeren, dat zou slechts tot chaos en willekeur leiden (Boogman, 1988: 150). 

“Een volk dat zyn Regeerders naar willekeur afzet, is als de passagiers die de 

stuurlieden van het schip overboord smyten”, aldus Van de Spiegel. Om die reden 

vergeleek hij het volk met het gedrag van kinderen: “hun aandacht met geweld van 

eene zaak af trekken is onmogelyk, men moet die aandacht voorzigtig afleiden op 

andere objecten die minder schadelyck zyn” (Van de Spiegel gecit. in Boogman, 

1988: 150). In de roerige periode waarin de Republiek zich bevond, die zich vooral 

laat kenmerken door enerzijds de factiestrijd tussen de orangisten en patriotten en 
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anderzijds buitenlandse militaire dreiging, vormde Van de Spiegel voor het 

stadhouderlijk paar een betrouwbare orangistische pion in de Hollandse 

Statenvergadering. Van de Spiegel aanvaardde de positie van raadpensionaris, die 

hij zelf omschreef als ‘dat wijde veld vol distels en doornen’ volgens Boogman uit 

plichtsbesef: “werkzaamheid, en wel spoedige werkzaamheid werdt’er vereischt, om 

de ordre, de rust en den welvaart van den Staat te herstellen” (Van de Spiegel gecit. 

in Boogman, 1988: 190). 

 Niet alleen vanwege zijn Zeeuwse afkomst is Van de Spiegel een 

uitzondering tussen de Hollandse raadpensionarissen te noemen. Van de Spiegel 

kon, in tegenstelling tot zijn voorgangers, ook niet bogen op een hoge of belangrijke 

afkomst. De keuze voor Van de Spiegel valt dan ook vooral te verklaren door de 

roerige periode waarin de Republiek zich inmiddels bevond. Van de Spiegel zou 

met zijn kennis en ervaring rust kunnen brengen in het bestuur van de Staten van 

Holland en de Republiek. 

De afkomst van de Hollandse raadpensionarissen en de plaats waar de 

vaders hun functies uitoefenden in de tijd vóór Van de Spiegel ligt verspreid over 

een aantal Hollandse steden. Geen van de raadpensionarissen is opgegroeid op het 

platteland, geen van hen maakte carrière in bestuurlijke of ambtelijke functies ten 

plattelande. Hier waren uiteraard ook niet veel interessante bestuurlijke functies te 

bekleden. De ambtelijke en bestuurlijke kringen in de steden vormden, met andere 

woorden, de weg naar het ambt van raadpensionaris. Een andere belangrijke 

bestuurslaag vormde in dit kader de Generaliteit, dat wil zeggen, de functies die ten 

dienste van de Republiek als geheel waren ingesteld. Hierbij moet men denken aan 

bijvoorbeeld de Staten Generaal of de Raad van State.  

De functies van de vaders van de raadpensionarissen hebben met elkaar 

gemeen dat ze in de kern ten dienste staan van een overheidsinstelling of 

bestuurslaag in de steden van Holland. We kunnen op basis van het gegeven 

overzicht vaststellen dat bijna alle raadpensionarissen opgevoed zijn in een gezin 

met een sterke band met het publieke domein. Kinderen in dergelijke gezinnen 

gingen automatisch naar de Latijnsche School, om zo, voorzien van een degelijke 

opleiding, wellicht aangevuld met een universitaire studie, aan een verdienstelijke 

loopbaan te beginnen, in bijvoorbeeld de handel of het openbaar bestuur.  
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In de ambtsinstructie die we in de vorige paragraaf bespraken was geen 

voorwaarde opgenomen met betrekking tot opleiding. Slechts het beheersen van 

het Frans en Latijn werd als vereiste vermeld in het eerste artikel, naast de bepaling 

dat het om een ervaren en bekwaam persoon moest gaan van goede naam en faam. 

Omdat de opleiding niet langs formele weg gestandaardiseerd was, bekijken we 

hier of dit leidde tot grote diversiteit in vooropleidingen. Immers, wanneer dit niet 

het geval is, duidt dit op een gedeeld besef van noodzakelijk geachte kennis voor de 

functie van raadpensionaris. Daartoe hebben we, evenals eerder voor de schout, 

voor alle raadpensionarissen de opleidingen geïnventariseerd.  

Alle voor dit onderzoek bestudeerde raadpensionarissen hebben als 

student ingeschreven gestaan aan een Nederlandse universiteit, de meesten in 

Leiden. Ingeschreven staan als student betekende dat men colleges volgde bij de 

verschillende hoogleraren. Dit konden publieke en particuliere colleges zijn. Door 

het ontbreken van een curriculum volgde men, zoals eerder aangegeven, colleges 

naar eigen inzicht. We bespraken de academische praktijk al in hoofdstuk vier.  

Het behalen van een doctoraat kan het beste vergeleken worden met ons 

huidige afstuderen, waarbij de kandidaat een stelling in de vorm van een scriptie 

verdedigde. Acht raadpensionarissen haalden zoals gezegd hun graad in de rechten, 

Van Bleyswijk, Van Slingelandt en Steyn promoveerden ook, maar het is niet 

duidelijk of dit een promotie in de rechten betrof; dit ligt wel voor de hand.  

Andere opleidingen vinden we onder de raadpensionarissen nauwelijks 

terug. Pauw studeerde Letteren, alvorens hij promoveerde in de rechten. Heinsius 

en Van Slingelandt stonden als student wijsbegeerte ingeschreven aan de 

Hogeschool in Leiden. In onderstaand overzicht zijn de opleidingen van de 

raadpensionarissen weergegeven. 
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Rechten Letteren Theologie / 

Wijsbegeerte 

Raadpensionaris 

Student Promotie Student Promotie Student Promotie 

Pauw  x x    

De Witt x x     

Fagel x x     

Heinsius  x   x  

Van Hoornbeek x x     

Van Slingelandt x    x  

Van der Heim x x     

Gilles x x     

Steyn x      

Van Bleyswijk x      

Van de Spiegel x x     

Tabel 5.5 Opleiding van de raadpensionarissen van Holland 

Alle raadpensionarissen beschikten over een juridische achtergrond, zo blijkt uit 

bovenstaand overzicht. Sommigen promoveerden zelfs aan een buitenlandse 

universiteit. Het was in de zeventiende en achttiende eeuw niet ongewoon om 

tijdens een academische opleiding enkele universiteiten in het buitenland te 

bezoeken. Voor een telg van een regentenfamilie maakte een ‘grand tour’ soms deel 

uit van de academische vorming (zie bijv. Frank-Westrienen, 2006 [1983]; 

Grabowsky & Verkruijsse, 2001; Panhuysen, 2005). Tenminste vier 

raadpensionarissen hebben in lijn met deze traditie een bezoek gebracht aan 

buitenlandse universiteiten. Zo bezocht Van Slingelandt als student de universiteit 

van Orleans, deden De Witt en Heinsius de universiteit van Angers aan. Beiden 

behaalden aldaar hun doctoraat in de rechten. Ook Gilles promoveerde aan een 

buitenlandse universiteit. 

 Een grand tour hield dus vaak een buitenlandse reis langs onder meer 

universiteiten in. Het doel van een dergelijke grand tour was persoonlijke 

ontwikkeling in zeer brede zin. Lipsius beschreef in zijn ‘Epistola de fructa 

peregrinandi et praesertim in Italia’ (1578) het doel van een grand tour in drie 

punten (Grabowsky & Verkruijsse, 2001: 9): 
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1. het vergaren van kennis; 

2. de vorming van het karakter; 

3. het verkrijgen van ‘prudentia’. 

 

Het derde punt kwamen we al tegen in de academische vorming (hoofdstuk vier), 

die ook gericht was op de ontwikkeling van prudentia, naast het vergaren van 

kennis. Door deze reis deed de jonge student naast kennis ook levenservaring op, 

enerzijds doordat hij in aanraking kwam met andere culturen en anderzijds omdat 

hij zich moest redden zonder de bescherming van ouders of voogden.  

 Van de studenten werd verwacht dat zij hun belevenissen opschreven in 

een dagboek. Hierin werd bijgehouden wat men meemaakte tijdens de reis, welke 

plaatsen werden bezocht en wat bijvoorbeeld de belangrijkste bezienswaardigheden 

waren. Soms gaat een dagboek iets verder en wordt ook gereflecteerd op de 

gebeurtenissen. Volgens Grabowsky en Verkruijsse (2001) diende het dagboek 

“waarschijnlijk vooral om het thuisfront te bewijzen dat er serieus werk was 

gemaakt van het ‘educatieve’ element van de reis” (Grabowsky & Verkruijsse, 2001: 

9). Naast het feit dat de reis door de ouders betaald werd, was de vader vaak 

verantwoordelijk voor de route en duur van de reis. Gedurende de achttiende eeuw 

verwerd de grand tour steeds meer tot een reisje voor het plezier, een ‘sukkelreisje’ 

(Dekker in Grabowsky & Verkruijsse, 2001).  

Hoewel er geen opleiding werd voorgeschreven, kunnen we op basis van 

het gevonden patroon in de opleiding vaststellen dat het raadpensionariaat 

voorbehouden was aan juristen. Naast opleiding speelde ervaring ook een rol in 

deze functie, zo valt ook op te maken uit de ambtsinstructie. Welke ervaring dat 

precies is, zullen we proberen te achterhalen door de carrières van de verschillende 

raadpensionarissen nader te beschouwen en vergelijken. 

Als eerste valt op dat voor bijna alle raadpensionarissen benoeming in 

genoemd ambt geschiedde na een lange carrière in het openbaar bestuur. De 

gemiddelde leeftijd waarop men in de functie werd benoemd was 50. De jongste 

raadpensionaris van de Staten van Holland, Johan de Witt, vormde hierop een 

uitzondering. Hij werd al op 28- jarige leeftijd benoemd. Zijn aanstelling kwam 

zelfs al ten einde nog voordat hij de hier genoemde gemiddelde leeftijdsgrens van 
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het raadpensionariaat had bereikt. Adriaen Pauw vormde ook een uitzondering op 

de gemiddelde leeftijd, hij was al 66 toen hij werd benoemd tot raadpensionaris. 

Dit was echter zijn tweede benoeming, van 1631 tot 1636 was hij ook al 

raadpensionaris van Holland geweest.  

 Met uitzondering van Johan de Witt werden de raadpensionarissen dus pas 

op latere leeftijd in deze functie benoemd. Een inventarisatie van de functies die de 

raadpensionarissen daarvoor uitoefenden, kan ons meer inzicht geven in het profiel 

van de ambtenaar: welke expertise en ervaring is tekenend voor de 

raadpensionarissen? We bespreken de carrières op deze plaats kort, in bijlage IV is 

van iedere raadpensionaris de carrière beknopt weergegeven.  

Zoals we kunnen verwachten van een functie als die van de 

raadpensionaris was de functie voor niemand zijn eerste functie in het openbaar 

bestuur. Dit betekent dat iedere raadpensionaris een zekere ervaring met het 

openbaar bestuur meebracht. Op basis van het feit dat dit voor iedere 

raadpensionaris in deze periode geldt, mogen we veronderstellen dat men dit een 

belangrijke voorwaarde voor benoeming vond. Het was blijkbaar niet voor iedereen 

zonder meer mogelijk deze functie te verwerven, men moest over behoorlijke 

ervaring in het publieke domein beschikken.  

 Daarnaast kunnen we vaststellen dat slechts enkele raadpensionarissen 

buiten het openbaar bestuur gewerkt heeft; enkelen zijn als advocaat begonnen. 

Nadat ze eenmaal de weg van het openbaar bestuur waren ingeslagen, hebben ze 

fulltime publieke functies uitgeoefend. 

 Interessant is het te bekijken hoe de ervaring die men daarbij heeft 

opgedaan is opgebouwd bij de verschillende raadpensionarissen. We stelden al vast 

dat voor alle raadpensionarissen geldt dat ze over ervaring binnen het openbaar 

bestuur beschikten. Binnen het openbaar bestuur wordt vaak het onderscheid 

tussen politiek-bestuurlijke en ambtelijke functies toegepast om een functie te 

typeren, we gebruikten dit onderscheid eerder bij de analyse van de carrière van 

schouten en baljuws. We stelden hierboven vast dat het raadpensionariaat in de 

kern een ambtelijke functie was. De raadpensionaris was immers dienend aan de 

vergadering en beschikte niet over beslissingsbevoegdheden. Deze typering steunt 

in de eerste plaats op de instructies die we in de vorige paragraaf van dit hoofdstuk 

bespraken. De vraag of deze typering ook wordt ondersteund door de ervaring die 
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door de raadpensionarissen werd meegebracht en daarmee wezenlijk deel 

uitmaakte van het vak van raadpensionaris, kunnen we beantwoorden door de 

carrières op politiek-bestuurlijke en ambtelijke functies te analyseren. 

 Omdat het hier om een kleinere groep functionarissen gaat, geven we een 

overzicht van alle gevonden functies in de verschillende carrières, verdeeld in de 

categorieën bestuurlijke en ambtelijke functies. Daarna volgt een typering van de 

carrières van de raadpensionarissen.  

 

Bestuurlijke functies Ambtelijke functies 
Schepen Secretaris stedelijk 
Vroedschapslid / Raad op lokaal niveau Pensionaris stedelijk 
Burgemeester / President-burgemeester Juridisch – Hof van Holland, Hoge Raad 
VOC – bewindvoerder Thesaurier Generaal Raad van State 
Gewestelijke Staten – gedeputeerde Gewestelijke staten – secretaris 
Gecommitteerde Raad Staten Generaal – Griffier, tweede griffier 
Buitenlands gezant Raadpensionaris 
Waterschap – hoofdingeland  
Admiraliteit  

Tabel 5.6 Bestuurlijke en ambtelijke functies in de Republiek 

De hier geanalyseerde carrières bevatten in totaal 43 functies; alle 

raadpensionarissen hebben bij elkaar 43 functies bekleed. Hiervan zijn 25 functies 

ambtelijk, bij achttien functies gaat het om bestuurlijke functies. Dit betekent dat 

de raadpensionaris over het algemeen een meer ambtelijke carrière had en dus 

ervaring uit ambtelijke posities meebracht. In onderstaand schema laten we zien 

hoeveel bestuurlijke en ambtelijke functies iedere raadpensionaris bekleedde, 

waaruit we kunnen opmaken hoeveel raadpensionarissen met een overwegend 

ambtelijke of bestuurlijke achtergrond er zijn benoemd. Dit plaatst de 

bovengenoemde totaalverdeling van 25 ambtelijke tegenover achttien politiek-

bestuurlijke functies in perspectief. In de gevallen waarin raadpensionarissen in 

beide typen functies actief zijn geweest, is tussen haakjes het aantal dienstjaren 

vermeld. Daarmee wordt de verhouding tussen de typen functies in de carrière 

helder. 
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Raadpensionaris Bestuurlijke functies Ambtelijke functies 
Pauw B/A 4 (26) 2 (25) 
De Witt A - 2 
Fagel A - 3 
Heinsius B/A 4 (13) 2 (19) 
Van 
Hoornbeek 

A - 2 

Van 
Slingelandt 

A - 2 

Van der 
Heim 

A - 3 

Gilles A 1 (1) 3 (16) 
Steyn B 6 (26) 1 (6) 
Van 
Bleyswijk 

A - 2 

Van de 
Spiegel 

B 3 (46) 3 (16) 

Tabel 5.7 Bestuurlijke en ambtelijke functies in de carrières van de 
raadpensionarissen, vermeld is het aantal functies met in sommige gevallen tussen 
haakjes het totaal aantal dienstjaren 

Hoewel het verschil van 25 bestuurlijke functies tegenover achttien ambtelijke 

functies niet groot lijkt, zien we in bovenstaand schema dat voor zes van de elf 

raadpensionarissen geldt dat ze geen enkele bestuurlijke functie vervulden. Voor de 

overige vijf raadpensionarissen laat het schema door middel van het aantal 

dienstjaren zien dat Gilles ook tot de raadpensionarissen met een ambtelijke 

carrière gerekend mag worden. Immers, zijn bestuurlijke functie besloeg slechts 

een jaar, tegenover zestien ambtelijke dienstjaren. In het geval van zowel Pauw als 

Heinsius is het verschil tussen bestuurlijke en ambtelijke dienstjaren te klein om 

van een duidelijk profiel te kunnen spreken, Van de Spiegel en Steyn hebben een 

duidelijk bestuurlijk profiel, doordat het aantal dienstjaren in bestuurlijke functies 

veel groter is dan het aantal ambtelijke dienstjaren.  

Alle raadpensionarissen kunnen tenminste bogen op een behoorlijke 

carrière in publieke dienst, de meerderheid zelfs op ervaring uit ambtelijke 

functies, zoals het stedelijke pensionariaat of een soortgelijke functie bij de Staten 

Generaal (zie bijvoorbeeld ook Israel, 2001: 502). Overigens geeft de volgorde in de 

carrière van een functie bij de Staten Generaal naar een gewestelijke topfunctie aan 

dat de raadpensionaris van Holland ook voor de gehele Republiek een belangrijke 

functie was. 
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Zowel in de carrières als in de opleiding die de raadpensionarissen genoten hebben, 

zien we voortdurend dezelfde punten terugkomen. Iedere raadpensionaris 

beschikte over een juridische achtergrond, die vaak bevestigd werd door middel 

van een academische promotie in binnen- of buitenland. De ervaring die de 

raadpensionarissen vervolgens hebben opgedaan in het openbaar bestuur, begon in 

veel gevallen op ondersteunende ambtelijke posities, van waaruit werd 

doorgegroeid naar posities met meer verantwoordelijkheid. Deze groei vond niet 

plaats langs lijnen zoals we ze in het bureaucratisch model beschreven, dat wil 

zeggen langs de hiërarchische structuur binnen een organisatie. In het geval van de 

raadpensionarissen zien we in alle carrières de verantwoordelijkheid en de schaal 

toenemen om zo uiteindelijk op de positie van raadpensionaris terecht te komen. 

 Wanneer eenmaal de positie van raadpensionaris bereikt was, betekende 

dit niet dat men deze functie voor de rest van het leven kon uitoefenen. Gilles en 

Van Bleyswijk kregen immers beiden hun ontslag, omdat men niet tevreden was 

over hun functioneren. Wanneer men echter naar tevredenheid functioneerde, 

bleef men in functie. Daarmee werd de functie aan de meeste raadpensionarissen 

de facto voor het leven gegeven.  

In de categorie van individuele professionele standaarden is ook het punt 

van ethiek opgenomen, waarbij het gaat om normen en waarden die bepalend zijn 

voor de wijze waarop de professional zijn vak uitoefent. Welke ethische richtlijnen 

kunnen we met andere woorden terugvinden in het werk van de raadpensionaris? 

 Deze vraag is lastig te beantwoorden voor functionarissen uit het verleden. 

Deze richtlijnen kunnen immers het best worden afgeleid uit de praktijk van het 

werk, waarvoor observaties van en vragen over deze praktijk aan direct 

betrokkenen het beste resultaat zullen opleveren (zie bijvoorbeeld Van den Heuvel 

et al., 2002; Van der Wal, 2008). Voor deze studie leiden we deze ‘service ethic’ af 

enerzijds uit de genoten opleiding, anderzijds uit correspondentie van de 

verschillende raadpensionarissen. Brieven verstuurd door de raadpensionarissen 

maken immers deel uit van de praktijk van het werk. Wel moeten we ons uiteraard 

realiseren dat dit maar een deel van deze praktijk is. 

 Hierboven bespraken we de opleiding van de raadpensionarissen, waarin 

onder meer prudentia centraal stond als de kunde om te regeren. Onder deze 

noemer leerden de bestuurders en topambtenaren in spé over de deugden die 
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centraal zouden moeten staan voor functionarissen in het openbaar bestuur. We 

bespraken eerder al de constantia van Lipsius – vooral gericht op burgerschap – 

waarin de combinatie van volharding en standvastigheid werd geïdealiseerd. 

Lipsius putte hierbij zowel uit de klassieke stoïcijnse leer als uit eigentijdse 

opvattingen.  

 Deze combinatie was niet vreemd in de zestiende en zeventiende eeuw, 

immers de periode waarin op vele fronten klassieke invloeden te herkennen zijn: de 

renaissance. De ethische positie van de regenten in deze periode kan dan ook het 

beste worden omschreven door middel van de klassieke deugden die men aan de 

academie kreeg onderwezen. Lipsius, een invloedrijk politiek denker, schreef eind 

zestiende eeuw een vorstenspiegel waarin hij de belangrijkste deugden voor een 

vorst uiteen zette. We kunnen deze deugden zien als richtlijnen voor de regeerders 

– regenten - van de Republiek – waar nooit een vorst geregeerd heeft – ondanks 

dat Lipsius dit werk niet in de eerste plaats voor deze regenten heeft geschreven. De 

Republiek kan immers volgens De Bruin (1999) wel als een anomalie worden 

gezien als het gaat om de inrichting van het bestuur, de mechanismen en 

verhoudingen werkten hetzelfde als in de monarchieën in die tijd.  

 Lipsius beschreef ten aanzien van de vorst vijf belangrijke deugden. 

Allereerst was dat justitia, gerechtigheid, ten tweede clementia, 

vergevingsgezindheid. Ten derde noemde Lipsius fides – trouw – en als vierde 

modestia, waarmee zedigheid werd bedoeld. Als laatste beschreef Lipsius de 

majestas, waarmee hij doelde op het inboezemen van ontzag.  

 Hoewel Lipsius deze deugden als richtsnoeren voor vorsten in een stelsel 

van eenhoofdig gezag beschreef, zien we ze terug bij de regenten in de Republiek. 

Dit is niet vreemd, immers, in hun opleiding werd hen uit deze stof gedoceerd. Niet 

enkel Lipsius benadrukte in zijn werk het belang van dergelijke deugden, we zien ze 

ook terug bij andere wetenschappers uit deze tijd (bijvoorbeeld Heinsius, 

Boxhorn).  

 We treffen deze deugden aan in de fysieke omgeving van de regenten, 

letterlijk op de werkvloer, met name in de kunst die op deze werkvloeren terug te 

vinden is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verbeelding van deugden in schilderijen in 

overheidsgebouwen of de versiering van diezelfde gebouwen met deze deugden 
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voorstellend beeldhouwwerk, we beschreven dit eerder voor de schouten en 

baljuws.  

 Cornelis de Witt, broer van raadpensionaris Johan, toonde zich in de 

martelkamer, toen hij werd verhoord op verdenking van hoogverraad (1672), een 

regent die zich de universitaire stof nog goed kon herinneren. In plaats van een 

bekentenis zou Cornelis hebben gezegd: ‘Trek mij maar aan stukken, je krijgt er 

toch niet uit wat er niet in zit’ (in: Panhuysen, 2005: 452; Rowen, 1978). Ook zou 

hij de volgende regels uit het werk van Horatius hebben uitgesproken (ontleend 

aan Visser, 2006; Rowen 1978):  

Iustum et tenacem propositi virum 
Non civium ardor prava iubentium, 
non voltus instantis tyranni 
mente quatit solida neque Auster, 
 
dux inquieti turbidus Hadriae, 
nec fulminantis magna manus Iovis: 
si fractus inlabatur orbis, 
inpavidum ferient ruinae;69 

In de archieven van de raadpensionarissen hebben we deze deugden niet 

teruggevonden, met uitzondering van raadpensionaris Cats. Als raadpensionaris 

valt hij buiten de periode van deze studie, echter zijn werk is tot ver in de 

zeventiende eeuw gelezen en daarmee van invloed geweest op het dagelijks leven in 

de Republiek. Cats dichtte in zijn ‘Spiegel van den voorleden en tegenwoordigen 

tijd’ onder meer over de belangrijke positie die de regenten in de samenleving 

innemen (Cats, 1869 [1659]). Voor Cats was het duidelijk dat wanneer het publieke 

ambt riep, weigering niet tot de mogelijkheden behoorde. “Het regeren is hun 

plicht [...] regeren is voor de groten, kleinen worden geregeerd” (Van Deursen, 

1996: 363-364). Beneden zijn roeping mag een regent niet blijven, zo stelt Van 

Deursen op basis van het werk van Cats (ibid.). 

 Cats zag de bestuurlijke taak voorbehouden aan bekwame lieden die in 

staat waren een dergelijke zware last te dragen. Wijsheid was hierbij het 
                                                             
69 De vertaling van deze regels luidt als volgt (ontleend aan Visser, 2006): Een rechtvaardig en 
vasthoudend man laat zich niet van zijn stuk brengen door gretige burgers die foute maatregelen eisen, 
niet door het gezicht van een dreigende tiran, noch door de zuiderstorm, heerser over de onstuimige 
Adriatische Zee, en zelfs niet door de machtige hand van een bliksemende Jupiter; al mocht de hemel 
gebroken neervallen, het puin zal een man treffen zonder angst. 
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belangrijkste, volgens Cats: “Rijcke gecken vercieren de stadt. Wijse mannen 

bestieren de stadt” (Cats, 1869 [1659]: 294). Gematigdheid was derhalve volgens 

Cats een belangrijke deugd in het publieke domein. Sociale klasse speelde hierbij 

voor Cats wel een rol, want “wie hooger klimt als hem betaemt, valt lager als hy 

heeft geraemt” (Cats, 1869 [1659]: 294). Cats achtte slechts leden van de 

regentenklasse in staat de regerende taken goed uit te voeren. Wie zijn stand 

binnen de maatschappij probeert te ontstijgen, bijvoorbeeld door zich in de 

bestuurlijke kringen te begeven, terwijl dit vanwege de afkomst niet in de rede lag, 

zal vroeg of laat hard terugvallen, aldus Cats. 

 De toon van Cats’ autobiografische gedicht “Twee en Tachtigh-jarigh 

leven” is er een die het beste te typeren is met dienstbaarheid, tenminste waar het 

de passages betreft die zijn publieke functies beschrijven. Als regent stond dan ook 

het algemeen welzijn voorop, dat leerden de studenten aan de Leidse academie als 

ze aan hun prudentia werkten.  

 Hoewel van de raadpensionarissen uit deze periode geen persoonlijke 

bespiegelingen over hun ethisch referentiekader konden worden achterhaald, blijkt 

wel uit de correspondentie van verschillende raadpensionarissen dat het besef van 

het algemeen belang door alle raadpensionarissen sterk werd beleefd. Dit blijkt uit 

een selectie van de correspondentie die voor een aantal raadpensionarissen is 

bestudeerd. In veel brieven vinden we het argument van het belang van de 

Republiek of de Staten terug, vaak als enige argument ter rechtvaardiging van een 

besluit of verzoek. Deze brieven konden gericht zijn aan ambassadeurs van de 

Republiek in den vreemde of aan pensionarissen in de steden. Politieke – 

inhoudelijke – kwesties staan in de brieven centraal. Het gaat dan om het vragen 

van informatie over bepaalde kwesties of een oproep een bepaald standpunt te 

ondersteunen.70 Expliciet vinden we de notie van het algemeen belang terug in het 

voorwoord van de ‘Schets der Regeerkunde’ van Van de Spiegel (1786). In zijn 

voorwoord schrijft hij dat  

                                                             
70

 Correspondentie van De Witt in: “Brieven van Johan de Witt”, bewerkt door R. Fruin en uitgegeven 
door N. Japikse (4 dln., 1906-1913), Werken van het Historisch Genootschap, Johannes Muller, 
Amsterdam; Nationaal Archief, Collectie Fagel, toegangsnummer 1.10.29, inventarisnummer 1980; 
Isaac van Hoornbeek, toegangsnummer 3.01.20, inventarisnummers 2VII, 2IX, 2XII; Anthonie van der 
Heim, toegangsnummer 3.01.22, inventarisnummers 14, 15, 26, 118, 120, 187, 208, 235, 372, 374, 379; 
Pieter Steyn, toegangsnummer 3.01.24, inventarisnummers 4, 82 
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“Gelukkig is de burgerstaat, in welke dezelfde grondregels die de bestuurders voor 
ogen hebben bij het uitvaardigen van hun bevelen ook de wens der ingezetenen 
opwekken tot gehoorzamen; voortkomend uit het inzicht dat alles moet 
samenkomen in het ondeelbaar uitgangspunt: HET WELZIJN VAN HET VOLK 
ALS HOOGSTE WET”.71 

We kunnen vaststellen dat het waarschijnlijk is dat de raadpensionarissen ten 

minste tijdens hun opleiding kennis hebben gemaakt met genoemde deugden, als 

gevolg waarvan deze een rol zouden kunnen hebben gespeeld tijdens hun 

functioneren als raadpensionaris. Daarnaast treffen we bij de raadpensionarissen 

tenminste een sterk besef van het algemeen belang of het belang van de Republiek 

of Staten. Dienstbaarheid aan het gewest of de Republiek gecombineerd met het 

besef dat de regenten hierin een grote verantwoordelijkheid droegen is daarmee de 

belangrijkste invulling van de service ethic van de raadpensionarissen. 

Op basis van het voorgaande stellen we vast dat de raadpensionarissen 

over tenminste ruime ervaring binnen het openbaar bestuur beschikten voordat ze 

tot raadpensionaris benoemd werden, met uitzondering van De Witt, wiens 

kwaliteiten dan ook uitzonderlijk werden geacht (Rowen, 1978). Vanwege het feit 

dat voor de meerderheid geldt dat ze een juridische academische opleiding hebben 

genoten kunnen we spreken van professioneel gevormde raadpensionarissen. Dat 

wil zeggen, raadpensionarissen die zowel een opleiding als loopbaan achter de rug 

hebben die past bij de functie van raadpensionaris. Ook in termen van ethiek is de 

raadpensionarissen naar alle waarschijnlijkheid het beginsel van dienstbaarheid 

bijgebracht. Dit alles heeft uiteraard consequenties voor het vak van 

raadpensionaris. het raadpensionariaat werd immers voortdurend uitgeoefend 

door juristen met een overwegend ambtelijke achtergrond.  

                                                             
71 Van de Spiegel (1786) in Rutgers, 2005: 55 (hoofdletters in origineel). 
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Professionele standaarden 
met betrekking tot het 
individu 

Bevindingen Raadpensionaris 

Kennis Opleiding rechten, meerderheid gepromoveerd 
Vaardigheden Tijdens de opleiding gewerkt aan welbespraaktheid, 

argumenteren 
Ervaring Carrières binnen het openbaar bestuur, meerderheid 

op ambtelijke functies 
Ethiek Onderwijs over klassieke deugden die van belang zijn 

voor bestuur 

Tabel 5.8 Professionele standaarden met betrekking tot het individu 

5.3.2 Professionele standaarden met betrekking tot de structuur 

In het model van professionaliteit zijn we aangekomen bij de tweede groep 

professionele eigenschappen van het raadpensionariaat: standaarden met 

betrekking tot de structuur. Het bestaan van een beroepsassociatie van 

raadpensionarissen, of beter, een collectief van raadpensionarissen waarbinnen 

afstemming en reflectie met betrekking tot de functie plaatsvindt, is in strikte zin 

op voorhand uitgesloten. De raadpensionaris is immers een functie die in het 

gewest slechts één keer voorkomt. Echter, wanneer we dit breder bekijken, ligt het 

voor de hand binnen de ambtelijke gelederen van het openbaar bestuur in de eerste 

plaats naar de stedelijke pensionarissen te kijken als professionele evenknieën op 

stedelijk niveau. Immers, het raadpensionariaat is een functie met een 

uitgesproken ambtelijk karakter, zonder enige formele beslissingsbevoegdheid en 

alleen inhoudelijk en proces begeleidende taken, net als de pensionarissen op 

stedelijk niveau. Ook is het stedelijk pensionariaat in een aantal gevallen een 

voorbode van het raadpensionariaat. 

 Daarmee is direct een informele ongelijkheid tussen de functies 

aangegeven; steeds is het de functie van pensionaris die, wanneer deze in de 

carrière van de raadpensionaris voorkomt, op jongere leeftijd wordt uitgeoefend. 

Dit ondersteunt de idee van een professioneel collectief niet. 

 Kijken we naar het contact tussen de raadpensionaris en de verschillende 

pensionarissen, dan valt op dat de correspondentie steeds gaat over politieke en 

bestuurlijke ontwikkelingen binnen de steden. Dit is uiteraard niet vreemd. Echter, 

in het licht van het feit dat van een formele hiërarchische relatie tussen 

raadpensionaris en pensionaris geen sprake was, is het opvallend dat de 

pensionarissen de raadpensionaris in sommige gevallen keurig op de hoogte 
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houden. Op basis van de bestudeerde correspondentie kunnen we echter niet 

concluderen dat hier sprake is van structurele informatievoorziening.  

Indien de correspondentie die zich in de verschillende archieven bevindt de 

totale correspondentie van de raadpensionarissen met hun stedelijke evenknieën 

vertegenwoordigt, lijkt dit ook een onmogelijke aanname, alleen al door het kleine 

aantal brieven dat de raadpensionarissen van de pensionarissen ontvingen. 

Wellicht speelden andere factoren hierbij een rol, zoals het feit dat men elkaar 

kende, omdat er bijvoorbeeld sprake was een familierelatie. Ook moeten we ons 

hierbij bedenken dat de pensionarissen de stedelijke vertegenwoordiging 

vergezelden ‘ter dagvaart’, veel zal dus ook mondeling afgehandeld zijn.  

 Incidenteel komen we gevallen tegen waarin een raadpensionaris zaken 

met een stedelijke pensionaris afstemt. Raadpensionaris Heinsius, bijvoorbeeld, 

organiseerde een groepje van drie pensionarissen om zich heen waarmee hij 

staatszaken overlegde. Dit waren de pensionaris van Rotterdam (en latere 

raadpensionaris) Van Hoornbeek, de pensionaris van Amsterdam, Willem Buys en 

de pensionaris van Gouda, Van der Dussen (Melles, 1962: 142). Uit de 

correspondentie zijn dergelijke relaties niet naar voren gekomen. Omdat het hier 

overigens maar een select gezelschap betreft, en niet bijvoorbeeld alle Hollandse 

pensionarissen van de stemhebbende steden, is van een professioneel collectief in 

strikte zin geen sprake. Er worden immers andere pensionarissen, die wel dezelfde 

functie uitoefenen, buiten dit overleg gehouden. Anderzijds is er wel sprake van 

kleinschalig professioneel overleg, vanwege het feit dat de heren vanwege hun 

gelijksoortige expertise en functie overleg voeren, buiten de formele (hiërarchische) 

structuur om. 

 Dergelijke praktijken resulteren niet in het bestaan van een op een 

associatie lijkend collectief rond het raadpensionariaat. Van enige professionele 

autonomie was dan ook geen sprake. Op geen enkele manier hebben 

(raad)pensionarissen enige zeggenschap over wie wel of niet wordt toegelaten tot 

de functie. We zagen eerder al dat het de raadpensionaris zelfs verboden was zich 

met de begeving van ambten te bemoeien.  

 In de archieven van de raadpensionarissen zijn echter wel aantekeningen te 

vinden die met de vervulling van verschillende ambten te maken hebben. Daarmee 

heeft de raadpensionaris wellicht formeel geen aandeel in de ambtsbegeving, via 
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deze adviserende weg oefende hij wel zijn invloed uit. Deze situatie is kenmerkend 

voor het ambt van raadpensionaris; formeel werd er geen macht aan de 

functionaris gegeven, door zijn centrale positie en expertise was er wel de 

mogelijkheid dergelijke zaken te beïnvloeden.  

 Door de afwezigheid van een professioneel collectief spreekt het vanzelf dat 

ook van enige professionele autonomie, waarmee de associatie toegerust kan zijn, 

geen sprake is. Uit hoofde van zijn functie kunnen we in de raadpensionaris wel een 

sturende rol herkennen ten opzichte van bijvoorbeeld stedelijke pensionarissen of 

ambassadeurs. Geen enkel ambtelijk collectief bezat echter doorslaggevende macht 

om beambten te sanctioneren. Ook van een vastgestelde ethische code is geen 

sprake. Echter we bespraken al het ethisch kader van de raadpensionarissen, 

ontleend aan hun onderwijs en vorming. Hoewel er dus geen ethische code op 

papier was vastgelegd, was er wel een kader dat als ethische standaard fungeerde 

en waaraan door verschillende raadpensionarissen werd gerefereerd. Door 

afwezigheid van een concreet professioneel collectief is van door een associatie 

georganiseerde kennisoverdracht en supervisie geen sprake. 

 

Professionele standaarden 
met betrekking tot de 
structuur 

Bevinding Raadpensionaris 

Associatie Nee, ad hoc samenwerking, geen professioneel 
(ambtelijk) collectief met afstemming over het vak 

Jurisdictie Nee 
Kennisoverdracht Nee, niet door beoefenaren van het vak gearrangeerd 
Ethische code Ideeën van normen en waarden op basis van genoten 

opleiding 
Supervisie Nee 

Tabel 5.9 Professionele standaarden met betrekking tot de structuur 

5.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk bespraken we de bureaucratische en professionele kenmerken van 

het raadpensionariaat. Ten aanzien van de bureaucratische kenmerken 

constateerden we dat het raadpensionariaat veel kenmerken van een 

bureaucratisch gestructureerde functie vertoonde. Ten aanzien van de structuur en 

van de individuele positie van de ambtenaar viel op dat belangrijke kenmerken van 

de bureaucratische organisatie niet golden voor het raadpensionariaat. Zo was er 
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geen sprake van gestandaardiseerde carrièrepatronen binnen de hiërarchie. De 

verklaring hiervoor moet gezocht worden in het feit dat van een uitgebreide 

hiërarchie geen sprake was. Gevolg hiervan was dat alle raadpensionarissen van 

buiten de secretarie van de raadpensionaris afkomstig waren. Ook met betrekking 

tot de benoeming wijkt de raadpensionaris af van het bureaucratische model. Vanaf 

begin achttiende eeuw troffen we bijvoorbeeld in de archieven vermeldingen van 

betaling van ambtgeld aan, een belasting op de publieke functies. 

Anderzijds zijn ook kenmerken van het model te noemen die wel voor de 

raadpensionaris opgaan. Zo is er bijvoorbeeld sprake van een uitgebreide 

ambtsinstructie waarin omschreven werd wat de taken en bevoegdheden van de 

raadpensionaris zijn. Hierin werd geregeld dat archieven bijgehouden moesten 

worden waarin brieven en resoluties moesten worden bewaard en wanneer de 

raadpensionaris bij welke vergadering aanwezig diende te zijn. Ook het salaris van 

de raadpensionaris is in deze instructie vastgesteld op een jaarlijks bedrag dat in 

vier termijnen werd uitbetaald. Tevens was sprake van een pensioenregeling (vanaf 

1672). 

Op basis van deze en andere punten kunnen we vaststellen dat het werk 

van de raadpensionaris in veel opzichten door bureaucratische standaarden werd 

gereguleerd, terwijl standaarden ontleend aan een professioneel collectief een zeer 

beperkte rol speelden. Allereerst is het ontbreken van een professioneel collectief 

hiervan de oorzaak, hoewel de raadpensionaris incidenteel afstemming met 

bijvoorbeeld pensionarissen organiseert. Van een professionele associatie is hier 

geen sprake.  

Opvallend aan de functie van raadpensionaris is wel dat de bureaucratische 

standaarden op het punt van ervaring en bekwaamheid, alsmede op het punt van 

ethiek, weinig specifiek zijn. Bespreking van de individuele kenmerken van 

professionaliteit maakten deze punten concreter. Het bleek immers dat zowel 

opleiding als carrière van de verschillende raadpensionarissen veel 

overeenkomsten vertoonden. We kunnen op basis hiervan concluderen dat de 

punten ervaring en bekwaamheid, zoals in de instructie genoemd, in praktijk 

consequent werden ingevuld, door raadpensionarissen te selecteren met een 

juridische opleiding en een sterk ambtelijke carrière. Op deze wijze werd het vak 

van raadpensionaris gedurende 145 jaar ingevuld. Het punt van ethiek is zoals 
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besproken lastiger, vanwege het indirecte bewijs dat hiervoor beschikbaar is. Wel 

bleek uit de brieven dat het belang van de publieke zaak vaak als argument werd 

gebruikt, waarbij men geleid werd door de deugden die men in de opleiding leerde. 

 Ondanks het ontbreken van een professionele associatie laat het 

professionele model de functie van raadpensionaris van een andere kant zien; het 

biedt immers inzicht in de praktijk van selectie en invulling van het vak van 

raadpensionaris. Het vak van raadpensionaris kreeg in de praktijk van het 

openbaar bestuur betekenis, sturende kracht hierachter was echter niet een strikt 

professioneel collectief, zoals het professionele model beschrijft, maar een collectief 

van bestuurders – regenten – waartoe de raadpensionaris strikt genomen niet 

gerekend kan worden. Echter door de aard van de functie bevond hij zich midden 

in dit collectief en maakte hij deel uit van de daar heersende ideeën, hij had er zelfs 

een voedende rol. Daardoor speelde ook in het geval van de raadpensionaris het 

bestuurlijke collectief, de raadpensionaris incluis, een standaardiserende, 

professionaliserende, rol.  

Door deze invulling van de kaders die al in de formele instructie 

beschreven stonden werden door de raadpensionarissen en zijn omgeving 

professionele standaarden aan de bureaucratische standaarden toegevoegd of 

geconcretiseerd. Professionaliteit betreft in dit geval met name een inhoudelijke 

precisering van het vak via de vorming van de raadpensionaris door middel van 

opleiding en carrière. Door vervolgens steeds personen met een gelijke vorming te 

selecteren werd het vak steeds strakker ingekaderd.  
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In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre er bij andere belangrijke 

publieke functies in de Republiek sprake was van bureaucratische en professionele 

regulering. Op deze wijze kunnen we de gevonden resultaten uit hoofdstuk vier 

(Schout) en vijf (Raadpensionaris) in perspectief plaatsen; we weten dan immers of 

er sprake is van twee uitzonderlijke casus of dat ze juist exemplarisch zijn voor de 

regulering van topfuncties in de Republiek. Vergelijking van de bevindingen uit dit 

hoofdstuk met die uit de twee voorgaande geschiedt in het volgende hoofdstuk. 

In dit hoofdstuk staat een groep van topfuncties in de Republiek centraal. 

We analyseren deze functies op basis van de modellen van bureaucratische en 

professionele regulering. Omdat het hier gaat om een controlegroep waarin een 

aantal verschillende functies is opgenomen, kiezen we ervoor deze functies tegelijk 

te bespreken. Dat wil zeggen dat de standaarden uit het model hier de structuur 

van de tekst bepalen; er zal minder gedetailleerd op iedere functie worden 

ingegaan. Ook hebben we ervoor gekozen, mede omwille van de leesbaarheid en 

vanwege het feit dat het hier om een meer globale analyse gaat, de kenmerken te 

bundelen. Dit betekent dat de kenmerken niet altijd afzonderlijk zullen worden 

besproken. 

6.1 Topambtenaren  

Eerst bespreken we hier kort de topfuncties die we in dit hoofdstuk zullen 

analyseren. Het gaat hier om functies die zich op het snijvlak van bestuurlijk en 

ambtelijk bevinden, zoals we dat eerder bij de schout en raadpensionaris zagen. De 

politieke functies (leden van de Staten Generaal, Gecommitteerde Raden, 

Hoofdstuk 6 Topfuncties in de Republiek 
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Gewestelijke Staten, Vroedschap) blijven hier buiten beschouwing. De voor deze 

vergelijking geselecteerde functies zijn:  

- Griffier der Staten Generaal; 

- Tweede Griffier der Staten Generaal; 

- Thesaurier Generaal van de Raad van State; 

- Secretaris van de Raad van State; 

- Secretaris van de Staten van Holland; 

- Pensionaris. 

Alvorens in te gaan op de bureaucratische en professionele kenmerken die we in 

deze functies kunnen onderscheiden, lichten we, in aanvulling op hoofdstuk twee, 

eerst de verschillende functies kort toe. 

 

Griffier der Staten Generaal 

De functie van griffier der Staten Generaal is deels vergelijkbaar met die van 

raadpensionaris bij de Staten van Holland. De griffier stelde de agenda voor de 

vergadering van de Staten Generaal in samenspraak met de voorzitter en de 

raadpensionaris van Holland. De griffier zat de vergadering dus niet voor, zoals de 

raadpensionaris dat wel op gewestelijk niveau deed. De griffier las aan het begin 

van de vergadering de resoluties van de vorige vergadering ter goedkeuring voor en 

hield notulen bij van de vergadering (Schöffer, 1964; Japikse, 1964; Groenveld, 

1979; Heringa, 1982). Heringa voegt hier nog aan toe dat de griffier leiding geeft 

aan de ‘schrijffabriek’ (Heringa, 1982: 54). Hoewel de griffier later ook bij de 

commissies aanschoof, is het nooit een functie van het formaat van raadpensionaris 

van Holland geworden, deels door de centrale rol die de raadpensionaris al 

vervulde in het bestuur (Schöffer, 1964; Japikse, 1964; Groenveld, 1979). Echter, 

samen met de thesaurier generaal bij de Raad van State en de raadpensionaris van 

Holland maakt de griffier deel uit van de meest invloedrijke functies van de 

Republiek (Groenveld, 1996).  
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Tweede Griffier der Staten Generaal 

De positie van tweede griffier betrof een assisterende functie bij de taken die de 

griffier uitvoerde. Het kwam vaak voor dat de tweede griffier de eerste griffier 

opvolgde. 

  

Thesaurier Generaal bij de Raad van State 

De thesaurier generaal was de belangrijkste functionaris in dienst van de Raad van 

State. De Raad van State was van oudsher belast met regeringstaken in brede zin, 

als adviesorgaan van de landsheer. In de staatsinrichting van de Republiek echter 

had de Raad van State veel van haar taken moeten afstaan aan de Staten Generaal. 

Het werkterrein van de Raad van State beperkte zich nu tot militaire zaken. Dat wil 

zeggen het beheer van verdedigingswerken, fortificaties en vestingen en het beheer 

van het leger. Hiervoor diende de Raad van State, i.c. de thesaurier generaal, 

jaarlijks een petitie in bij de Staten Generaal. Dit was een overzicht van de 

geraamde kosten om het leger en de fortificaties op peil te houden. Het kwam ook 

voor dat er extra petities werden ingediend, wanneer men het nodig vond extra 

financiering te vragen. Daarnaast was de thesaurier generaal het eerste 

aanspreekpunt als het ging om de inspectie van het leger. 

 

Secretaris bij de Raad van State 

Hoewel de thesaurier generaal van groter belang is heeft ook de functie van 

secretaris een behoorlijke invloed. Van Deursen (1981: 56 e.v.) beschrijft de twee 

functies tezamen als de belangrijkste ministers van de Raad van State. Ook de 

secretaris nam initiatieven voor beleid en presenteerde deze voorstellen en 

adviezen aan de Raad. Daarnaast verzorgde de secretaris, evenals de thesaurier 

generaal, de ambtelijke ondersteuning voor de Raad en trad hij indien nodig op als 

vervanger voor de thesaurier generaal (Sprenger, 1996: 157). De Wit (1996: 111) 

schaart de secretaris van de Raad van State bij de belangrijkste functionarissen van 

de Republiek, samen met de thesaurier generaal en de griffier der Staten Generaal. 

De raadpensionaris, als enige geen generaliteitsambt, kan overigens gemakkelijk 

aan dit rijtje worden toegevoegd.  
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Secretaris bij de Staten van Holland 

De secretaris bij de Staten van Holland werkte ter secretarie aan de uitwerking van 

resoluties. De raadpensionaris had vaak de opdracht de belangrijke resoluties zelf 

uit te werken, de secretaris werkte aan de minder belangrijk geachte resoluties. De 

secretaris van de Staten van Holland was niet de plaatsvervanger van de 

raadpensionaris, daarvoor werden pensionarissen van de steden door de 

vergadering gevraagd. 

 

Pensionaris 

De stedelijke pensionaris was als functie vergelijkbaar met de raadpensionaris, met 

als verschil dat de pensionaris op stedelijk niveau het stadsbestuur bijstond. Hij 

adviseerde de stedelijke regering inzake het dagelijks bestuur en juridische zaken. 

Ook werd hij altijd toegevoegd aan de delegatie die de stad vertegenwoordigde in 

de vergadering van de gewestelijke staten. In deze vergadering voerde de 

pensionaris het woord namens de stedelijke gedeputeerden. Dit betekende niet dat 

de pensionaris over bevoegdheden beschikte om standpunten te bepalen. De 

pensionaris was immers lasthebber, het stedelijk bestuur was de lastgever. 

6.2 Bureaucratische standaarden 

Net als bij de schoutfunctie en het raadpensionariaat hebben we ook voor 

bovengenoemde functies gezocht naar ambtsinstructies en 

aanstellingsbrieven/besluiten, om op basis hiervan de bureaucratische standaarden 

te kunnen vaststellen. Slechts voor één van de functies, namelijk de Thesaurier 

Generaal van de Raad van State, is een instructie gevonden.72 Ook is een instructie 

van de secretaris van de Staten van Holland teruggevonden in de 

correspondentieboeken van raadpensionaris Steyn.73 Uit Frijhoff en Spies (2000: 

36) kunnen we opmaken dat tenminste in 1646 en 1651 (delen van ) een instructie 

voor de griffier zijn opgesteld en goedgekeurd. Ook de aanstellingsbrieven vormen 

hier een waardevolle bron. In ieder aanstellingsbesluit van alle hierboven 

                                                             
72 Instructie van de thesaurier generaal, 3 november 1700, Nationaal Archief, Den Haag, Collectie Fagel, 
Nummer toegang 1.10.94, inventarisnummer 452 
73 Correspondentie raadpensionaris Steyn, Nationaal Archief, Den Haag,, Pieter Steyn, 1749-1772, 
Nummer toegang 3.01.24, inventarisnummer 1-3 
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genoemde functies staat een verwijzing naar de instructie. We geven hier een 

voorbeeld uit de brief van één van de Griffiers der Staten Generaal. 

“ende voorts wel ende getrouwelijck te doen alle het gene wat een goed ende 
getrouw eerste griffier toestaet, kan en behoort te doen volgens de instructie daerop 
gemaekt of nog te maeken.” 74 

De toevoeging ‘of nog te maeken’ zou er op kunnen duiden dat de instructie nog 

opgesteld moest worden, terwijl de nieuwe functionaris al benoemd was. Dit roept 

uiteraard de vraag op of de instructie ook daadwerkelijk opgesteld is, we hebben 

deze immers niet aangetroffen in de archieven. Op basis van het eerder 

aangehaalde werk van Frijhoff en Spies (2000) weten we dat tenminste in de 

zeventiende eeuw een instructie is opgemaakt. Het kwam voor dat een instructie 

herzien werd bij een nieuwe aanstelling; het is dan ook waarschijnlijker dat de 

toevoeging ‘nog te maeken’ op deze praktijk duidt. Het laat dan ruimte de huidige 

instructie nog te herzien. Deed men dit niet, dan verwees de ambtsbrief 

automatisch naar de oude – nog altijd geldende – instructie.  

We treffen deze formulering ook aan in de ambtsbrieven van de thesaurier-

generaal. Voor de thesaurier generaal zijn in de onderzochte periode slechts drie 

instructies opgesteld. De eerste instructie werd pas in 1637, bij de benoeming van 

Govert Brasser opgesteld. De aankondiging een instructie op te stellen dateerde 

echter al uit 1588! Bij de benoeming van Van Beverningh (1654) en Hop (1699, 

instructie opgesteld in 1700) werden de andere twee instructies vastgesteld (De 

Wit, 1996: 121).  

De Wit (1996) stelt in zijn bijdrage over de formele positie van de 

thesaurier generaal dat deze drie instructies elkaar weinig ontliepen. In 1737 echter 

plaatste Ten Hove, dan juist benoemd tot thesaurier generaal, bedenkingen bij zijn 

inmiddels 37 jaar oude ambtsinstructie. Ten Hove verzocht dan ook een aantal 

artikelen te schrappen of aan te passen; de reactie van de vergadering der Staten 

Generaal bevat de opdracht aan Ten Hove zijn functie als zijn voorgangers uit te 

oefenen, meer rekening houdend met gegroeide praktijken dan met de verouderde 

instructie (De Wit, 1996: 121-124). Groenveld vergelijkt de instructie met de wijze 

waarop de Unie van Utrecht tweehonderd jaar lang ongewijzigd in het bestuur van 

                                                             
74 Ambtsbrief griffier der Staten Generaal Hendrik Fagel, 10 december 1744, Nationaal Archief, Den 
Haag, Staten Generaal 1550-1796, Nummer toegang 1.01.04, inventarisnummer 12286 
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de Republiek gebruikt is (Groenveld, 1996: 69). Het verloor daarmee niet zijn 

betekenis, maar er werd wel pragmatisch mee omgegaan; ‘fluctuerend’ noemde Van 

Slingelandt dit (gecit. in Groenveld, 1996: 69). Dit neemt het belang van de 

instructie niet weg, het relativeert haar rol in de uitvoering van de functie wel. Na 

1700 is de instructie niet meer gewijzigd. 

Dat de instructie in de eeuw daarvoor nog driemaal licht gewijzigd is, heeft 

alles te maken met de veranderende rol van de Raad van State in het bestel van de 

Republiek. De wijzigingen die gemaakt zijn in de instructie in de zeventiende eeuw 

hebben dan ook met name te maken met de precieze taken van de thesaurier 

generaal.75 

6.2.1 Bureaucratische standaarden met betrekking tot de structuur 

Alle hier besproken functionarissen hadden zich dus te houden aan een apart 

vastgestelde instructie, welke bekend werd verondersteld bij de uitvoerder van de 

functie. Er zijn daarmee regels omtrent de uitoefening van het werk, waarvan de 

ambtenaar op de hoogte kan en moet zijn. Door middel van een bij benoeming af te 

leggen eed beloofde de beoogde functionaris zich aan de instructie te houden.  

 In de aanstellingsbrief werd van deze eedsaflegging melding gemaakt. 

Boven of onder het stuk treffen we een aantekening van één van de klerken of de 

secretaris dat de eed ook daadwerkelijk is afgelegd. Hierbij werd vaak ook de 

precieze datum vermeld.  

 De aanstellingsbrief gaf een korte samenvatting van wat er ten aanzien van 

de functie in de instructie werd vastgesteld. De instructie gaat in op het taakgebied 

van de functie, wat men binnen dit taakgebied precies geacht werd te doen en welke 

beperkingen er golden. De thesaurier generaal bijvoorbeeld: 

“Sal goet en neerstigh reguard helpen nemen op de Administratie en goet beleydt 
van alle de generale Middelen, de Quoten en Consenten van de Vereenighde 
Provincien, midtsgaders van de Brandtschatten en Sauvegarden, ende hetgeene 
daar van dependerende, alles volgens de Consenten van de Vereenighde Provincien 
eensamelijck, oock over gelijke middelen, ende Contributien, en over de 
Domeynen, confiscatien, Geestelijke Goederen, Beeden ende Verpondingen, ende 
andere inkomen, geheven en ontfangen werdende over de Plaetsen resorterende 
onder de Generaliteyt, ende anderen, het Gebiet ende de Wapenen van den Staet 

                                                             
75Het voert te ver hier uitgebreid op in te gaan, daarvoor zij verwezen naar bijvoorbeeld de bijdrage van 
De Wit, of Sprenger in De Smidt et al. (1996) 
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der voorsz Vereenighde Nederlanden onderwerpen zijnde, of die naermaels de 
selve soude konnen onderworpen werden” 76  

In de daaropvolgende artikelen werd nader ingegaan op de precieze taken die de 

thesaurier generaal had binnen het veelomvattende taakgebied dat in dit eerste 

artikel is omschreven.  

 In de ambtsbrieven van de griffiers vinden we een samenvatting van zijn 

taakgebied: 

“gevende hem volcomen macht, authoriteijt en sonderlingh bevel den 
voorn[oemde] staat nevens den voorn[oemde] griffier sijnen vader te bedienen en 
exerceren, alle resolutien, beslotene brieven, patenten, instructies, commissies en 
alle andere provisies en depeches die hem bij onse vergaderinge sullen werden te 
laste geleijt en bevolen, te expedieren en van deselve mitsgaders van alle 
proposities, deliberatien, advisen en resoluties die in onse voors. vergaderinge 
gedaan en genomen sullen werden van importantie, raeckende den dienste van 
Lande te houden goede en pertinente notitie en register”77  

Deze passage gaat voort met de opmerking dat ook alle overige voorkomende 

werkzaamheden die logischerwijs tot de taak van de griffier behoren door de 

griffier uitgevoerd dienden te worden. Door middel van deze passage was helder 

voor welke taak de griffier werd aangesteld. Overigens duidde de zinsnede in de 

tweede regel ‘nevens sijnen vader’ op een in onze ogen opmerkelijke 

opvolgingsconstructie waarop we later in dit hoofdstuk nog zullen terugkomen. 

 Voor de stedelijke pensionarissen gold ook een ambtsinstructie, zoals 

bijvoorbeeld beschreven door Melles (1962) over de pensionaris van Rotterdam. 

Daar werd in 1650 van de pensionaris verwacht dat hij de “privilegiën, handvesten, 

keuren, gerechtigheden en processen der stad sal helpen mainteneeren” (Melles, 

1962: 102). Daarnaast vervulde de pensionaris een adviserende taak – hij “behoort 

dagelijks ter kamer van burgemeesteren te komen” om deze “desversogt sijnde, 

getrouwelyck met sijn advis te adsisteren” (ibid.) – en vertegenwoordigde hij de 

stad ter dagvaart in de gewestelijke statenvergadering. Dit hield in dat de 

pensionaris aldaar het woord voerde; het betekende echter niet dat de pensionaris 

zelf besluiten nam en standpunten bepaalde namens de stad. 

                                                             
76 Instructie van de thesaurier generaal artikel 1, 3 november 1700, Nationaal Archief, Den Haag, 
Collectie Fagel, Nummer toegang 1.10.94, inventarisnummer 452 
77 Ambtsbrief griffier der Staten Generaal François Fagel, 13 september 1685, Nationaal Archief, Den 
Haag, Staten Generaal 1550-1796, Nummer toegang 1.01.04, inventarisnummer 12278 
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Ook voor de tweede griffier, de secretaris van de Raad van State en de secretaris 

van de Staten van Holland zijn dergelijke stukken waarin hun taakgebied 

omschreven stond in de archieven teruggevonden.  

Verschil tussen de ambtsbrief en instructie ligt dus niet zozeer op het punt 

van de omschreven taken, maar veel meer op het punt van de geboden en verboden 

bij uitoefening van de functie. Daarover informeerde de ambtsbrief in zekere mate 

wel, de instructie echter geeft hierover meer details prijs. De gevonden 

ambtsbrieven geven voor het doel van dit hoofdstuk een aardig beeld van een 

aantal standaarden in het werk van de geselecteerde functionarissen.  

Voor de hier besproken functies troffen we geen regels aan die wijzen op een vaste 

procedure van verantwoording voor deze functionarissen. Eventuele reiskosten 

konden soms gedeclareerd worden, dit was blijkbaar niet voldoende aanleiding om 

een financiële verantwoording in de aanwijzingen voor het ambt op te nemen.  

In de instructie van de thesaurier generaal is een artikel opgenomen dat 

gewijd is aan de opsporing van fraude en misbruik. Dit raakt de andere kant van 

het verantwoordingsmechanisme. Het is niet zozeer de functionaris die 

verantwoording moet afleggen over zijn werkzaamheden en de financiën die 

daarmee gemoeid zijn. In dit geval gaat het om controle van andere 

functionarissen die mogelijk frauderen met overheidsgeld: 

“In het geene de voornoemde Thesaurier Generael by desen bevolen werdt, als in ’t 
geene hem hier na vorder bevoolen sal worden, sal hy sien hem te quijten, niet 
alleen met alle neerstigheydt, maer oock met alle vroomigheydt, opreghtigheydt en 
getrouwigheydt trachtende, soo veel mogelijck, alle nieuwigehden, frauden en 
abusen te ontdekken, ende de selve naecktelijck voor te dragen daer het behoort, 
sonder eenige conniventie alleenlijck voor oogen hebbende den dienst ende profijt 
van het Landt, en dat sonder aansien te nemen op de Provincie ofte Stadt, daer uyt 
hy geboren, of in welcke hy woonachtigh is geweest, ofte particulier profijt der 
selver, van hem selven, ofte van yemandt anders.”78  

Deze controle richtte zich bijvoorbeeld op de ontvangers, die ieder in hun eigen 

district verantwoordelijk waren voor bepaalde belastingen in de 

Generaliteitslanden. Zij dienden verantwoording af te leggen over de inkomsten 

door maand-, kwartaal- en jaarverslagen in te dienen. Voor de controle van deze 

rekeningen gold vanaf 1649 een protocol, dat precies voorschreef hoe de controle 

                                                             
78 Instructie van de thesaurier generaal, artikel 20, 3 november 1700, Nationaal Archief, Den Haag, 
Collectie Fagel, Nummer toegang 1.10.94, inventarisnummer 452 



169 

diende te worden uitgevoerd. Ook golden er richtlijnen voor de wijze waarop de 

rekeningen werden opgesteld. Dat men zich hieraan strikt diende te houden blijkt 

wel uit de berisping die Van Zijl ontving toen bleek dat voor enkele betalingen geen 

toestemming van de Raad was gevraagd; hij diende zich in het vervolg beter aan de 

regels te houden (Sprenger, 1996: 198). 

6.2.2 Bureaucratische standaarden met betrekking tot het individu 

Over de wijze waarop de functie moest worden uitgevoerd zijn instructies als 

gezegd gedetailleerder dan ambtsbrieven. Echter, ook uit de ambtsbrieven zijn 

standaarden te destilleren. In de ambtsbrief bijvoorbeeld van Simon van 

Slingelandt – de latere raadpensionaris – voor zijn benoeming tot secretaris van de 

Raad van State valt te lezen dat men hem benoemde vanwege zijn ‘naerstigheijt’ en 

zijn ‘bequaemheijt’.79 Zowel ijver als expertise werden verwacht van deze 

functionaris. Daarnaast werd van Van Slingelandt ook verwacht dat hij zich loyaal 

opstelde aan de staat – ‘getrouwigheijt’ – en was tot slot één van de redenen dat 

men hem benoemde het feit dat hij over ‘ervarentheijt’ beschikte.80 Dergelijke 

termen treffen we ook aan in andere ambtsbrieven die ten behoeve van 

benoemingen tot secretaris van de Raad van State zijn opgesteld, bijvoorbeeld die 

van Ten Hove (1725), Van der Hoop (1737), Van Roijen (1753), Van Hees (1769) en 

Mollerus (1785). 81 Deze verwachtingen werden dus structureel in de ambtsbrieven 

geformaliseerd.  

 Soortgelijke termen vinden we ook terug in de ambtsbrieven van de tweede 

griffier, bijvoorbeeld die van Spronssen (1672).82 Echter, hier ontbreekt het begrip 

‘bequaemheijt’, kennelijk in het geval van de tweede griffier minder belangrijk. In 

de ambtsbrief van Hendrik Fagel (1742) worden ook enkel ‘naerstigheijt’, 

‘getrouwigheijt’ en ‘ervarentheijt’ als eigenschappen van de te benoemen persoon 

                                                             
79 Ambtsbrief secretaris Raad van State (S.) Van Slingelandt, 4 augustus 1690, Nationaal Archief Den 
Haag, Staten Generaal 1550-1796, nummer toegang 1.01.04, inventarisnummer 12275 
80 Ibid. 
81 Ambtsbrieven Raad van State, Nationaal Archief Den Haag, Staten Generaal 1550-1796, nummer 
toegang 1.01.04, inventarisnummers 12283, 12284, 12288, 12290, 12293 
82 Ambtsbrief tweede griffier J. Spronssen, 27 augustus 1672, Nationaal Archief Den Haag, Staten 
Generaal 1550-1796, nummer toegang 1.01.04, inventarisnummer 12276 
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genoemd.83 Wellicht zag men deze functie als een geschikte plek om deze 

bequaemheijt te ontwikkelen. 

In de ambtsbrieven werd ook het tractement van de functionarissen 

genoemd. In de instructie van de thesaurier generaal werd geen artikel besteed aan 

de beloning die de thesaurier generaal ontving voor zijn werk in dienst van de Raad 

van State. Een deel van het antwoord op de vraag naar de hoogte van zijn salaris 

vinden we in zijn ambtsbrief: in alle ambtsbrieven staat vermeld dat er sprake was 

van een vaste jaarlijkse beloning. Niet in alle brieven wordt een bedrag genoemd, 

soms werd verwezen naar een voorwaarde die gold voor één van de voorgangers, 

het bedrag is dan dus gelijk gebleven. In ambtsbrieven uit de eerste helft van de 

achttiende eeuw wordt een bedrag van 4.000 gulden per jaar genoemd.84 Uit de 

resoluties van de Staten Generaal kunnen we opmaken dat Bisdom ook voor 4.000 

gulden per jaar werd aangesteld (1785).85 Ook kreeg hij een vergoeding van 600 

gulden per jaar om een ‘domesticq klercq’ te kunnen aanstellen. Besloten werd 

echter om zijn inkomen op een totaal van 10.000 gulden te brengen, ter 

compensatie voor het verlies van zijn vorige post – advocaat fiscaal bij de 

admiraliteit op de Maze, omdat hij deze niet mocht combineren met die van 

thesaurier generaal. Bisdom werd voor dit inkomensverlies gecompenseerd.86 

 Voor de andere functies gold ook een vaste beloning per jaar. In de 

ambtsbrieven van de griffiers werden geen bedragen genoemd, enkel de regel dat er 

sprake was van een vastgesteld tractement. Waarschijnlijk is de hoogte in de 

instructie vastgesteld, echter deze is niet teruggevonden in de resolutieboeken. De 

pensionaris van Rotterdam verdiende een jaarlijkse beloning van 2.200 gulden in 

1650, waarbij hem ook een ambtswoning werd aangeboden (Melles, 1962: 103). Dit 

bedrag wijzigde nog wel eens, maar er werd nooit overgegaan tot variabele 

beloning.  

Geen van de hierboven besproken functies betrof een bijbaan. Voor alle 

functies gold dat de volledige werkcapaciteit van de functionaris gevraagd werd 

voor de uitoefening van de functie. In de instructies die we hebben kunnen 

                                                             
83 Ambtsbrief griffier der Staten Generaal Hendrik Fagel, 10 december 1744, Nationaal Archief, Den 
Haag, Staten Generaal 1550-1796, Nummer toegang 1.01.04, inventarisnummer 12286 
84 Ambtsbrieven thesaurier generaal van de Raad van State, Nationaal Archief, Den Haag, Staten 
Generaal 1550-1796, Nummer toegang 1.01.04, inventarisnummers 12283, 12284, 12286 
85 Resoluties Staten Generaal (21 februari 1785), Nationaal Archief, Den Haag, Staten Generaal 1550-
1796, Nummer toegang 1.01.04, inventarisnummer 3844 
86 Ibid. 
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terugvinden, werd het dan ook verboden nevenfuncties te bekleden. De thesaurier 

generaal moest toestemming vragen voor iedere activiteit buiten de Raad van State 

en (evenals de raadpensionaris) voor iedere overnachting buiten Den Haag.87 Ook 

de stedelijke pensionaris is het verboden ieder ander van dienst te zijn dan het 

stedelijk bestuur om zo volledig beschikbaar te zijn voor de stad (Melles, 1962). 

Ook het adviseren van particulieren is hem (evenals de raadpensionaris) niet 

toegestaan. Het is aannemelijk dat het voorkomen van belangenverstrengeling of 

loyaliteitsconflicten aan dit verbod ten grondslag heeft gelegen.  

Alle hier besproken ambtenaren zijn benoemd. Dat wil zeggen dat er een 

vergadering over één of enkele mogelijke kandidaten aan voorafging en de 

benoeming in de vergadering werd besloten. Vervolgens werd de benoeming in 

orde gemaakt door de ambtsbrief op te stellen en de te benoemen functionaris de 

eed te laten afleggen.  

 Dit traject lijkt overzichtelijk, als we de stappen op deze manier achter 

elkaar zetten. In praktijk echter betekende vooral de fase voorafgaand aan de 

benoeming een onoverzichtelijk spel. Simon van Slingelandt bijvoorbeeld 

kandideerde zichzelf voor de functie van raadpensionaris in 1720, toen Heinsius 

overleed. Van Slingelandt was toen secretaris bij de Raad van State en beschikte 

over goede papieren om de functie van raadpensionaris uit te oefenen. Echter, 

vanwege Van Slingelandts hervormingsgezindheid zag men af van zijn benoeming 

en werd Van Hoornbeek benoemd. Toen die overleed werd Van Slingelandt alsnog 

benoemd tot raadpensionaris, met de belofte geen werk te maken van zijn 

hervormingsplannen (Van Ditzhuyzen, 1983). Politieke visie speelde in de carrière 

van Van Slingelandt blijkens dit voorbeeld een rol bij zijn promotiemogelijkheden. 

Opmerkelijk is dit niet, het maakt immers deel uit van een afweging over 

geschiktheid van de kandidaat.  

Al de hier besproken ambtenaren werden benoemd voor een vooraf 

vastgestelde periode, doorgaans een termijn van vier of vijf jaar. Uit de studie van 

Melles (1962) blijkt dat over de ambtstermijn van de Rotterdamse pensionaris vaak 

discussie was. We zouden de eis van aanstelling in vaste dienst kunnen zien als een 

arbeidsvoorwaarde die door veel kandidaten werd verlangd, maar lang niet altijd 

                                                             
87 Instructie van de thesaurier generaal, 3 november 1700, Nationaal Archief, Den Haag, Collectie Fagel, 
Nummer toegang 1.10.94, inventarisnummer 452 
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door de stad werd ingewilligd. Toch lieten de kandidaat-pensionarissen in 

Rotterdam de functie er niet voor lopen. Het is sommige pensionarissen overigens 

wel gelukt een aanstelling voor onbepaalde tijd te krijgen; het lijkt hierbij te gaan 

om personen met een goede reputatie, waarvoor de stad kennelijk meer over had. 

Op die momenten werd de aanstelling voor onbepaalde tijd ingezet om de functie 

aantrekkelijker te maken. De aanstelling werd een enkele keer alsnog omgezet in 

een aanstelling voor het leven, als beloning voor bewezen diensten in dezelfde 

functie (zie bijvoorbeeld Melles, 1962: 92 & 159).  

Bij een aanstelling voor bepaalde tijd werd steeds na het verstrijken van de 

termijn vergaderd over mogelijke verlenging. Deze verlenging was overigens niet 

vanzelfsprekend. Echter, een aanstelling voor bepaalde tijd betekende niet altijd 

dat men na het verstrijken van deze termijn van zijn pensionaris af was, zo laat een 

voorbeeld uit de Amsterdamse praktijk mooi zien. Toen Pieter de Groots 

aanstelling als pensionaris van Amsterdam na de eerste termijn niet werd verlengd 

(1664), weigerde hij op te stappen. Men wist zich blijkbaar niet goed raad met de 

situatie, gezien het feit dat pas twee jaar later een opvolger – Cornelis Hop – werd  

benoemd, terwijl De Groot nog steeds aan zijn post vasthield. Pas op 15 januari 

1667 werd De Groot door de burgemeesters medegedeeld dat de vroedschap “niet 

goed had kunnen vinden hem langer in dienst van de stad te laten”. Hierop 

antwoordde De Groot  

“dat hij, uit een rampzalig huis gesproten, dit ongemak zou toeschrijven aan de 
fatale rampen van zijn familie88; hij had zich te dezer stede vijf kinderen 
geprocreeerd en zijn huisvrouw ging van het zesde zwanger; zijn huis hier was juist 
weer door hem ingehuurd en zijn woning in Den Haag verhuurd; bij het aannemen 
van zijn pensionarisambt indertijd had hij verscheidene andere charges verlaten; 
wel is waar waren de vier eerste jaren, waarvoor hij was aangenomen als 
pensionaris, geëxpireerd, maar zijns oordeels was het tussen de stad en hem 
gesloten contract van weerszijden verplichtend, edoch hij wilde met de heren niet 
in twistgesprek treden.”89  

Pieter de Groot liet het er dus, na eerst drie jaren op zijn post te zijn gebleven, 

uiteindelijk bij zitten. Het arbeidsconflict was hiermee ten einde, wellicht schatte 

De Groot – zelf afgestudeerd jurist – zijn juridische kansen om zijn post te 

                                                             
88 De Groot verwijst hier naar de arrestatie en verbanning van zijn vader, Hugo de Groot 
89 Citaat in: Melles, 1962, 120-121 
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behouden uiteindelijk toch minder groot in. Een aantal jaren later zou De Groot 

overigens tot pensionaris van Rotterdam benoemd worden. 

In de aanstellingsbrieven van de griffier werd geen ambtstermijn genoemd. 

De praktijk leert ons dat alle griffiers tot hun dood in dienst zijn gebleven. Het is 

daarom niet aannemelijk dat er een ambtstermijn was. Ambtsbrieven van functies 

mét ambtstermijn bevatten immers ook een regel waarin deze termijn genoemd 

werd.  

De thesaurier generaal werd voor onbepaalde tijd aangesteld. Dit 

betekende echter niet dat de thesaurier generaal voor het leven werd aangesteld. In 

de instructie staat te lezen dat de vergadering der Staten Generaal het recht heeft 

de aanstelling te beëindigen: 

“Den thesaurier sal sijn ampt bedienen ende bekleeden tot wederroepinge van de 
Heeren Staten Generael.”90  

Waarschijnlijk gold dit ook voor de secretaris van de Raad van State. We hebben 

echter van deze functie geen instructie. In de commissiebrief werd geen melding 

gemaakt van een ambtstermijn, zoals dat ook bij de thesaurier generaal het geval 

was. We kunnen er van uit gaan dat voor de secretaris dezelfde regel gold: de Staten 

Generaal – het bevoegde orgaan om personen in deze functie te benoemen – 

konden deze aanstelling beëindigen. 

6.2.3 Conclusie 

We hebben hierboven in vogelvlucht een aantal criteria van het bureaucratisch 

model besproken, gerelateerd aan de functies van griffier, tweede griffier, 

thesaurier generaal, secretaris bij de Raad van State secretaris bij de Staten van 

Holland en de stedelijke pensionaris. Uiteraard kan voor iedere functie afzonderlijk 

meer gezegd worden over het bureaucratisch gehalte, dit zou echter een aantal 

hoofdstukken extra vergen. We hebben hier gepoogd een aantal bureaucratische 

aspecten te illustreren met de hier geselecteerde functies. Bij de hier besproken 

belangrijke functies zien we vaste taakgebieden en taakomschrijvingen terug, 

gecombineerd met bureaucratische voorwaarden als benoeming, verbod op 

nevenfuncties en vaste beloningen.  

                                                             
90 Instructie van de thesaurier generaal, artikel 34, 3 november 1700, Nationaal Archief, Den Haag, 
Collectie Fagel, Nummer toegang 1.10.94, inventarisnummer 452 
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Uiteraard zijn er ook bij de hier besproken functies zaken te noemen die niet 

binnen het bureaucratisch kader passen. Zo is er bij verschillende functies sprake 

van klerken in persoonlijke dienst. De thesaurier generaal bijvoorbeeld moest één 

klerk uit zijn eigen beloning bekostigen (De Wit, 1996: 116). Aanstellingen voor het 

leven komen voor naast aanstellingen voor een bepaalde termijn. Ook blijken 

aanstellingen voor bepaalde tijd soms stilzwijgend te kunnen leiden tot 

aanstellingen voor het leven. Er was dan formeel wel de mogelijkheid de aanstelling 

te beëindigen, echter de procedure tot herbenoeming werd vaak niet eens 

doorlopen. 

Hiërarchisch gestandaardiseerde carrièrepatronen, zoals die in het 

bureaucratisch model zijn opgenomen, kwamen bij deze functies niet altijd voor. 

Niet alle secretarissen bij de Raad van State promoveerden als de mogelijkheid zich 

voordeed naar de functie van thesaurier generaal. Van Deursen stelt dat promotie 

tot thesaurier generaal in de achttiende eeuw ‘blijkbaar een vaste beloning was 

geworden voor goede secretarissen’ (Van Deursen, 1981: 59).  

Daarnaast werden thesauriers generaal aangesteld die geen andere functie 

binnen de Raad van State hebben uitgeoefend. Van der Heim is hiervan een 

voorbeeld (hij was secretaris van de Generaliteitsrekenkamer), ook Burgh, Jac. 

Hop, De la Bassecour, Van der Does, Bisdom, Van der Hoop en Van Alphen werden 

thesaurier generaal zonder eerst secretaris bij de Raad van State te zijn geweest. In 

totaal gaat het om acht van de twaalf thesauriers generaal die afkomstig waren van 

buiten de organisatie. Voor zover we konden nagaan heeft geen van de 

secretarissen bij de Raad van State een lagere functie binnen deze organisatie 

bekleed. De beide topfuncties binnen de Raad van State staan daarmee in zekere 

zin los van het overige deel van de ambtelijke organisatie.91  

 In het geval van griffier der Staten Generaal kwam het wel regelmatig voor 

dat de tweede griffier de eerste opvolgde, deze is vaak zelfs expliciet met dat doel 

aangesteld. In drie gevallen heeft de tweede griffier de griffier opgevolgd. In al deze 

gevallen was er iets opmerkelijks met de aanstelling en daardoor ook 

aanstellingsbrieven aan de hand. Hierop komen we in de volgende paragraaf terug.  

                                                             
91 Gegevens over carrières ontleend aan het repertorium Ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861 op 
www.inghist.nl en Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek (NNBW) 
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Voor rationele controle en verantwoording zijn in de instructies en ambtsbrieven 

geen aanwijzingen te vinden, met uitzondering van het artikel dat de thesaurier 

generaal opdraagt zelf op fraude en misbruik te controleren.  

 

Dit systeem van ambtsbrieven beperkte zich niet slechts tot de belangrijke functies 

van de Republiek. Kijken we naar de inhoudsopgave van de commissieboeken die 

tussen 1650 en 1795 zijn bijgehouden, dan treffen we daarin een grote variëteit aan 

functies aan. Dit geeft aan dat ook voor minder belangrijke functies ambtsbrieven 

werden opgesteld.  
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Bureaucratische standaarden 

Standaarden met betrekking tot de structuur 

1. Continue bestuurswerkzaamheid Ja, met uitzondering van de tweede griffier 

2.Bestuurlijk handelen op basis van formele 
regels en procedures 

Instructies en ambtsbrieven bevatten regels 
tav de taken en bevoegdheden 

3. Vaste, gespecialiseerde, ambten Ook in deze topambtelijke functies gaat het 
om generalisten 

4. Hiërarchische ambtsordening Beperkt, deels door geringe omvang 
organisatie 

5. Ambtsuitoefening door middel schriftelijke 
stukken 

Ja, resoluties, brievenboeken, instructies en 
ambtsbrieven 

6. Uitoefening van de functie met ter 
beschikking gestelde middelen 

Deels, bijvoorbeeld klerk van beloning 
inhuren 

7. Aanstelling zonder eigendomsrecht op het 
ambt 

Ja 

8. Ambtsuitoefening onderworpen aan 
rationele discipline en controle 

Beperkt 

Standaarden met betrekking tot het individu 

9. Ambtsvervulling door individuele 
ambtenaren 

Benoeming op naam in ambtsbrieven 

10. Ambtsvervulling door ondergeschikte 
ambtenaren 

Benoemd door en ondergeschikt aan orgaan 
dat genoemd wordt in de ambtsbrief 

11. Vervulling van ambten door benoemde 
ambtenaren 

Benoeming op naam in ambtsbrieven 

12. Vervulling van ambten door deskundige 
ambtenaren 

Geen geformaliseerde eisen in instructie of 
ambtsbrief 

13. Aanstelling op contractbasis Ambtsbrief als benoemingsbesluit met 
daarin termijn en beperkte voorwaarden 

14. Aanstelling in vaste positie Verschilde per ambt, meeste functies voor 
bepaalde tijd met voortdurende verlenging 

15. Ambt als hoofdberoep Ja 

16. Geschematiseerde carrièrepatronen Geen sprake van geformaliseerde 
carrièrelijnen langs de hiërarchie van de 
organisatie 

17. Vast salaris en pensioen in geld Vast salaris, geen pensioenregelingen 
aangetroffen 

18. Beloning op basis van rang en stand Aan deze topfuncties waren als verwacht 
gestandaardiseerde, bij de functie passende, 
beloningen verbonden 

19. Bevordering op basis van anciënniteit Nee 

20. Formele bescherming van de ambtelijke 
positie 

Nee 

Tabel 6.1 Bureaucratische standaarden met betrekking tot de structuur en het 
individu 
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6.3 Professionele standaarden 

In deze paragraaf zullen we nu de ambten bespreken aan de hand van aspecten van 

professionele regulering. Ook hier geldt dat we de functies tegelijk bespreken.  

6.3.1 Professionele standaarden met betrekking tot het individu 

Onder afkomst verstonden we eerder zowel de plaats van herkomst als ook de 

functie van de vader van de persoon in kwestie. Was de vader immers al actief 

binnen het openbaar bestuur, dan lag een vroege kennismaking met publieke 

functies meer voor de hand. Het dienen van de publieke zaak zou dan ook deel uit 

kunnen maken van de opvoeding. 

 Voor de in dit hoofdstuk besproken ambtenaren gold dat – voor zover de 

plaats van afkomst bekend is – ze allen uit Hollandse steden afkomstig waren. De 

meeste ambtenaren waren afkomstig uit Den Haag (geen stad maar wel het 

bestuurlijk centrum), dit kwam vooral door het aandeel van de familie Fagel. 

Dordrecht leverde in totaal drie hoge ambtenaren, Delft, Gorinchem, Gouda, 

Leiden en Amsterdam leverden alle één functionaris voor de besproken ambten. 

Van vijf ambtenaren is de plaats van afkomst niet bekend. We kunnen stellen dat 

voor zover bekend voor de ‘Haagse’ functies geput werd uit burgers uit Hollandse 

steden en dat het bestuurlijk centrum Den Haag zelf de grootste leverancier was. 

 Van vijftien ambtenaren hebben we inzicht in de functies die door hun 

vader werd uitgeoefend. Hoewel hierin wel wat verschillen zijn te noteren, is er 

tenminste één belangrijke overeenkomst: het betrof alleen functies in dienst van 

het openbaar bestuur. Dit betekent dat geen enkele hoge functionaris, voor zover 

we in dit kader konden nagaan, een homo novus betrof – dat wil zeggen afkomstig 

was uit een gezin waarbinnen geen publieke functies werden uitgeoefend.  

Een ander patroon dat in de functies van de vaders verscholen ligt is het 

feit dat slechts twee keer een bestuurlijke functie door een vader werd uitgeoefend. 

Een maal werd de functie van raad bekleed (Van der Does, Gouda) en een maal was 

een vader regent van een gasthuis (Cornelis G. Fagel, vader van Hendrik (2) Fagel, 

Den Haag). Overigens kan slechts de functie van raad een bestuurlijke functie van 

enig gewicht genoemd worden. De overige functies die door de vaders van deze 

ambtenaren bekleed werden bevinden zich alle in de ambtelijke categorie.  
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Kijken we wat meer in detail naar deze functies dan tellen we in vier gevallen een 

stedelijke functie. Dit betreft in alle gevallen de functie van pensionaris. Overigens 

gaat het hier steeds om de vader van een latere thesaurier generaal. Een van de 

thesauriers generaal was afkomstig uit een gezin waar vader een adviserende 

functie vervulde bij de Admiraliteit op de Maze. De stap van een van de 

admiraliteiten naar de Raad van State is hier niet opmerkelijk, vanwege de militaire 

functie die de admiraliteiten in het bestel van de Republiek vervulden. Eveneens 

een maal komt een gewestelijke functie voor in deze groep functionarissen: vader 

Van Beaumont vervulde de functie van griffier en chartermeester van Holland, zijn 

zoon zou later secretaris van de Staten van Holland worden. Het meest 

vertegenwoordigd waren de juridische functies. Het gaat hier om functies bij het 

Hof van Holland of de Hoge Raad van Holland en Zeeland. In totaal tellen we vijf 

functionarissen. Twee maal komt een functie bij de Staten Generaal voor, beide 

binnen de familie Fagel. De wetenschap is in dit overzicht één keer 

vertegenwoordigd: de vader van Van der Does was eerst lector in Leiden en 

hoogleraar in Harderwijk. Later werd hij benaderd pensionaris van Gouda te 

worden.  

Op basis van dit overzicht kunnen we vaststellen dat – voor zover bekend, 

we hebben immers over zeven ambtenaren uit deze groep geen informatie – steeds 

sprake is van een ambtelijke of juridische achtergrond. Van bestuurlijke functies is 

bij de vaders van deze functionarissen slechts incidenteel sprake.  

Naast de functie van de vader is ook de opleiding bepalend voor de 

vorming van standaarden bij de besproken functionarissen. Van zeventien 

functionarissen weten we iets over hun opleiding. Hiervan hebben twaalf personen 

een rechtenstudie gevolgd, van tien van hen weten we dat ze ook hun promotie in 

de rechten hebben afgerond. Een maal komt de studie letteren voor als enige 

studie. Hierop volgde in dit geval ook een promotie. In een ander geval werd deze 

gecombineerd met rechten. Waarschijnlijk werd letteren in dit geval gebruikt om 

een academische basis te leggen, zoals we dit eerder in hoofdstuk vier bespraken 

(zie ook Wansink, 1975). Van vier ambtenaren is bekend dat ze studeerden, van vijf 

functionarissen is geen opleiding bekend.  

De meerderheid van deze ambtenaren was academisch geschoold, het 

grootste deel in de rechten. Voor de stedelijke pensionarissen geldt hetzelfde beeld. 
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Voor verschillende steden is nagegaan wie de positie van pensionaris heeft vervuld 

en welke opleiding daaraan vooraf is gegaan. In het overzicht van Leiden (Prak, 

1985) treffen we vier pensionarissen aan, waarvan er tenminste twee gepromoveerd 

zijn in de rechten. Voor de andere twee geldt dat ze de meesterstitel voerden, 

waardoor in ieder geval kan worden aangenomen dat ze een juridische 

academische achtergrond hebben. In Hoorn (Kooijmans, 1985) lag deze 

verhouding ongeveer gelijk, vijf pensionarissen, waarvan tenminste twee 

gepromoveerden in de rechten. Van de in totaal elf pensionarissen die we in de 

overzichten van Gouda (De Jong, 1985) vonden waren er liefst acht gepromoveerd 

in de rechten. De overige drie voerden een meesterstitel, ook voor hen kan dus 

worden aangenomen dat ze juridisch geschoold waren. Dit beeld wordt bevestigd 

door de studie van Melles (1962), waaruit ook blijkt dat juridisch geschoolde 

personen op deze functie werden aangesteld. 

Voor alle hier besproken functies geldt dat hun beoefenaren doorgaans 

over een flinke ervaring in het openbaar bestuur beschikten. Gemiddeld gaan er 

twee of drie functies vooraf aan een functie op gewestelijk niveau of unieniveau. We 

vinden onder deze eerder beklede functies posities bij gewestelijke gerechtshoven, 

maar ook advocaten en commiezen. Slechts een enkele keer vinden we de functie 

van schepen terug in de carrièrelijnen, vaker komt de functie van stadspensionaris 

voor; zes ambtenaren waren eerder stadspensionaris. Bij de stedelijke 

pensionarissen zien we meer vermenging van bestuurlijke en ambtelijke functies in 

de carrières dan bij de functionarissen op gewestelijk niveau en het niveau van de 

unie. Vaker was er sprake van pensionarissen die bijvoorbeeld tegelijk met hun 

benoeming – of al eerder – lid werden van de vroedschap. Het is opmerkelijk dat 

de stedelijke – ambtelijke – evenknie van de raadpensionaris wel lid is van de 

vroedschap. Ook zien we vaak pensionarissen die eerder de functie van schepen 

hebben uitgeoefend.  

In een aantal gevallen gingen functies als tweede griffier of secretaris 

vooraf aan de hoge functies. Bij de opvolging van de griffier der Staten Generaal 

komt dit een aantal keer achtereen voor. Omdat de opvolging in deze functie een 

familiekwestie lijkt te zijn geworden, bespreken we deze benoemingen hier in het 

bijzonder. 
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Opvolging Griffier der Staten Generaal 

Allereerst is de functie van tweede griffier geen functie die voortdurend in het 

bestel bestaat. Wel zijn er uiteraard klerken die voor de secretarie van de Staten 

Generaal werken, maar een tweede griffier is er niet aldoor. Er is met andere 

woorden wel voortdurend ondersteuning voor de griffier, echter niet in de vorm 

van een plaatsvervanger. De tweede griffier kon – met een bijna op de letter gelijke 

aanstellingsbrief – aanspraak maken op een soortgelijke positie als de griffier. 

Hieronder geven we een overzicht van de tweede griffiers der Staten Generaal, 

waaruit op te maken is dat er perioden zijn waarin de tweede griffier ontbrak. 

Volledigheidshalve is het overzicht van de griffiers ernaast weergegeven. Over de 

vetgedrukte namen zodadelijk meer. De horizontale lijnen tussen de ambtsperiodes 

van de tweede griffier geven aan dat de voorganger niet direct is opgevolgd.  

 

Griffier Ambtsperiode Tweede griffier Ambtsperiode 
Ruijsch, Nicolaas Coenr.zn 
Fagel, Gaspar 
Fagel, Hendrik 
Fagel, François 
Fagel, Hendrik Corn.zn 
 
 
 
Fagel, Hendrik baron 

1650 – 1670 
1670 – 1672 
1672 – 1690 
1685 – 1744 
1744 – 1790 
 
 
 
1790 – 1795 

 
 
Spronssen, Johan 
Fagel, Hendrik C. 

Gilles, Jacob 
Bassecour, Jan de la 
Fagel, François 

Fagel, Hendrik baron 

Quarles van Ufford, Willem 

 
 
1672 – 1680 
1742 – 1744 
1744 – 1746 
1746 – 1750 
1766 – 1773 
1788 – 1790 
1795 (febr) 

Tabel 6.2 Griffiers en Tweede Griffiers der Staten Generaal 1650 – 1795 

Johan Spronssen had geen voorgangers als tweede griffier; na hem zou het 62 jaar 

duren voordat een tweede griffier aangesteld zou worden. Spronssens aanstelling 

eindigde in 1680 door diens overlijden. Deze functie werd door zijn opvolgers nooit 

lang uitgeoefend. Gilles werd na twee jaar tweede griffier te zijn geweest 

raadpensionaris van Holland, De la Bassecour keerde terug naar de Raad van State 

als thesaurier generaal, François Fagels aanstelling eindigde doordat hij in 1773 

overleed. De overige tweede griffiers zijn interessant in het licht van dit hoofdstuk, 

met uitzondering van de laatste – Quarles van Ufford; zijn aanstelling eindigde 

door de omwenteling van 1795, waardoor functies verdwenen of veranderden. 

 Drie namen – drie Fagels – blijven dan over, ze zijn vetgedrukt in 

bovenstaande tabel. Deze drie Fagels werden aangesteld enkele jaren voordat de 
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griffier – in alle gevallen ook een Fagel – ontslag kreeg. Daaraan is François Fagel 

als vierde toegevoegd, omdat voor hem dezelfde reden van aanstelling gold. 

 Allereerst François Fagel, die in 1685 als griffier naast zijn vader Hendrik 

werd aangesteld. Vanaf dat moment waren er in feite twee griffiers. Hierdoor was 

de opvolging door zijn zoon door Hendrik Fagel alvast geregeld: “de plaetse van 

den eerstoverlijdende soude werden gemortificeert”.92 57 jaar later werd hetzelfde 

resultaat bereikt doordat François zijn neef Hendrik Corneliszoon – dan nog 

commies – als tweede griffier benoemde. Feitelijk werd zijn functie van commies 

omgezet in tweede griffier, volgens de commissiebrief door “den commisplaatse te 

mortificeren”93, i.e. niet in te vullen. De bedoelingen van de benoeming van een 

tweede griffier werd bij François Fagel (1766) voor het eerst eenduidig in de 

commissiebrief opgenomen. François Fagel werd benoemd  

“zoo dat hij en sijn Vader hetselve Griffiers Ampt tesaamen en in ’t gemeen de een 
bij gebrek van den andere zullen waarneemen ten dien effecte dat ingeval van 
overlijden van een van beiden de langstlevende het zelve alleen zal waarneemen op 
denselven voet als den Griffier Mr Hendrik Fagel het selve thans bekleed.”94  

In de resoluties van de Staten Generaal vinden we de reden voor deze benoeming 

uiteengezet: 

“om ervoor te zorgen met’er tijd een Minister te hebben die tot kennis van saaken 
opgeleid door iemand van wiens ijver en bequaamheid sy seedert lange tijd 
ondervinding hebben” zodat hij “in staat soude wesen hem op te volgen”95  

Hoewel François zijn vader kwam assisteren, die inmiddels de leeftijd van 60 jaar 

had bereikt, bleek zijn vader uiteindelijk de ‘langstlevende’. Hendrik Fagel vervulde 

de functie uiteindelijk tot 1790, hij was toen 84 jaar. Hendrik Fagel had toen al wel 

op dezelfde wijze als eerder bij zijn zoon zijn kleinzoon in positie gebracht. Hendrik 

baron Fagel werd in 1788 benoemd tot tweede griffier en was twee jaar later de 

opvolger van de intussen overleden Hendrik Fagel.  

We zetten deze opvolgingspraktijk hier wat uitgebreid neer, ten eerste 

omdat ze uniek is voor de opvolging bij de belangrijke ambtelijke functies in de 

                                                             
92 3 september 1685, Nationaal Archief, Den Haag, Collectie Fagel, Nummer toegang 1.10.94, 
inventarisnummer 435: p.291 
93 Ambtsbrief H. Fagel, 29 maart 1742, Nationaal Archief, Den Haag, Staten Generaal 1550-1796, 
Nummer toegang 1.01.04, inventarisnummer 12285 
94 Ambtsbrief F. Fagel, 12 maart 1766, Nationaal Archief, Den Haag, Staten Generaal 1550-1796, 
Nummer toegang 1.01.04, inventarisnummer 12290 
95 Resoluties Staten Generaal, 11 maart 1766, Nationaal Archief, Den Haag, Staten Generaal 1550-1796, 
Nummer toegang 1.01.04, inventarisnummer 3821 
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Republiek. Vaak wordt de dynastie van de Fagels als sprekend voorbeeld van de 

ambtelijke praktijk van de Republiek gebruikt (cf. Knevel 2001). We moeten echter 

vaststellen dat van deze praktijk geen sprake is bij de andere in dit hoofdstuk 

besproken functies. Ook voor de raadpensionaris gaat deze analyse niet op. Knevel 

laat in zijn studie naar de Haagse bureaucratie zien dat dergelijke praktijken op 

lager niveau ook voorkwamen. Men kon zijn superieur verzoeken zijn zoon in 

dienst te nemen als opvolger. Vaak ging het om klerken of secretarissen (Knevel, 

2001). 

 Daarnaast zien we in deze opvolgingspraktijk ook het argument van 

opleiding – learning on the job – terug. Dit fenomeen was de vroegmoderne 

maatschappij natuurlijk niet vreemd, denk aan de meester – gezel verhoudingen 

die men in de gilden kende. Hieraan werd in de resoluties van de Staten Generaal 

gerefereerd. 

De verschillende aspecten – afkomst, opleiding en ervaring – die 

bijdragen aan de inhoudelijke individuele vorming van de functionarissen zien we 

dus ook bij de hier besproken ambtenaren terug. We lieten eerder zien hoe via 

opleiding de ethiek van het openbaar bestuur aan toekomstige functionarissen 

werd gedoceerd. Een groot deel van de in dit hoofdstuk besproken ambtenaren had 

dezelfde opleiding genoten, ook voor hen gold dat ze onderwezen waren in de 

deugden die bij het dienen van het publieke belang centraal zouden moeten staan. 

6.3.2 Professionele standaarden met betrekking tot de structuur 

Van een professionele associatie die de beoefenaren van een specifieke functie met 

elkaar verbond, was hier geen sprake. Immers, er is geen aanwijsbaar collectief dat 

alle pensionarissen, thesauriers generaal of griffiers verbond. We constateerden al 

dat er bij de schout sprake was van een sturend en standaardiserend collectief – de 

vroedschap. Voor de raadpensionaris lag dit anders, immers de raadpensionarissen 

waren geen lid van de vroedschap en bereikten via ambtelijke functies het 

raadpensionariaat. Ditzelfde beeld zien we bij andere topfuncties in de Republiek. 

Uit een analyse van de carrières van de in dit hoofdstuk besproken functies blijkt 

dat ambtenaren op gewestelijk niveau en unieniveau ook een vooral ambtelijke 

carrière hadden doorlopen. Voor de stedelijke pensionarissen lijkt dit anders te 

liggen. Onder deze functionarissen kwam lidmaatschap van de vroedschap vaker 
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voor; ook maakte de functie van stedelijk pensionaris vaker deel uit van een 

carrière waarin ook bestuurlijke functies voorkwamen. Zo was een aantal 

pensionarissen eerder schepen en werd het stedelijk pensionariaat in een aantal 

gevallen gevolgd door meer bestuurlijke functies. De pensionaris viel hierdoor ten 

minste onder de invloedssfeer van de vroedschap, in sommige gevallen zijn het ook 

leden van de vroedschap die de functie uitoefenen. Voor de functies op gewestelijke 

niveau en unieniveau gold dit niet.  

Uit de carrièrepatronen van deze functionarissen kunnen we opmaken dat 

steeds academici met een juridische achtergrond geselecteerd werden voor functies 

in het openbaar bestuur. Daarmee was men verzekerd van een geschikte 

achtergrond voor de uitoefening van een publieke functie. Echter, deze intellectuele 

vorming werd niet door de professionals zelf vormgegeven en geleid. Wel is de 

Leidse Universiteit – we bespraken dit eerder – onder andere met dit doel gesticht. 

Er moest immers voor gezorgd worden dat men ook in de toekomst verzekerd was 

van bekwame bestuurders die klaargestoomd waren voor hun taak in het publieke 

domein.  

 Een uitzonderlijk geval in dit verband is de opvolgingskwestie van de 

griffier der Staten Generaal. Er werd immers meerdere malen voorgesteld om een 

zoon, neef of kleinzoon aan te stellen als tweede griffier, zodat deze later de functie 

kon overnemen. In de resoluties wordt als een van de argumenten genoemd dat dit 

de mogelijkheid bood aan de jonge tweede griffier om het vak te leren van de 

huidige griffier. Op basis van deze resolutie is moeilijk te zeggen hoe serieus we dit 

argument moeten nemen. Ten aanzien van de Republiek wordt vaak slechts 

gedacht in politieke manoeuvres, als we deze traditie van verklaringen ook hier 

volgen moet de conclusie er één van wantrouwen zijn. Echter, de idee om te leren 

van iemands voorganger is natuurlijk geen vreemde. We kunnen op basis van deze 

besluiten stellen dat het vak van griffier als een specifiek vak werd opgevat en dat 

men – om dit vak naar behoren uit te kunnen oefenen – over bepaalde kennis en 

kunde moest beschikken. Deze kon men het beste leren van een vakgenoot, 

‘learning on the job’ als professionals onder elkaar is dan geen vreemde aanpak. 

Het was de zeventiende en achttiende-eeuwse samenleving immers niet vreemd dat 

beroepen van vader op zoon werden doorgegeven. Deze familiale relaties – die er 

voortdurend zijn in de opvolgingskwestie van de griffier – voedden binnen de 
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kaders van het publieke domein – mogelijk ten onrechte – de verklaringen in 

termen van eigen belang en corruptie.   

We zagen al bij de raadpensionaris dat van een associatie in professionele 

zin geen sprake was. Dit gold evenzeer voor de overige topfuncties in het 

gewestelijk en bovengewestelijke bestuur. Er was daardoor dus geen sprake van een 

autonoom toezichthoudend collectief, verbonden met een beroep of vak, dat over 

sanctiemogelijkheden beschikte.  

 Daarmee is echter niet gezegd dat een professioneel collectief geheel 

ontbrak. Alle bestuursambtenaren hadden immers een sterk vergelijkbare 

achtergrond, gedurende de bestudeerde periode was nauwelijks sprake van 

nieuwelingen binnen het openbaar bestuur. De bestuursambtenaren hadden 

daardoor een gedeelde achtergrond en waren in dezelfde traditie opgevoed. Hoewel 

er geen sprake is van formele structuren van toezicht werden door middel van 

opvoeding en carrière door de groep van belang geachte standaarden doorgegeven 

en gehandhaafd.  

 

Professionele standaarden 
Standaarden met betrekking tot de structuur 

Associatie Nee, wel bestuurlijk collectief op afstand 
Autonomie (jurisdictie) Nee 
Kennisoverdracht Niet door functionarissen zelf 
Ethische code Nee 
Supervisie Nee 

Standaarden met betrekking tot het individu 
Kennis Allen academisch geschoold, overwegend juristen 
Vaardigheden Tijdens opleiding aangeleerde vaardigheden als 

welbespraaktheid, argumenteren 
Ervaring Overwegend ambtelijk en juridische achtergrond: geen 

homines novi; Overwegend ambtelijke carrières, 
pensionarissen meer vermengd met bestuurlijke functies 

Ethiek Ontleend aan opleiding 

Tabel 6.3 Professionele standaarden met betrekking tot de structuur en het 
individu 

6.4 Conclusie 

Er was in de hier besproken topfuncties van de Republiek in grote mate sprake van 

bureaucratische regulering van het werk. In vogelvlucht hebben we verschillende 

functies besproken, één op lokaal niveau, één op gewestelijk niveau en vier op het 
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niveau van de Unie. Voor elk van deze functies gold dat de functie door middel van 

een instructie en ambtsbrief gereguleerd was, waarin verschillende zaken als 

taakgebied, bevoegdheid, beloning en inbedding in de organisatie geregeld waren. 

Een aantal aspecten van dit reguleringsmodel is niet bij deze functies aangetroffen, 

zoals procedures voor verantwoording en benoeming voor het leven.  

Dat deze standaardisering verder reikte dan de hier besproken functies, 

blijkt uit de omvangrijke index in de ambtboeken. Een breed scala aan publieke 

functies was hierin opgenomen. Voor al deze functies waren tenminste 

ambtsbrieven opgesteld. De mate van standaardisering in bureaucratische zin was 

voor de verschillende functies nagenoeg gelijk. 

 Ten aanzien van professionele standaardisering zien we een verschil tussen 

het lokale en (boven-)gewestelijke niveau. De pensionaris was vaak verbonden met 

de stedelijke vroedschap. Enerzijds als lid, anderzijds vanwege het feit dat dit 

orgaan invloed had op de benoeming. De (boven-)gewestelijke ambtenaren 

daarentegen stonden verder af van deze praktijk. Ze waren zelden lid van deze 

stedelijke vroedschap en doorliepen een voornamelijk ambtelijke carrière.  

Professionele standaardisering werd in deze gevallen vooral vormgegeven 

via opvoeding en opleiding. De rol van de traditionele associatie ten aanzien van 

deze vorming werd dan vervuld door de ouders, die zelf vaak al actief waren in het 

publieke domein en uit eigen ervaring wisten welk profiel nodig was om publieke 

functies uit te oefenen. 

 In het volgende hoofdstuk zullen we de resultaten van dit hoofdstuk 

vergelijken met de bevindingen bij de schout en raadpensionaris. Op deze manier 

kunnen we vaststellen in hoeverre de regulering van het werk van de schout en 

raadpensionaris exemplarisch zijn voor belangrijke publieke functies in de 

Republiek. Ook zullen we ingaan op de verhouding tussen de beide 

reguleringsmechanismen van werk. 
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Zoals we in de drie voorgaande hoofdstukken hebben kunnen zien, speelden 

verschillende vormen van bureaucratische en professionele regulering een rol in 

het werk van verschillende topfuncties in de Republiek, zowel op lokaal als op 

gewestelijk niveau en unieniveau. De wijze waarop het werk van de verschillende 

functies gereguleerd werd is niet voor alle functies gelijk. Op deze verschillen en 

overeenkomsten willen we allereerst ingaan, om vervolgens deze resultaten in het 

licht van de maatschappelijke context te begrijpen. Hierbij gaan we in op de rol van 

elites en het bestuurlijke bestel. Het beeld dat het bestuur van de Republiek slechts 

uit ongeorganiseerde toevalligheden of op nepotisme gebaseerde structuren bestaat 

zullen we vervolgens in het licht van de resultaten van dit onderzoek bespreken: 

zowel professionele als bureaucratische mechanismen bleken immers het werk van 

functionarissen te reguleren. We sluiten het hoofdstuk af met beantwoording van 

de vraag waaruit de bestuurlijke erfenis van de Republiek bestaat: in hoeverre 

kunnen we spreken van continuïteit en discontinuïteit ten aanzien van het 

Nederlandse openbaar bestuur sinds de Republiek? 

7.1 ‘Professionals’ binnen bureaucratische kaders 

Voor zowel de functie van schout, raadpensionaris, als ook die van thesaurier 

generaal of griffier hebben we aspecten van bureaucratische en professionele 

regulering gevonden. De mate waarin we van bureaucratische en professionele 

regulering kunnen spreken verschilt per functie. De ‘Haagse’ topfuncties – 

Hoofdstuk 7 Bureaucratische en 
professionele regulering in het bestuur van 
de Republiek 
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raadpensionaris, griffier, thesaurier generaal – ontliepen elkaar zowel voor 

bureaucratische als professionele regulering weinig. Kleine verschillen zijn er met 

de functie van pensionaris, bijvoorbeeld op het punt van carrière en lidmaatschap 

van de lokale vroedschap – een politiek orgaan. Er zijn echter ook overeenkomsten: 

uitgebreide instructie, opleiding en vaste beloning. 

 De functie van schout vertoonde daarentegen veel verschillen met de 

andere hier bestudeerde functies in de wijze van regulering van werkzaamheden.  

Zo zagen we eerder dat de mate van bureaucratische regulering van de schout 

beperkt was. Slechts in zijn ambtsbrief werd een aantal zaken geregeld – 

taakgebied, ambtstermijn en wijze van beloning. Zijn instructie vervolgens stond 

voor het grootste deel in het teken van de verdeling van de kosten die de rechtsgang 

met zich meebracht. Uiteraard is het feit dat de schout daarvan een groot deel voor 

zijn rekening moest nemen niet bureaucratisch te noemen. Er is bij de schout 

sprake van  sterke vermenging van publieke – aan zijn functie gelieerde – en 

private, met name financiële, belangen. Er was slechts een vaag onderscheid tussen 

de publieke en private kas. Gepoogd werd hierin enige structuur aan te brengen, 

door de schout te verplichten jaarlijks zijn boekhouding te laten controleren.  

 Hiervan was bij geen enkele andere hier besproken functie sprake. Alleen 

de schout werd beloond met een variabel inkomen en neemt zo een groot deel van 

de kosten van de uitoefening van zijn functie voor eigen rekening. Daartegenover 

stond de vaste beloning die de raadpensionarissen en andere topfunctionarissen 

ontvingen. Een klein deel van dit inkomen werd soms gereserveerd voor een 

persoonlijke klerk of secretaris. 

 De wijze waarop de werkzaamheden van de schout gereguleerd waren, 

vormt dus een uitzondering op de binnen deze studie geanalyseerde ambten. 

Hoewel geen enkele functie volledig bureaucratisch gereguleerd te noemen is 

kunnen we stellen dat de schout minder bureaucratisch gereguleerd is dan de 

andere functies. Slechts op algemeen niveau werd het taakgebied en bijbehorende 

bevoegdheden en plichten vastgelegd, deels in de ambtsbrief en deels in de 

instructie. Daarnaast zocht men voor deze functie in wisselende termen toch zeker 

een geschikt en ervaren persoon, die in staat was de functie naar tevredenheid uit 

te oefenen. 
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De raadpensionarissen alsmede de andere topfunctionarissen die we bestudeerden 

kregen daarentegen een uitgebreide instructie mee en werden aangesteld middels 

een ambtsbrief waarin taken, plichten en andere voorwaarden werden 

geresumeerd. Het is niet alleen het aantal bureaucratische kenmerken dat 

toeneemt bij deze functie, het is met name in het geval van de raadpensionaris de 

mate waarin in detail werd ingegaan op de uitoefening van de functie.  Hierbij kan 

men denken aan de vergadertijden, het bewaren van de correspondentie met 

diplomaten, maar ook de houding die tijdens vergaderingen van de 

raadpensionaris verwacht werd: eenparigheid zoeken in de vergadering, met 

respect voor de pluraliteit van opvattingen. 

Vergelijking van de verschillende functies uit de voorgaande hoofdstukken 

levert op dat de wijze waarop de schoutfunctie gereguleerd was een uitzondering 

vormde tussen de andere hier bestudeerde functies. Dit betekent niet dat 

vergelijkbare regulering niet bij andere functies binnen het staatsbestel van de 

Republiek voorkwam. Integendeel, er zijn verschillende functies bekend waarbij 

ook sprake was van variabel inkomen, denk bijvoorbeeld aan de belastingpachters 

die een gebied pachtten om daar vervolgens de belastingen te innen; het geïnde 

bedrag vormde het inkomen (zie bijvoorbeeld Wagenaar, 2003). Ook van klerken 

op secretarieën is bekend dat ze vaak betaald werden per geschreven blad (de reden 

dat we vaak grote letters in de oude archieven tegenkomen) (zie bijvoorbeeld 

Knevel, 2001).  

 De schout had echter gemeen met de andere hier bestudeerde ambten dat 

het om een belangrijke – invloedrijke – positie gaat. De schout alsmede de 

raadpensionarissen beschikten over veel invloed in het bestuur op het betreffende 

niveau. De schout was van oudsher bevoegd om mee te beslissen over stedelijk 

beleid, de raadpensionaris beschikte niet over dergelijke beslissingsbevoegdheden. 

Echter, ten aanzien van openbare orde en veiligheid was de schout uitvoerder van 

de taak van toezichthouder, zoals de raadpensionaris dat is in de ondersteuning van 

de vergadering van de Staten van Holland. De ambten hadden derhalve met elkaar 

gemeen dat het om het uitvoeren van belangrijke taken op hoog niveau in het 

openbaar bestuur ging. Dit maakt het verschil in regulering van de functies 

bijzonder. Belangrijk verschil tussen de schout en de andere hier bestudeerde 

functies is wel dat de schoutfunctie een roulerend ambt was, de aanstelling was in 
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praktijk veel vaker werkelijk tijdelijk, waar de andere functies slechts formeel voor 

vastgestelde termijnen waren. In praktijk werden die termijnen steeds verlengd. 

De resultaten van de analyse van professionele regulering toont ook een 

ongelijk beeld tussen de schout en de andere functies. Het zijn de 

raadpensionarissen, thesauriers generaal en griffiers waar veel inhoudelijke 

aspecten van professionaliteit worden aangetroffen; aspecten die we bij de schout 

ook aantroffen, echter gecombineerd met een sterk collectief – de Vroedschap – dat 

op verschillende manieren de benoeming en uitvoering van functies op lokaal 

niveau beïnvloedde.  

Dit regulerende collectief is kenmerkend voor de omgeving van de schout. 

De andere ambten immers behoorden wel tot een bijzondere maatschappelijke 

laag, waarbinnen functies binnen het openbaar bestuur tot de mogelijkheden 

behoorden, ze maakten geen deel uit van een collectief waaruit en door wie 

benoemingen voor de functies werd georganiseerd. De politieke 

vertegenwoordigingen die zich in de directe bestuurlijke omgeving van bijvoorbeeld 

de raadpensionaris bevonden – de Gewestelijke Staten vergadering – kan de 

vergelijking met de stedelijke vroedschappen niet aan, met name door gebrek aan 

continuïteit. De vroedschappen immers vormden op stedelijk niveau een orgaan 

waarvan men vaak voor het leven lid was. Belangrijke functies werden door leden 

van dit orgaan uitgeoefend. Tussen de vergadering van Gewestelijke Staten en het 

raadpensionariaat bestond een dergelijke relatie niet. Raadpensionarissen 

bereikten het ambt via een ambtelijke carrière, zo zagen we eerder. Daarbij komt 

dat de samenstelling van de gewestelijke statenvergaderingen niet constant was.  

Alle functies die we in deze studie bespreken ‘scoren’ op individuele – 

inhoudelijke – professionele reguleringsaspecten. Zo zijn er in alle functies 

patronen te ontwaren in zowel afkomst, educatie als carrière. We kunnen zelfs 

gelijke patronen vaststellen voor een aantal verschillende functies. Immers, de 

raadpensionarissen, thesauriers generaal, griffiers en in mindere mate de 

pensionarissen konden over het algemeen bogen op een juridische opleiding en 

ervaring met het openbaar bestuur. Ze waren zelfs overwegend werkzaam in 

ambtelijke functies voor aanvaarding van een van de hier bestudeerde ambten.  

De schout daarentegen wijkt op het punt van carrière af van dit patroon. 

Zijn carrière bestond hoofdzakelijk uit bestuurlijke functies. Dit is niet opmerkelijk, 
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immers we stelden eerder al vast dat er een verband tussen de schout en de 

vroedschap bestond. Daarnaast omvatte de functie van schout zowel ambtelijke, 

uitvoerende, als bestuurlijke taken. Om lid te worden van de vroedschap doorliep 

men eerst een aantal minder belangrijk geachte bestuurlijke functies. Belangrijk is 

wel dat we deze carrièrepatronen consequent in verschillende steden terugvinden.  

Doordat we deze verschillen structureel aantreffen wanneer we bestuurders 

en ambtenaren met elkaar vergelijken kunnen we stellen dat ten minste het besef 

van het onderscheid tussen bestuurlijke en ambtelijke functies aanwezig was. Er 

was blijkbaar andere ervaring nodig en gebruikelijk wanneer men voor een 

bestuurlijke functie in aanmerking wilde komen dan wanneer een ambtelijke 

functie geambieerd werd. Hoewel de topambtenaren in de Republiek dicht op het 

politieke spel acteerden en daarin vaak een meer dan adviserende rol vervulden, 

werd voor deze functies steevast iemand met een ambtelijk profiel geselecteerd. Op 

lokaal niveau liep dit iets meer door elkaar, we zagen immers dat ook in de 

carrières van pensionarissen op lokaal niveau meer vermenging tussen bestuurlijke 

en ambtelijke functies plaatsvond. Op gewestelijk niveau en unieniveau echter 

brachten de topambtenaren andere bagage mee naar de politieke arena. Het was 

wellicht zelfs deze sterk inhoudelijke bagage die hun positie zo invloedrijk maakte.  

 

Verweven reguleringsmechanismen 

Beide mechanismen van regulering speelden een rol in de werkzaamheden van 

functionarissen in het openbaar bestuur van de Republiek. Enerzijds werden 

functies gereguleerd op basis van formeel vastgelegde regels en voorschriften, 

anderzijds was sprake van regulerende patronen die in de praktijk werden 

gecreëerd en bevestigd. Deze bevestiging kunnen we soms toeschrijven aan 

medebestuurders (in het geval van de schout), in andere gevallen was het het 

benoemende orgaan dat steeds op dezelfde wijze invulling gaf aan de aan haar 

opgedragen taak – het benoemen van ambtenaren (in het geval van de 

raadpensionaris, thesaurier generaal, griffier en pensionaris). 

 Als gevolg hiervan werd het beroep van topambtenaar in dienst van de 

Gewestelijke Staten, Staten Generaal of Raad van State steeds vaster omlijnd. Niet 

alleen in termen van taken en bevoegdheden, maar ook op punten als benodigde 

kennis en ervaring om in aanmerking te komen voor de functie. Een juridische 
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opleiding was een harde voorwaarde voor publieke functies, zeker wanneer 

verschillende voorgangers ook over een dergelijke opleiding beschikten. Ditzelfde 

gold voor een carrière in de ambtenarij. 

 De verschillende hier besproken functies laten een dergelijk gestructureerd 

beeld zien, een beeld dat later meegenomen werd naar de hervormingen die eerst 

door de Fransen en later door de Nederlanders zelf werden uitgevoerd. 

Verschillende aspecten die dan door middel van regels werden gestandaardiseerd 

lijken al in de Republiek vaste patronen te vertonen. Denk hierbij aan de 

ambtsinstructies voor de verschillende functies, maar ook de patronen in genoten 

opleidingen en doorlopen carrières.  

  Opmerkelijk is wel hoe beide reguleringsmechanismen – bureaucratie en 

professionaliteit – in deze periode met elkaar verweven zijn. Daarin speelde de 

elite, i.c. hun vertegenwoordigingen op verschillende niveaus in raden, 

vroedschappen en statenvergadering – een belangrijke rol. Deze bestuurlijke 

lichamen, waarvan de functie en positie in het staatsbestel ook geformaliseerd was, 

beslisten over benoemingen op basis van op verschillende manieren 

geïnstitutionaliseerde kaders die het werk en het type functionaris bepaalden.  

 Professionaliteit van overheidsfunctionarissen – zowel bestuurders als 

ambtenaren – werd hier geconstrueerd door formele overheidslichamen. Ze 

gebruikten hun discretionaire bevoegdheid om functionarissen aan te stellen op 

basis van meer eisen dan in de instructies stonden. Als gevolg daarvan werd het vak 

van ambtenaar of benoemd bestuurder geconstrueerd middels formele regels en 

nader gedefinieerd in de praktijk bij de uitvoering daarvan. Daarbij putten deze 

raden uit de mores van hun eigen sociale omgeving: de elite van de Republiek.  

 Voor alle functies geldt dat zowel bureaucratische als professionele 

reguleringsaspecten zijn aangetroffen. Er zit echter verschil in welke aspecten met 

elkaar gecombineerd worden. Er is een grove tweedeling te maken tussen enerzijds 

de schout en anderzijds de topambtenaren van de Republiek. Voor schouten gold 

een zwakkere bureaucratische regulering op een aantal hoofdlijnen, gecombineerd 

met een set financiële voorwaarden. Daarnaast gold voor deze functionaris dat hij 

in de meeste gevallen lid was van de plaatselijke vroedschap.  

 Topambtenaren daarentegen waren geen lid van dergelijke collectieven, 

echter, ze waren wel vaak afkomstig uit dezelfde elite. Voor hen gold een meer 
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uitgewerkt bureaucratische regulering, waarbij professionele aspecten slechts gaan 

over kennis, kunde en ervaring. De pensionarissen lijken hierop deels een 

uitzondering te vormen, doordat bij deze groep ambtenaren verschillende keren 

sprake was van bestuurlijke ervaring en lidmaatschap van een stedelijke 

vroedschap.  

 In beide gevallen – schout en topambtenaren – kunnen we spreken van een 

redelijk geprofessionaliseerd vak, echter bij de schout lag de nadruk op de 

professionele structuur: via het collectief in combinatie met kennis en ervaring 

werd het vak nader gestandaardiseerd. Voor de topambtenaren gold dat ze alleen 

op de individuele aspecten behoorlijk geprofessionaliseerd waren.  

7.2 Context van de professionele elite 

Verschillende omstandigheden in het bestuur en de samenleving van de Republiek 

waren van invloed op de mate waarin professionele mechanismen een rol konden 

spelen. Hiervoor was uiteraard in de eerste plaats het bestuurlijke stelsel een factor 

van belang. Daarbinnen kreeg de elite de ruimte professionele mechanismen te 

ontwikkelen. De opbouw van deze elite werd vervolgens beïnvloed door zowel 

politieke als ook maatschappelijke en economische omstandigheden. We bespreken 

daarom kort deze verschillende punten, die de context van de professionele 

mechanismen vormden.  

7.2.1 Bestuurlijk stelsel 

Het bestuurlijke stelsel kunnen we typeren als een stelsel waarin ruime formele 

kaders golden. Dat wil zeggen dat bestuursambtenaren daarbinnen over 

aanzienlijke vrijheid beschikten. Ze vormden binnen dit stelsel daarom een 

belangrijk en invloedrijk collectief, vaak aangeduid als elite, dat de ruime formele 

kaders nader invulde en betekenis gaf. 

Hoewel we enkel bij de schout een meer directe relatie tussen deze elite en 

de functionarissen vaststelden, heeft de elite invloed op alle functies binnen het 

openbaar bestuur van de Republiek. Het is deze elite die via de verschillende 

vertegenwoordigende lichamen het werk van de functionarissen vormgaf, door 

enerzijds regels op te stellen waaraan functionarissen zich hadden te houden bij de 
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uitoefening van hun werk en anderzijds enkel individuen te selecteren en 

benoemen die pasten binnen het algemeen voor het collectief geldende kader van 

vorming – bestaande uit opvoeding, opleiding en ervaring. Door de carrières van de 

verschillende bestudeerde ambtenaren op deze wijze te regisseren werd gebouwd 

aan een brede voorbereiding op de belangrijke functies in de Republiek. De 

toekomstige topambtenaren volgden het vroegmoderne ‘verborgen curriculum’ dat 

ze klaarstoomde voor de uiteindelijke topfuncties (cf. Witman, 2008). 

Hiermee ging deze elite verder in haar eisen ten aanzien van 

bestuursambtenaren dan alleen de juiste achternaam, zoals vaak in de toon van 

historische studies verscholen ligt (we haalden ze eerder aan). Deze eisen 

resulteerden in een concrete constructie van het vak van bestuursambtenaar, 

waarin zelfs een verschil aangebracht is dat we tegenwoordig herkennen als het 

onderscheid tussen ambtenaren en bestuurders (Wilson, 1887; Weber, 1992; 

Rutgers, 2003). Dit verschil zien we terug wanneer we de schout vergelijken met de 

andere functionarissen – die in de kern ambtelijke taken vervulden. 

Een schout was door zijn positie in de organisatie en bijbehorende 

bevoegdheden zowel bestuurder (lid van de magistraat, handhaven van openbare 

orde en veiligheid middels bevoegdheid om (mee) te beslissen over plaatselijke 

regelgeving) als uitvoerder van een ambtelijke taak (opsporen en aanklagen 

wetsovertreders). Voor zijn uitvoerende taken was een summiere instructie van 

kracht. De overige functies beschikten niet over deze (mede)beslissingsmacht en 

waren daardoor slechts in een adviserende rol betrokken bij het formuleren van 

nieuw beleid. We zien het verschil tussen deze twee typen taken (bestuurlijk – 

ambtelijk) terug in het selectiebeleid. Bij de schouten was er steeds sprake van 

functionarissen met ervaring met kleinere bestuurlijke posities (weeshuizen, 

armenhuizen etcetera) en vaak ook de positie van schepen. Daarnaast was in veel 

gevallen sprake van lidmaatschap van de vroedschap. Daartegenover was bij de 

ambtelijke functies steeds sprake van een ambtelijke carrière, vooral herkenbaar in 

de eerder uitgeoefende functies.  

Dit patroon was sterk en manifesteerde zich in verschillende steden binnen 

Holland en op het niveau van het gewest (Holland) en de Unie. Dit bevestigt dat 

ervaring en kwaliteit bij de keuze voor personen voor belangrijke posities telde, 

waarmee de rol van persoonlijke relaties niet wordt ontkend, echter wel 
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gemarginaliseerd. Het kwam immers zelden voor dat deze kwaliteit en ervaring 

ontbrak bij de benoemde personen. Slechts een enkele keer was er sprake van heel 

jonge functionarissen op belangrijke functies. Johan de Witt is hiervan een goed 

voorbeeld – hij had enkel ervaring als stedelijk pensionaris in Dordrecht toen hij – 

28 jaar oud slechts – tot raadpensionaris werd benoemd. In zijn geval werd echter 

een uitzondering gemaakt vanwege zijn bijzondere kwaliteiten, die ook tijdens zijn 

ambtsperiode steeds onomstreden zijn gebleven. Er is uiteraard wel gedebatteerd 

en gestreden over zijn politieke visie.  

De bestuurlijke elite, kenmerkend voor de samenleving in de Republiek, 

beïnvloedde dus zowel de inrichting als het functioneren van het openbaar bestuur. 

Allereerst zorgde het voor een kloof tussen de toplaag en de rest van de 

samenleving. Het was in de Republiek ongebruikelijk om je stand te ontstijgen. 

Daarmee bepaalde geboorte en afkomst een belangrijk deel van je levensloop, zoals 

de studie van Schmidt over de familie Teding van Berkhout mooi illustreert. 

(Schmidt, 1986; zie ook e.g. Van Deursen, 1996). De standen en hun rollen binnen 

de samenleving stonden niet voortdurend ter discussie. De bestuurlijke elite kon – 

ten tweede – als gevolg hiervan het bestuur vormgeven en invullen. Ze bepaalde de 

regels waaraan functionarissen zich dienden te houden door instructies vast te 

stellen in de verschillende vertegenwoordigende lichamen. De uitvoering van de 

belangrijke functies – tot slot – kwam ook voor rekening van deze toplaag. Als 

gevolg hiervan institutionaliseerde in de zeventiende en achttiende eeuw de ideeën 

van deze elite over zowel inrichting als functioneren van het openbaar bestuur en 

haar publieke functies. 

7.2.2 Professionalisering van en door de elite 

De elite in de Republiek was daarmee de belichaming van de verwevenheid tussen 

bureaucratische en professionele regulering; de functionarissen die de 

verschillende invloedrijke bestuurlijke en ambtelijke functies beoefenden vormden 

tezamen een toplaag in de maatschappij van de Republiek. Verschillende historici 

hebben naar deze elite onderzoek verricht (e.g. Elias, 1927; Roorda,1978; Van Dijk 

& Roorda, 1979; Van Nierop, 1984; De Jong, 1985; Kooijmans, 1985; Prak, 1985; 

Noordam, 1994; Zandvliet, 2006). Deze studies gaan in op de specifieke kenmerken 

van de leden van elites, bijvoorbeeld in verschillende steden, waaronder Leiden, 
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Gouda, Hoorn. Het rijke culturele leven van deze elites wordt op deze wijze in 

perspectief geplaatst. We leren uit deze studies wie er lid waren van deze elite; wat 

ze deden in het dagelijks leven en hoe verschillende families zich tot elkaar 

verhielden. Ook kunnen we uit deze studies opmaken dat het deze elite was die de 

bestuurlijke en ambtelijke touwtjes stevig in handen had.  

Als gevolg van de bevindingen in deze studie kunnen we een element 

toevoegen aan de wijze waarop we tegen de elites van de zeventiende en achttiende 

eeuw aankijken. Naast het nastreven van naam en faam van het geslacht door 

middel van een rijk cultureel leven in vele opzichten kunnen we ze ook beschouwen 

als de oorsprong van de bestuurlijke en ambtelijke professie. Het waren immers de 

stedelijke en gewestelijke bestuurlijke collectieven die vorm gaven aan zowel de 

bureaucratische als de professionele regulering van het overheidswerk; de 

gewestelijke vertegenwoordiging kandideerde bijvoorbeeld een aantal personen 

voor het raadpensionariaat om één van hen vervolgens te benoemen. Indien er een 

stadhouder in functie was, vond eerst overleg met de stadhouder plaats. Ditzelfde 

zien we op stedelijk niveau terug bij de schout. Bureaucratische en professionele 

regulering versterkten elkaar als standaardiseringsmechanismen van het werk. 

  Het is opmerkelijk dat zich geen grote ontwikkelingen voordeden in de 

wijze waarop bureaucratische regulering in de zeventiende en achttiende eeuw 

gestalte kreeg. De instructie van de raadpensionaris aan het begin van de 

bestudeerde periode is vergelijkbaar met de instructie op basis waarvan Van de 

Spiegel – de laatste raadpensionaris – werd benoemd. Niet alleen de oorsprong van 

bureaucratische mechanismen moeten we dus eerder in de tijd situeren, ook de 

ontwikkeling naar het ‘bureaucratische gehalte’ van de Republiek heeft 

plaatsgevonden vóór 1650. In hoeverre er voor 1650 sprake was van professionele 

regulering is moeilijk te zeggen. Echter, we treffen al in de eerste jaren van de hier 

bestudeerde periode aspecten van professionele regulering aan. Het is daarom 

aannemelijk dat ook van deze vorm van regulering al voor 1650 aspecten gevonden 

kunnen worden. 

De elites nemen in beide vormen van regulering van het werk van 

functionarissen van het openbaar bestuur een belangrijke rol in. De relatie met 

professionele regulering ligt het meest voor de hand. Immers, patronen in de 

selectie van nieuw te benoemen functionarissen zijn toe te schrijven aan de 
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organen die bevoegd waren tot benoemingen van belangrijke functionarissen. Deze 

vertegenwoordigingen bestonden op zowel lokaal en gewestelijk niveau als op het 

niveau van de unie uit leden van deze bredere elite. 

Daarnaast werden formele regels met betrekking tot de werkzaamheden 

van overheidsfunctionarissen door de vertegenwoordigingen op de verschillende 

niveaus op- én vastgesteld. Via haar vertegenwoordigers in de verschillende 

organen hadden lokale elites invloed op de wijze waarop formele regulering 

plaatsvond.  

Daarmee is het bestaan van de bestuurlijke elite tegelijk een oorzaak en een 

gevolg van regulering van overheidswerk in de Republiek. Doordat we al in het 

begin van de hier onderzochte periode beide reguleringsmechanismen aantroffen is 

het niet mogelijk te bepalen welke van de twee er eerder was. Wel kunnen we 

stellen dat dit collectief de wijze waarop het overheidswerk gereguleerd werd in 

stand hield en als gevolg daarvan zelf in stand gehouden werd.  

7.2.3 Politieke en economische omstandigheden 

Naast het bestuurlijk stelsel en de ruimte die daardoor ontstond voor de 

bestuurlijke elite om zichzelf te ontwikkelen speelden economische en politieke 

omstandigheden een rol in de vorming van deze elite. De bestuurlijke elite als 

collectief heeft gedurende de gehele periode een plaats gehad in het bestuur van de 

Republiek, de gewesten en de steden. Echter de samenstelling wisselde door zowel 

politieke als economische omstandigheden. Zo zorgden de wetsverzettingen – 

wisselingen van bestuur in de steden als gevolg van de benoeming van een 

stadhouder na een stadhouderloos tijdperk of juist het niet benoemen van een 

nieuwe stadhouder – voor grote veranderingen in de samenstelling van de 

bestuurlijke elite. Welke positie men innam in het politieke en maatschappelijke 

leven was daarmee van invloed op het lidmaatschap van de bestuurlijke elite.  

 Dit betekende overigens niet dat dit collectief eenduidig en volledig 

hermetisch was; het was mogelijk toe te treden tot deze groep, net zoals het 

mogelijk was uit de gratie te geraken. Verschillende oorzaken zijn hiervoor aan te 

wijzen. 

Een methode was bijvoorbeeld als man in de gunst te geraken bij een van 

de families om zo een dochter te mogen trouwen. Door een dergelijk huwelijk werd 
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de jongeman automatisch lid van de plaatselijke elite, waarvan de familie deel 

uitmaakte. Echter, het aantal homines novi – functionarissen wiens vaders niet al 

werkzaam waren op topfuncties binnen het openbaar bestuur – dat we aantroffen 

in de in deze studie onderzochte groep van functionarissen is laag, waardoor we 

van een behoorlijk gesloten collectief kunnen spreken. Er werd wel ‘ingetrouwd’, 

echter wanneer het hier gaat om jongemannen uit een regentengeslacht afkomstig 

uit een andere stad dan kunnen we niet spreken van een homo novus, enkel van 

een nieuweling in die specifieke stad.  

Een andere manier om deel te kunnen gaan uitmaken van de plaatselijke 

elite is door middel van het verwerven van rijkdom; om deze reden spelen ook 

economische omstandigheden een rol. Door in de zakelijke wereld successen te 

boeken verwierf men het aanzien waarmee men een speler kon worden waar door 

de elite rekening mee werd gehouden. Algemeen werd aangenomen dat rijken zich 

niet ten dienste van zichzelf zouden wijden aan de publieke zaak. Rijkdom was 

daarmee een standaard die gehanteerd werd om corruptie te voorkomen (e.g. 

Roorda, 1975: 248). Als het zakelijk tegenzat en men raakte financieel in de 

problemen kon dit uiteraard het einde van de regentenstatus voor de familie 

betekenen. 

 Het onderscheid tussen verschillende standen was daarmee een algemeen 

geaccepteerd principe. Het feit dat de meest welvarenden regeerden over de andere 

standen was tenminste sociaal geaccepteerd. Cats leert zijn lezers al dat het 

onverstandig is boven je stand te leven, het is echter nog onverstandiger om 

anderen dan deze toplaag van de samenleving te laten bemoeien met het bestuur. 

De context van de professionele bestuursambtenaren werd dan ook bepaald door 

allereerst deze stratificatie, waaraan toegevoegd moet worden het economisch en 

politiek getij. Het bestuurlijk bestel bood vervolgens de mogelijkheden om binnen 

het bestuur het vak van bestuursambtenaar te construeren. 

7.3 Beeld van bestuursambtenaren van de Republiek 
genuanceerd 

Het functioneren van dienaren in het openbaar bestuur werd dus gereguleerd door 

verschillende standaarden, die we enerzijds bureaucratisch en anderzijds 
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professioneel kunnen noemen. Deze standaarden werden geconstrueerd en 

uitgevoerd door de bestuurlijke elite in de steden, op gewestelijk niveau en in de 

Staten Generaal.  

Het beeld van het vroegmoderne openbaar bestuur als een onvolmaakte 

organisatie waarbinnen voldoende ruimte was om het eigenbelang te laten 

prevaleren, lijkt op basis van deze analyse niet terecht.  Zowel de bureaucratische 

als professionele reguleringsaspecten die we in deze studie bespraken perkten het 

werk van de functionarissen in en bevatten verwachtingen ten aanzien van de wijze 

waarop het werk diende te worden uitgevoerd. Deze aspecten zijn gericht op het 

belang van de staat als geheel. Steeds werd de aandacht van de functionarissen op 

het algemeen belang gevestigd, via instructie, educatie of verwachtingen van het 

collectief. 

De vaak beschreven drang van bestuurlijke elites om functies in het 

openbaar bestuur exclusief voor enkele families in de steden, gewesten en de unie 

te houden wordt dan ook vaak begrepen als het dienen van het belang van deze 

families alleen. Op dezelfde wijze wordt ook het systeem van transfereren van 

ambtelijke functies bij de griffie der Staten Generaal of secretarie van Holland 

begrepen (zie bijvoorbeeld Knevel, 2001). Deze studie echter laat zien dat een 

dergelijk systeem ook kan bijdragen aan de professionaliteit van de 

functionarissen. Immers, bij selectie voor functies op hoog niveau blijkt deze 

exclusiviteit gepaard te gaan met een voor de functie geschikte opleiding en 

carrière. Opvolging van een vader of oom kan dan zowel voor de familie als het 

openbaar bestuur voordelen hebben. 

Als gevolg van deze bevindingen moeten beweringen van eigen belang en 

nepotisme dan ook in een ander perspectief bezien worden. Zoals we in de inleiding 

van deze studie bespraken is een vaak gemaakte analyse immers van het 

vroegmoderne bestuur dat er nauwelijks sprake was van regels en standaarden, 

waardoor ambten naar eigen inzicht voor persoonlijk gewin aangewend konden 

worden. We bestrijden de bewering dat ambten voor privé belang werden gebruikt, 

of in termen van onze huidige tijd misbruikt, hier nadrukkelijk niet. Wel moeten we 

de betoogde oorzaak van dit misbruik – zwak georganiseerd bestuur en 

vriendjespolitiek – nuanceren. Immers, de hier geanalyseerde functies, behorend 

tot de meest belangrijke en invloedrijke van de Republiek, tonen een beeld van een 
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sterk gereguleerd openbaar bestuur. Door middel van ambtsinstructies, 

ambtsbrieven en selectie waarin vorming een belangrijke rol speelde werd gepoogd 

het werk en het type functionarissen te standaardiseren. 

We kunnen vroegmoderne bestuursambtenaren dan ook het beste typeren 

als functional bureaucrats, zoals we die op basis van het werk van Reismann 

(1949) beschreven in het derde hoofdstuk van dit boek. Hoewel de vroegmoderne 

bestuursambtenaren werkzaam zijn binnen bureaucratische kaders, richten ze zich 

op een carrière binnen het bestuur die loopt langs de door de bestuurlijke – 

professionele – elite uitgezette lijnen. De bureaucratische kaders echter vormen 

hier geen obstakel, ze zijn immers ruim en door dezelfde elite vormgegeven. De 

crux van de verhouding tussen bureaucratische en professionele standaarden zit 

hier dus in de complementariteit; er hoefde geen keuze gemaakt te worden aan 

welk systeem de bestuursambtenaar zich verbond, de mechanismen vulden elkaar 

aan. De typering van functional bureaucrat zegt dan ook niets over de wijze waarop 

de bestuursambtenaar met de bureaucratische kaders omging, ten dienste van 

professionele standaarden. Het geeft wel aan dat het voor de bestuursambtenaren 

in de vroegmoderne tijd van belang was om zich te houden aan de standaarden van 

het collectief, alleen zo kon men carrière maken. Regenten keken elkaar op de 

vingers en waakten zo voor corrupte praktijken en wangedrag (Roorda, 1975: 249). 

De bureaucratische kaders vormden voor deze professionele praktijk geen beletsel. 

De keerzijde van de centrale rol die elites in het openbaar bestuur in de 

Republiek innamen was wel dat de scheiding van belangen daardoor niet altijd 

even helder was. Bij de schout was vermenging van publieke en private belangen 

door de wijze waarop de functie gereguleerd was niet te voorkomen, de hoogte van 

zijn beloning werd immers bepaald door de door hem behaalde resultaten. De 

oorzaak hiervan lijkt te zijn gelegen in het feit dat men geen alternatief zag om zijn 

werk goed te kunnen controleren (cf. Prak 2005: 83). Onder meer ditzelfde 

argument lag ten grondslag aan de wijze waarop vóór het midden van de achttiende 

eeuw de belastinggaring georganiseerd was. Door de functie te ‘privatiseren’, was 

dit probleem deels opgelost. Een dergelijk beloningsarrangement is voor een 

functie met zoveel invloed als de schout had opmerkelijk en ook voor de Republiek 

uitzonderlijk. De belastingpachters beschikten immers over aanzienlijk minder 
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invloed. Daarmee is de schout een uniek geval: een bestuurder met ambtelijke 

taken, waarvoor een ambtsinstructie en variabele beloning gold. 

 Indirect speelde vermenging van private en publieke belangen een rol bij 

een groter deel van de toplaag van de Republiek. Vanaf het moment dat de 

economische voorspoed stagneerde en de Republiek steeds meer leningen moest 

aangaan om financiële tekorten te dichten raakte de toplaag van de Republiek 

steeds meer als particuliere kredietverschaffer betrokken bij staatszaken. Prak 

beschrijft dat de rijke elite bereid was grote sommen geld te lenen aan bijvoorbeeld 

de Staten van Holland, vanwege allereerst ‘de korte afstand tussen het 

bestuursorgaan en het publiek dat ze diende’ (Prak, 2005: 79-80). Dit wekte 

volgens Prak het vertrouwen van de investeerders. De leden van dit orgaan waren 

bereikbaar om aangesproken te worden op hun functioneren. Sterker, ze maakten 

deel uit van dezelfde sociale laag – hetzelfde collectief. Leden van de gewestelijke 

vergadering van Holland belegden overigens zelf ook in deze leningen aan de 

Staten. Volgens Prak is dit de belangrijkste reden dat men veel vertrouwen stelde in 

deze investeringen. Leden van de Staten van Holland hadden er immers zelf ook 

belang bij dat verantwoord met deze gelden werd omgegaan (Prak, 2005: 80).  

 Een dergelijke verbinding tussen publieke en private belangen kon dus een 

regulerend effect sorteren; daarop was het vertrouwen van andere investeerders 

gestoeld. Er zijn echter ook gevallen bekend waarbij deze vermenging van publieke 

en private belangen tot zeer kwalijke misstanden leidde; denk hierbij bijvoorbeeld 

aan de belastingpachters, die uiteraard op een ander niveau acteerden (Wagenaar, 

2003). 

 Belangrijke ambtenaren merkten het faillissement van de Republiek in 1715 

nog op een andere manier aan hun privé financiën. Eén van de methodes om de 

inkomsten van de Republiek te vergroten was immers de belasting op publieke 

functies. Dit had, zoals eerder beschreven, tot doel de staatskas aan te vullen. 

Echter, het zal ook als drempel hebben gewerkt; de functie was alleen bereikbaar 

voor de meer vermogenden. Immers, het is zeer waarschijnlijk dat alleen leden van 

de elite deze bedragen konden opbrengen. 
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7.4 Erfenis van de Republiek 

De hierboven en in voorgaande hoofdstukken geschetste mechanismen van 

regulering staan model voor de wijze waarop regulering van functionarissen in 

dienst van het openbaar bestuur plaatsvond. Aan het einde van de achttiende eeuw 

kwam er een einde aan de Republiek, de Bataafse Republiek werd uitgeroepen en 

later werd de voormalige Republiek onderdeel van het Franse rijk, onder bewind 

van Napoleon. Maar kwam hiermee ook een einde aan de bureaucratische en 

professionele regulering, zoals we die in deze studie analyseerden voor de periode 

van de Republiek? Hoewel deze vraag een studie op zichzelf vergt, gaan we in deze 

paragraaf kort op dit onderwerp in. Wat bleef er over van de functies en 

reguleringsmechanismen van de Republiek?  

7.4.1 Schout 

In 1795 kwam de Republiek ten einde, dit betekende ook voor veel van de hier 

besproken functies een ingrijpende verandering of zelfs afschaffing. Zo werd het 

raadpensionariaat afgeschaft en verdween de functie van schout deels in de Franse 

periode. Deze afschaffing in naam betekende uiteraard niet dat de werkzaamheden 

van deze functionarissen in deze periode niet meer werden uitgevoerd. Vaak 

werden de taken voortgezet door een functionaris met een andere functietitel. De 

functie van stadhouder als gewestelijk bestuurder verdween; in de Franse tijd 

werden de oude gewesten met enkele wijzigingen tot departementen omgedoopt 

met aan het hoofd van ieder departement een landdrost. Deze departementen 

werden vervolgens opgedeeld in kwartieren, met een kwartierdrost aan het bewind 

(R.De Bruin, 1996: 153). 

 In de Franse tijd veranderde de functie van schout in de grote gemeenten – 

de gemeenten eerste klasse, gemeenten met meer dan 5000 inwoners – drastisch 

en werd de organisatie van de politie naar Frans model hervormd (Fijnaut, 1979). 

Er kwam een nationale, gewestelijke (gendarmerie impériale) en lokale 

politieorganisatie. Op lokaal niveau werd in de gemeenten eerste klasse per 10.000 

inwoners een Commissaris van Politie aangesteld (Groeneweg, 1976: 106). De 

functie van veldwachter werd in 1806 ingesteld (Raadschelders, 1984: 552).  

Politiefunctionarissen raakten in deze nieuwe organisatie definitief 

losgekoppeld van het bestuur. De onderschikking van de schout door het 
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stadsbestuur, zoals deze zich in verschillende steden in de achttiende eeuw voltrok, 

werd in de Franse tijd doorgezet in de nieuwe organisatie. Waren de bestuurlijke 

taken aan het einde van de achttiende eeuw formeel nog niet bij de schout 

weggehaald, tijdens de hervormingen onder Franse invloed en later aanwezigheid 

ontstond het onderscheid tussen de uitvoerder van de politietaak en die van 

bestuurder op lokaal niveau. Deze laatste taak kwam bij de burgemeester te liggen. 

Het vroegmoderne college van burgemeesters, voorgezeten door de president 

burgemeester, zien we door het Franse ideaal van eenhoofdig gezag in de 

negentiende eeuw niet meer terug. Er blijft één burgemeester over, bijgestaan door 

wethouders; in 1810 werd voor de ‘Franse provincie Holland’ per decreet besloten 

aan het hoofd van iedere gemeente een maire te benoemen, bijgestaan door enkele 

adjoint-maires en een conseil municipale. Op deze manier tekende de 

taakverdeling tussen de korpschef en burgemeester zich dus al vroeg in de 

achttiende eeuw af, als de steden de schout steeds meer aan zich weten te binden en 

zijn bestuurlijke taken inperken. Vanaf de Franse tijd stond de burgemeester aan 

het hoofd van het stedelijk bestuur. 

Overigens wordt de schout soms als voorloper van de huidige functie van 

burgemeester gezien (zie bijv. Raadschelders, 1990: 140). Dit is legitiem wanneer 

we kijken naar de formele verhoudingen. De schout werd benoemd door het 

gewestelijke gezag, vaak op voorspraak van de lokale vroedschap en was in de oude 

verhouding – vóór de onderschikking aan de steden – hoofd van het lokaal bestuur. 

De burgemeesters, die in het lokale bestuur van de Republiek functioneerden, 

werden direct door en uit de lokale vroedschap benoemd. De schout ging evenals de 

huidige burgemeester over de portefeuille van openbare orde en veiligheid. De 

schout echter was in de Republiek tevens uitvoerder van deze portefeuille, ook 

sprak hij samen met het college van schepenen recht. De uitvoerende taken zijn 

tegenwoordig bij de korpschefs ondergebracht. De taak van openbaar aanklager in 

de rechtspraak is tegenwoordig in handen van de Officier van Justitie. Slechts de 

medebesturende taken van de schout zijn naar het huidige college van 

Burgemeester en Wethouders te herleiden.  

Door de steeds verdere onderschikking van de schoutfunctie door de 

steden gedurende de achttiende eeuw moet het argument van aanstelling door het 

gewestelijk gezag niet te zwaar worden aangezet. De schoutfunctie veranderde 
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juiste gedurende de achttiende eeuw al in de richting van chef van de uitvoering 

van taken die met openbare orde en veiligheid te maken hadden. Zijn bestuurlijke 

taken lijken dus al in de Republiek op informele wijze overgeheveld naar de 

stedelijke bestuurders. Deze ontwikkeling werd doorgezet in de Franse tijd, toen de 

schoutfunctie in de grote gemeenten werd beperkt tot het uitvoeren van 

politietaken in moderne zin. Daarbij komt dat al in het ancièn regime het 

beleidsterrein openbare orde en veiligheid tot de portefeuille van het college van 

burgemeesters behoorde. De burgemeestersfunctie van na 1800 lijkt echter wel 

sterk op de schoutfunctie zoals die zeker tot het einde van de zeventiende eeuw 

werd uitgeoefend. 

De schoutfunctie verdween niet uit het staatsbestel; in de Franse tijd bleef 

de schoutfunctie in de kleine plattelandsgemeenten gehandhaafd, de bestuurlijke 

inrichting wijzigde daar zelfs nauwelijks (Groeneweg, 1976: 104). De schout bleef 

daar dus voorzitter van het dagelijks bestuur, bijgestaan door een aantal assessoren 

en een Gemeenteraad (Raadschelders, 1990). De Koning benoemde deze schouten. 

De situatie bleef ook in het Koninkrijk der Nederlanden in eerste instantie 

gehandhaafd. Pas in 1824 en 1825 zou de organisatie van het lokale bestuur 

geüniformeerd worden door een model van één burgemeester, enkele assessoren 

(later wethouders) en een gemeenteraad in te voeren (zie e.g. Raadschelders, 1990: 

140 e.v.), waarbij de burgemeester door de Koning werd benoemd en de 

wethouders uit de Gemeenteraad afkomstig waren. De burgemeesters kregen in 

diezelfde periode op het platteland de leiding over de politie en zijn dan inmiddels 

ook bevoegd keuren op te stellen (Groeneweg, 1976: 115). De bestuurlijke taken van 

de schout uit het ancièn regime zijn dan bij de burgemeester terechtgekomen. 

Groeneweg stelt dat zelfs tot 1852 de gebruikte titulatuur voor 

politiefunctionarissen in het Koninkrijk der Nederlanden niet uniform was 

(Groeneweg, 1976: 116). Op 1 januari 1852 werd de nieuwe Gemeentewet van 

kracht waarin ook de organisatie van de Gemeentepolitie werd geregeld (zie ook 

Fijnaut, 1979: 130). Hoewel de oorspronkelijke functie van schout al lang niet meer 

in de negentiende eeuwse politieorganisatie voorkwam is de functietitel eerst nog 

blijven bestaan. Uiteindelijk is ook de titel afgeschaft.  
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7.4.2 Raadpensionaris  

Met de functie van raadpensionaris verloopt het iets anders. Deze functie werd 

eerst afgeschaft, tegelijk met het ontslag van de laatste raadpensionaris van 

Holland, Laurens Pieter van de Spiegel, die hierbij gevangen werd genomen en na 

een aantal jaren gevangenschap het land wist te ontvluchten naar het landgoed 

Lingen, een protectoraat van de familie van Oranje. Na invoering van de Nationale 

Vergadering werd een aantal agenten benoemd, die zich gingen bezighouden met 

beleidsterreinen als justitie, buitenlandse zaken en nationale opvoeding. Deze 

agenten zijn daarom vergelijkbaar met de latere ministers en vervullen taken die 

onder het oude bewind voor rekening van raadpensionaris, griffier en thesaurier 

generaal kwamen.  

Vanwege de bemoeienis van de raadpensionaris met belangrijke 

beleidsterreinen in de Staten Generaal – bijvoorbeeld zijn centrale rol in de 

commissie van buitenlandse zaken (zie bijvoorbeeld (G.) De Bruin, 1999) – wordt 

tegenwoordig ook wel beweerd dat de huidige minister-president met de 

raadpensionaris te vergelijken is. Echter, in essentie vervulde de raadpensionaris 

een functie op gewestelijk niveau, waardoor deze vergelijking niet opgaat. Door de 

machtige positie van Holland in de Republiek verwierf de raadpensionaris als 

woordvoerder van het rijkste gewest veel invloed. Het feit dat de Hollandse 

raadpensionaris automatisch dicht bij het vuur zat – de Staten Generaal 

vergaderden immers ook in Den Haag – heeft uiteraard aan zijn invloed en 

mogelijkheden bijgedragen. De Hollandse raadpensionaris hield zich als gevolg van 

deze situatie dus ook bezig met zaken die de gehele Unie aangingen, taken die later 

in de ministerraad over verschillende ministers zijn verdeeld en waarvan de 

minister-president de rol van voorzitter ging vervullen. Zuiverder is het echter de 

raadpensionaris te vergelijken met de topambtenaar van de huidige provincie – tot 

voor kort griffier geheten en tegenwoordig aangeduid met secretaris (bijvoorbeeld 

Gelderland), provinciesecretaris (bijvoorbeeld Noord-Holland) of (algemeen) 

directeur (Utrecht en Noord-Brabant). 

 In de Bataafse tijd (1795 – 1813) kwam de functietitel van raadpensionaris 

voor ongeveer een jaar terug toen Rutger Jan Schimmelpenninck, eerder 

ambassadeur in Parijs, benoemd werd als raadpensionaris. Hem werd onder deze 

functietitel voor korte tijd het eenhoofdig bewind van de Bataafse Republiek 
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toevertrouwd. Zijn functie droeg enkel dezelfde naam als het raadpensionariaat van 

Holland van voor 1795, maar was zowel in positie als taken niet te vergelijken met 

het oude raadpensionariaat. Onder zijn leiderschap werkten verschillende 

functionarissen aan beleidsterreinen als financiën en buitenlandse zaken. 

Schimmelpenninck moest overigens wijken toen Napoleon besloot dat zijn broer 

Louis koning van het Koninkrijk Holland moest worden. Louis Bonaparte besteeg 

op 5 juni 1806 de troon. Daarmee verdween de functietitel van raadpensionaris 

definitief uit het staatsbestel. De organisatie van het bestuur onder 

Schimmelpenninck is te vergelijken met de ‘ministerraad’ die op informele wijze 

vorm kreeg onder koning Lodewijk Napoleon en later in het koninkrijk der 

Nederlanden geïnstitutionaliseerd werd. 

Ook koning Lodewijk Napoleon regeerde niet lang over zijn Koninkrijk 

Holland. Al na vier jaar werd hij gedwongen afstand te doen van zijn troon, waarna 

het Koninkrijk werd ingelijfd door het Eerste Franse Keizerrijk (1810). Deze 

inlijving echter zou niet lang duren. Napoleon leed in 1813 een grote nederlaag, 

waarna hij met behoud van keizerlijke titel en jaargeld naar Elba werd verbannen. 

Hij zou– zoals bekend – later nog eens proberen de macht te grijpen om 

uiteindelijk in 1815 definitief verslagen te worden bij Waterloo. Voor de 

Nederlanden betekende Napoleons verlies van 1813 al een grote ommekeer. Het 

machtsvacuüm dat toen ontstond werd snel opgevuld door de zoon van stadhouder 

Willem V, de latere koning Willem I. Zijn landing in Scheveningen op 30 november 

van dat jaar is beroemd. Onder zijn koningschap bleef het centrale gezag 

gehandhaafd, echter, ook termen uit het ancien regime keren terug. Zo werden 

departementen weer provincies, maar nu zonder de autonome status die ze in 

vroeger tijden bezaten. Echter, een raadpensionaris zou niet meer benoemd 

worden. 

7.4.3 Regulering 

Gedurende de gehele periode van de Republiek (tot 1795) zien we de hier geschetste 

praktijk van regulering middels wat we noemen bureaucratische en professionele 

standaarden. De bureaucratische standaarden hadden, zoals besproken, vooral 

betrekking op de afbakening van de werkzaamheden en deels op de wijze waarop 

het werk dient te worden uitgevoerd. Professionele standaarden daarentegen 



207 

herkennen we vooral in de aangetroffen patronen in de profielen van de 

ambtenaren en hebben daarom meer te maken met de selectie van ambtenaren. 

 Analyse van de ambtsinstructies en ambtsbrieven leidt tot de conclusie dat 

er in de uitvoering van het werk geen sluitende instructie werd opgemaakt, daarom 

spraken we in de voorgaande alinea al van een gedeeltelijke regulering van de 

uitvoering van het werk. Een schout moest criminelen opsporen en de ‘onschuldige 

burgers beschermen’, de raadpensionaris moest de vergadering en de 

gecommitteerde raden van Holland dienen, de thesaurier generaal adviseerde de 

raad over het militair beleid, etcetera.  

 Bureaucratische regulering is, zo kunnen we in de eenentwintigste eeuw 

vaststellen, na 1795 als reguleringsmechanisme niet verdwenen. Deze zin bevat 

natuurlijk een anachronisme, we zouden uit theoretisch oogpunt juist moeten 

stellen dat de bureaucratie pas na 1795, of – preciezer – eind negentiende eeuw, is 

ontstaan. Deze en andere studies laten echter zien dat hiervan in empirische zin 

geen sprake is. Er zijn immers voor 1795 in de praktijk van het openbaar bestuur al 

verschillende kenmerken van bureaucratische ordening te herkennen; het 

organisatiemodel als theoretisch concept is uiteraard jonger; ze wortelt echter in de 

bestuurlijke praktijk van de eeuwen daaraan voorafgaand.  

 Door deze formalisering nam de discretionaire ruimte van de 

overheidsfunctionarissen – ambtenaren en bestuurders – logischerwijs af. Vanaf 

het begin van de negentiende eeuw werden steeds meer voorschriften en 

procedures voor de uitvoering van het werk ontwikkeld. Dit staat in scherp contrast 

met de voorgaande twee eeuwen. 

Gedurende de achttiende eeuw nam de kritiek op overheidsfunctionarissen 

steeds meer toe. De Republiek kende al roerige tijden in de zeventiende eeuw, 

bijvoorbeeld in de periode rond het rampjaar (1672). Toen was het echter met 

name de dreiging vanuit welhaast alle windrichtingen om de Republiek de oorlog te 

verklaren. In de achttiende eeuw is het duidelijk dat het functioneren van 

overheidsfunctionarissen steeds meer voeding geeft aan de onvrede onder de 

bevolking. Schama stelt dat “Nederland in de ogen van haar critici aan het eind van 

de achttiende eeuw naar een situatie toe groeide waarin een relatief kleine groep 

zich aan ostentatief vertoon van overvloed te buiten ging, terwijl een relatief grote 

groep in steeds uitzichtlozere armoede wegzonk” (Schama, 2005: 74). 
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In het midden van de achttiende eeuw barstte de bom: het pachtersoproer (1747) is 

hiervan het meest bekende resultaat. Men was verontwaardigd over de 

handelswijze van de belastingcollecteurs, die hun functie gekocht hadden door de 

belasting van een wijk te kopen. Zij bezaten dan het recht om in deze wijk de 

belasting op te halen, alles wat ze meer vergaarden was winst. Wagenaar beschrijft 

hoe dit systeem in de achttiende eeuw leidde tot uitgekiende valstrikken 

(Wagenaar, 2003: 113 e.v.). Een gedicht uit die tijd veroordeelde de 

belastingpachters haast als misdadigers: 

 
Holland in Last96 
Het Pagters Rot regeert de waerelt; 
Dat schuym des volks krijgt nau een pagt, 
Of ’t voert een Ridderlijke pragt, 
En zit bezilverd, en bepaerelt, 
Hoe kleyn van afkomst, hoe gering, 
Den Schape- of Koeyenstal ontkropen, 
Of ’t rasphuis hier of daar ontloopen. 

 

De belastingpachters zijn misschien wel het meest bekende voorbeeld uit de 

geschiedenis van de Republiek waarin misbruik van de vrijheid de functie naar 

eigen inzicht in te vullen voorkomt. Uiteraard vond misbruik van positie ook in 

andere functies plaats. 

 In de media van die tijd werd dan ook veel aandacht besteed aan de 

houding van het patriciaat – de invloedrijke regenten. Schama (2005) stelt dat “in 

de ‘spectatoriale’ pers de harteloze weelde van het patriciaat geërgerd afgezet werd 

tegen het aloude ascetisme van de republikeinse deugdzaamheid. Ambten die in 

goed vertrouwen ter wille van het volk waren ingesteld, werden nu misbruikt voor 

geldelijk gewin, positieverbetering van de familie of het vergaren van persoonlijke 

macht” (Schama, 2005: 77). Dit misbruik werd door de pers “expliciet in verband 

gebracht met de teloorgang van de nationale voorspoed” (ibid.), welke aan het 

begin van de achttiende eeuw was begonnen.  

 De Bataafse Republiek probeerde met deze praktijken af te rekenen door 

een beleid van centralisatie en strakke orde, geïnspireerd en steeds meer 
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 Ontleend aan A.J. Jansen (1942) “De verhouding tussen regenten en volk in de eerste helft van de 
18de eeuw” De Gids, 106 (I-II): 143 
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opgedrongen door de Fransen. Eerst onder de laatste raadpensionaris 

Schimmelpenninck door instelling van secretariaten voor de belangrijkste 

beleidsterreinen (Oorlog, Marine, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en 

Financiën) (Schama, 2005: 533). De soevereiniteit van de steden werd 

aanmerkelijk beperkt. Deze lijn van centralisatie werd doorgezet onder koning 

Lodewijk Bonaparte, zelf ook voorstander van bureaucratie en technocratie 

(Schama, 2005: 573). Het gecentraliseerde bestuur werd later door koning Willem I 

enkel gelardeerd met termen uit het ancien regime, maar bleef in beginsel intact, 

we bespraken dit al (zie verder Fritschy & Toebes 1996; Raadschelders, 1990; 

Leenknegt et al., 2008). 

 De idee van gelijkheid, uitgedrukt met de woorden nut en rechtvaardigheid 

(solventie en billijkheid), domineerde in deze periode het beleid, bijvoorbeeld bij de 

hervorming van het belastingstelsel en het besluit dat overheidsfuncties in beginsel 

voor iedereen toegankelijk zouden moeten zijn (Schama, 2005: 583). Bij de 

afschaffing van de gilden sprak Isaac Gogel – agent (minister) van Financiën (1798-

1801) en later intendant Generaal van Financiën onder het koningschap van 

Lodewijk Napoleon – uit dat op deze wijze  

“alle inwoners van het Rijk, om het even in welke plaats zij wonen, [die] de 
Kinderen [zijn] van hunne Vorst, allen hebben hetzelfde regt Zijne hoge 
bescherming in te roepen, zij moeten allen gelijk zijn ten overstaan van de Wet, en 
gelijke gunsten genieten: evenzoo, als zij allen, een ieder naar de mate van zijn 
vermogen, de zware lasten van den Staat moeten dragen”.97 

Gogel had eerder al laten blijken dat hem er veel aan gelegen was de oude elite 

definitief uit de bestuurlijke functies te houden. Hij zag uit naar een ‘heftige schok’ 

die 

“hen uit hun lethargie wakker zou schudden, hun de ogen zou openen voor hun 
ware belangen en de noodzakelijke daadkracht zou geven het kwaad in zijn wortels, 
in de bron te durven aanpakken, het bestuurssysteem volledig te reanimeren door 
alle obstakels uit de weg te ruimen die de gehechtheid aan oude vooroordelen of 
ongerechte prerogatieven voor een dergelijke nobele onderneming konden 
opwerpen”.98 

Het is duidelijk dat het respect waarmee de regenten in de eeuwen daarvoor nog 

werden bezien inmiddels was weggeëbd. In alles klinkt een roep om 

                                                             
97 Geciteerd in: Schama, 2005; 609 
98 Geciteerd in: Schama, 2005; 583 
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rechtvaardigheid door, die gepaard gaat met een nieuw idee van gelijkheid, dat 

definitief een einde maakt aan de elite die de laatste decennia van de Republiek 

hadden geprofiteerd van hun positie. Zij hadden vooral profijt gehad van de kloof 

tussen arm en rijk in de Republiek, nu was het tijd dat het land ‘teruggeven zou 

worden aan het volk’, zo luidde althans de politieke retoriek van die tijd. 

 Wanneer we naar deze omslag en zijn aanleiding kijken door de 

theoretische lenzen van bureaucratische en professionele regulering, dan zouden 

we kunnen stellen dat de discretionaire ruimte, die steeds in het openbaar bestuur 

van de Republiek aanwezig was, eerst leidde tot de ontwikkeling van professionele 

ambtenaren. Immers, patronen in de profielen geven aan dat er sprake was van 

selectiecriteria en een idee van geschiktheid voor een functie, zonder dat deze in 

instructie of ambtsbrief geformaliseerd waren. Deze patronen blijven gehandhaafd 

gedurende de gehele achttiende eeuw. Wellicht is de cultuur binnen het 

professionele collectief aan verandering onderhevig. We moeten echter ook niet 

vergeten dat analyses van het elitaire klimaat vaak ook gestoeld zijn op politieke 

stukken uit de achttiende eeuw, die vooral als oppositiestuk geschreven zijn.  

 Vereisten die in de zeventiende en achttiende eeuw niet geformaliseerd 

waren, maar waar we wel patronen in aantroffen, zijn nadien (in de negentiende 

eeuw), onder invloed van de tijdgeest waarin formalisatie en centralisatie centraal 

stonden, nader vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn carrièrepatronen, waarbij men 

opklimt in de hiërarchie, evenals intellectuele vereisten en trainingen voor 

bepaalde functies. Deze standaarden manifesteerden zich echter al vóór 1795, zo 

toonden we in deze studie aan. Een verklaring voor het feit dat er in essentie weinig 

veranderde zou kunnen liggen in de patstelling die in dit revolutietijdvak ontstond. 

Deze wordt treffend beschreven door Poell (2007) als een grote betrokkenheid bij 

de hervormingen waaraan grote democratische idealen aan ten grondslag liggen. 

Deze grote betrokkenheid zorgde voor fragmentatie en bescherming van oude 

posities, waardoor uiteindelijk weinig veranderde. Dit zou kunnen verklaren dat de 

regulering van ambten in praktijk niet veel verschilde met het vroegmoderne 

bestuur, standaarden waren slechts steviger vast komen te liggen. Tevens keerden 

veel oude bekende namen uit het vroegmoderne openbaar bestuur terug op de oude 

posities (cf. De Bruijn, 1986). 
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Er is dus zowel sprake van continuïteit als van discontinuïteit. Immers, 

enerzijds werden de reguleringsmechanismen in een nieuwe configuratie 

doorgezet. De ideeën die aan deze nieuwe configuratie ten grondslag liggen breken 

met de bestuurstraditie van de Republiek, waar de rol van stedelijke elites in 

vorming en selectie van bestuurders en ambtenaren van belang was.  

Daarmee veranderde na 1795 eerst de idee van wat professionele 

bestuurders en ambtenaren zijn, later veranderde de verhouding tussen de rol van 

bureaucratische en professionele reguleringsmechanismen in het overheidswerk. 

De beheersende aspecten van professionele collectieven verdwenen uit het 

overheidswerk, de inhoudelijke aspecten werden gedurende de negentiende eeuw 

geformaliseerd, waarmee de professionele aspecten uiteindelijk opgaan in het eind 

negentiende-eeuwse begrip van bureaucratie. Een professionele 

overheidsfunctionaris is dan een bureaucraat geworden.  

Met de in dit hoofdstuk getrokken conclusies over de regulering van 

bestuursambtenaren in de zeventiende en achttiende eeuwse Republiek zijn de 

vragen van deze studie beantwoord. In de hiernavolgende epiloog staan we stil bij 

mogelijke algemene implicaties voor het denken over de verhouding tussen 

bureaucratische en professionele reguleringsstandaarden. 
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In de inleiding van dit boek bespraken we het maatschappelijk debat van de vrije 

ambtenaar, waarin het streven naar meer flexibiliteit en ruimte in de uitvoering 

centraal staat. Door de dominantie van verticale, bureaucratische, standaardisering 

zou de professional ‘klem’ zijn komen te zitten. De analyse van beklemming geldt 

met name voor de dienstverlenende sectoren – politie, zorg en onderwijs. Echter, 

ook voor de in deze studie besproken bestuursambtenaren geldt dat professionele 

standaarden als gevolg van bureaucratische procedures beperkt de ruimte krijgen. 

Ondanks de binnen de overheid levende wens om te flexibiliseren, lijken 

maatregelen die daartoe genomen worden eerder tot nieuwe rigiditeit te leiden.  

In dit debat schuilen twee vraagstukken, die we allereerst kort bespreken, 

om vervolgens in te gaan op het vinden van zowel de oorzaak als mogelijke 

oplossingsrichtingen. Het eerste vraagstuk betreft de combinatie van 

bureaucratische en professionele standaardisering. Zowel het maatschappelijk 

debat over de beknelling van de professional als ook de in deze studie besproken 

theorieën over de verhouding tussen bureaucratische en professionele 

standaardisering gaan uit van onverenigbare, of zelfs botsende, standaarden. 

Immers, in de verschillende theoretische identiteiten die we in hoofdstuk drie 

bespraken prevaleert steeds een professionele of bureaucratische identiteit die ten 

koste gaat van de standaarden waarmee de ambtenaar zich het minst verbonden 

voelt. Ditzelfde zien we terug in het maatschappelijk debat, waarin professionals 

zich als slachtoffer van verticale structuren presenteren, waarmee de minste 

Epiloog 
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verbondenheid wordt gevoeld.99 Als gevolg hiervan keren professionals  zich af van 

deze verticale standaardisering.  

In het verlengde hiervan ligt de tweede kwestie die handelt over de 

discretionaire ruimte die professionals in de uitvoering van hun werk kan worden 

verleend. Als de analyse van het probleem luidt dat verticale regulering 

professionals de ruimte ontneemt om hun expertise in praktijk te brengen, volgt 

daaruit de logische claim om ruimte te geven aan professionals. Echter, een grotere 

vrijheid in het uitvoeren van publieke taken brengt risico’s voor rechtstatelijke 

waarden als gelijkheid en rechtmatigheid met zich mee. Aan het denken over het 

beperken van deze risico’s proberen we in deze epiloog bij te dragen. 

 Allereerst gaan we in op de mogelijke oorzaak van de botsing van 

bureaucratische en professionele mechanismen. Deze zou verbonden kunnen zijn 

met één van de verbanden die we in deze studie tussen beide mechanismen hebben 

aangetroffen. Dit verband blijkt wanneer we over de grens van het tijdvak van deze 

studie heen kijken. Vergelijken we namelijk de organisatie van het openbaar 

bestuur van vóór en ná 1795, dan valt op dat vroegmoderne professionele 

standaarden in de negentiende eeuw werden gebureaucratiseerd. Het verband lijkt 

daarom in ieder geval getypeerd te kunnen worden als volgtijdelijk: 

professionaliteit bureaucratiseert.  

In het vroegmodern bestuur zien we beide reguleringsmechanismen naast 

elkaar functioneren, met name mogelijk gemaakt door het feit dat beide 

mechanismen onvolledig werden toegepast. Op lokaal niveau betekende dit dat een 

formeel orgaan, dat zich bezighield met selectie en benoeming zich ook ontpopte 

tot professioneel collectief. Dit orgaan vulde immers de regels die voor selectie en 

benoeming golden in én aan. Het droeg hierdoor bij aan de vorming van het vak 

van ambtenaar en bestuurder. Ditzelfde proces speelde zich op gewestelijk niveau 

en unieniveau af. Professionele mechanismen droegen op deze wijze bij aan de 

vorming en invulling van bureaucratische regulering. Dit duidt op het tweede 

verband tussen beide reguleringsmechanismen; dat van complementariteit. Op dit 

tweede verband komen we later terug. 

                                                             
99 Zie bijvoorbeeld op de website van de Stichting Beroepseer www.beroepseer.nl; zie ook het meldpunt 
administratieve lasten van professionals van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties www.mijnechtewerk.nl 
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In de negentiende eeuw ontstond de behoefte om de regulering van het werk 

volledig te formaliseren, waardoor een formele organisatiestructuur ontstond die 

veel gelijkenis vertoonde met het bureaucratisch organisatiemodel. 

Bureaucratisering is dus voor een belangrijk deel de verticalisering van 

professionele regulering. Omdat hiermee ook de controlerende en beheersende 

elementen deel gingen uitmaken van de wijze waarop het bestuur werd ingericht, 

zien we later debatten opkomen over de ‘ruimte’ die professionals in een dergelijke 

organisatie zouden moeten krijgen om hun werk uit te voeren. Het teveel aan regels 

en procedures zou de professional in de weg staan zijn werk naar eigen inzicht – 

gebaseerd op verworven expertise – uit te voeren. Door de toename aan formele – 

verticale – standaarden zijn bureaucratie en professionaliteit botsende 

mechanismen geworden. 

De bureaucratieparadox 

De botsing van professionele en bureaucratische standaarden is opmerkelijk, 

vanwege het feit dat eerdere professionele standaarden de bron vormden voor 

bureaucratische standaardisering. Daarbij komt dat het bureaucratisch model 

uitgaat van ambtenaren die over de juiste expertise beschikken voor de functie die 

ze binnen de organisatie uitvoeren. De vroegmoderne bureaucratie laat zich 

kenmerken door een grote mate van vrijheid in de uitoefening van de functie. Het 

moderne bureaucratische model daarentegen gaat uit van experts die hun taak 

uitoefenen binnen een structuur waar de discretionaire ruimte zoveel mogelijk 

beperkt is. Als gevolg van een zo beperkt mogelijke discretionaire ruimte blijft 

expertise die wordt binnengehaald onderbenut. Immers, deze ambtenaren zouden 

op basis van hun kennis en kunde in staat moeten zijn zelf afwegingen te maken. 

Deze ruimte is er binnen een bureaucratische organisatie niet of nauwelijks, 

bureaucratische standaarden nemen de plaats van de professionele afweging in. 

Professionaliteit heeft binnen een bureaucratisch geordende organisatie dus niets 

meer te maken met een collectief van individuen die een gelijk beroep uitoefenen, 

zoals we dat bij juristen en artsen zien. Het begrip staat binnen een bureaucratie 

gelijk aan degelijk opgeleide functionarissen die in een door specialisatie 

gekenmerkte organisatie als expert werkzaam zijn. Dat als gevolg van diezelfde 
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organisatiestructuur deze expertise niet ten volle benut wordt, noemen we de 

bureaucratieparadox. 

  Een belangrijke oorzaak voor de bureaucratieparadox is de verhouding 

tussen de ambtenarij – het uitvoerende orgaan – en de politiek. In het openbaar 

bestuur van de Republiek zagen we dat topfunctionarissen zich als adviseur volop 

mengden in het politieke proces. De verhouding tussen het politieke en ambtelijke 

domein veranderde in de negentiende en twintigste eeuw – als besproken in 

hoofdstuk drie. Vanuit een situatie van vermenging ontstond de idee van een 

striktere scheiding tussen het politieke en ambtelijke domein. Weber beschrijft hoe 

deze verhouding er idealiter uitziet door te stellen dat: 

“Sine ira et studio, zonder toorn of vooringenomenheid, moet hij zijn ambt 
uitoefenen. […] Het is de roem van de ambtenaar dat hij de kunst verstaat om, 
wanneer zijn meerderen een – in zijn ogen – onjuist bevel willen doordrijven, dit 
op verantwoordelijkheid van de bevelsinstantie gewetensvol en precies zo uit te 
voeren, alsof het op zijn eigen overtuiging berustte. Zonder deze in de hoogste 
betekenis ethische discipline en zelfverloochening zou het hele bestuursapparaat in 
duigen vallen.”100  

Deze striktere scheiding tussen het politieke en ambtelijke domein leidt 

onvermijdelijk tot een andere positie van de bestuursambtenaar, die dan niet meer 

op het politieke toneel aanwezig is; de ambtenaar is steeds meer uitvoerder van 

politieke wensen. Ten dienste van deze politieke wensen is de ambtelijke 

organisatie gestandaardiseerd, zodat de uitkomsten ten dienste van de politiek en 

daarmee het algemeen belang zijn. 

 De oplossing voor de bureaucratieparadox ligt echter niet zozeer in de 

manier waarop politiek en ambtenarij zich tot elkaar verhouden, maar in de wijze 

waarop de ambtelijke organisatie ten dienste van het publieke belang gereguleerd 

en gestandaardiseerd wordt. Door ruimte – negatieve vrijheid – te creëren voor 

professionaliteit binnen een bureaucratische organisatie, door de mate van 

bureaucratische standaardisering te verminderen, wordt de expertise van de 

bestuursambtenaren benut in de uitvoering van het werk. Van zowel botsende 

reguleringsmechanismen als een gebrek aan ruimte lijkt immers in het 

vroegmoderne bestuur geen sprake te zijn. Een mogelijke oplossingsrichting lijken 

we dan ook te kunnen vinden in de wijze waarop bureaucratische en professionele 

                                                             
100 Weber, 1999: 57 
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mechanismen van standaardisering zich in het vroegmoderne bestuur tot elkaar 

verhielden. Op deze benadering, die we als complementair typeren, gaan we in deze 

epiloog in. 

Complementaire mechanismen van standaardisering 

Kenmerkend voor de wijze waarop werkzaamheden binnen de kleine 

overheidsorganisatie van de Republiek gereguleerd werden is dat bureaucratische 

regulering met name te maken had met taakafbakening en minder met de wijze 

waarop precies invulling moest worden gegeven aan de functie. Door middel van 

professionele standaarden ten aanzien van opleiding en ervaring werd echter wel 

steeds hetzelfde ‘type’ ambtenaar benoemd. Niet alleen deelden kandidaten voor 

bestuursambtelijke functies dezelfde sociale status, ook hoorde daar een vaste 

opleiding bij die nodig werd geacht om in het openbaar bestuur carrière te maken. 

Deze carrière moest langs voor de uiteindelijke topfunctie relevante betrekkingen 

lopen. Via deze weg werd inhoud gegeven aan functies binnen het openbaar 

bestuur. De plaats in de organisatie lag formeel vast, over de invulling van deze 

positie was algemene overeenstemming.  

Op deze manier vulden beide reguleringsmechanismen elkaar dus aan. 

Men ging niet zo ver dat de werkwijzen die inmiddels algemeen overeengekomen 

waren vastgelegd werden in de ambtsinstructie of ambtsbrief. De verhouding 

tussen beide mechanismen is dus, in tegenstelling tot eerdere typeringen van 

conflict, complementair te noemen. De geformaliseerde standaarden betroffen de 

kaders van de functie en gingen over taakafbakening, bevoegdheden, beloning en 

ambtstermijn. De concrete invulling van de functie werd niet in formele regels 

vervat. Juist vanwege het feit dat deze inhoud niet in de instructie geformaliseerd 

was, kregen de professionals die benoemd werden de ruimte om op basis van hun 

eigen kennis en ervaring het vak steeds te herijken. Hun negatieve vrijheid werd, 

met andere woorden, niet beperkt. 

Wel waren er verwachtingen ten aanzien van publieke functies. We zagen 

eerder dat raadpensionaris Van Bleiswijk uit zijn functie werd gezet, omdat hij zich 

in de uitoefening van zijn functie beperkte tot de taken die in zijn instructie 

beschreven stonden. Dit geeft aan dat meer standaarden een rol speelden dan 
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slechts de geformaliseerde. In het geval van thesaurier generaal Ten Hove werd er 

bewust gekozen de instructie niet aan te passen, maar de functie zo uit te voeren als 

men gewend was, ondanks aandringen van Ten Hove om de instructie aan nieuwe 

ontwikkelingen aan te passen (§ 6.2). 

Deze complementaire verhouding tussen bureaucratische en professionele 

regulering bood en biedt kansen voor zowel de professional als zijn politieke 

meerdere. We zagen immers dat in het bestuur van de Republiek de professionals 

van groot belang waren in de koers die de Staten Generaal en de Staten van 

Holland voeren. Het waren deze bestuursambtenaren avant la lettre die de 

vergaderingen adviseerden over de te nemen besluiten. De machtspositie van deze 

ambtenaren werd bepaald door expertise, ervaring en continue aanwezigheid in het 

centrum van de macht. Voor de professionals betekende dit veel invloed in de 

politieke arena van het gewest of de Republiek; de politieke vertegenwoordiging 

wist zich verzekerd van een kundige ambtelijke staf.  

Het kernwoord van deze oplossingsrichting is dus complementariteit. Een 

pleidooi voor ruimte voor professionals zou dan ook – mede op basis van deze 

historische analyse – een stap terug in de mate van bureaucratische regulering 

moeten betekenen. Bureaucratische regulering zou dan met name gericht kunnen 

zijn op het afbakenen van taken en bevoegdheden, waar professionele regulering de 

uitvoering van deze taken en bevoegdheden reguleert. De consequentie van dit 

onderscheid in de functie van beide reguleringsmechanismen is dat de inhoudelijke 

vrijheid van professionals toeneemt. Er zijn dan immers geen beperkende 

bureaucratische standaarden. De vrijheid die dit voor de publieke functionarissen 

tot gevolg heeft, brengt echter risico’s met zich mee en vraagt verantwoordelijkheid 

van de professionals: professionele verantwoordelijkheid. In de volgende paragraaf 

gaan we daarom in op de manier waarop we deze professionele 

verantwoordelijkheid kunnen organiseren. 

Professionele verantwoordelijkheid binnen gevormde 
kaders 

De manier van regulering van topambtenaren in de Republiek is gebaseerd op 

professionals die door hun kennis en kunde als gevolg van afkomst, opleiding en 
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ervaring in staat worden geacht de juiste beslissingen te nemen – dat wil zeggen, 

beslissingen in het algemeen belang. Handelingen die alleen zelfverrijking tot doel 

hebben zijn op deze posities ongepast. Professionele ambtenaren zijn dan 

ambtenaren die handelen op basis van een aangeleerd idee van wat gepast is op 

hun functie, ook wel ‘logic of appropriateness’ genoemd (March & Olsen, 1989; 

1995).  

 Binnen de hierboven aangehaalde bureaucratische kaders die taakgebied 

en bevoegdheden reguleerden werden normen die betrekking hebben op de 

uitvoering van functies – op basis waarvan beoordeeld kon worden welk gedrag 

‘gepast’ en ‘ongepast’ is – niet ontleend aan formele regels. Daarvoor waren andere 

ijkpunten noodzakelijk, we zouden deze professionele ijkpunten kunnen noemen. 

Deze werkwijze om het publieke belang te borgen zien we terug in bijvoorbeeld het 

advies van de WRR om professionaliteit als institutioneel borgingsmechanisme ten 

dienste van het publiek belang te introduceren (WRR, 2000; 2004). Groot verschil 

met de Republiek is uiteraard het formele kader waarbinnen dit 

borgingsmechanisme gestalte kan krijgen.  

De vraag is op basis waarvan bestuursambtenaren in staat waren (en zijn) 

in te schatten welk handelen gepast is. Waaraan kunnen, met andere woorden, 

professionele ijkpunten ontleend worden? In de hier bestudeerde periode vinden 

we deze ijkpunten al tijdens de opvoeding en opleiding van de latere bestuurders en 

topambtenaren terug. Zowel tijdens deze periode van vorming – het ontwikkelen 

van ‘prudentia’ – als later tijdens de uitvoering van functies werden bestuurders en 

ambtenaren gewezen op de verwachtingen die men had van hun rol in het bestuur. 

Deze verwachtingen zien we ook terug in de omgeving van deze bestuurders en 

ambtenaren; schilderijen en beeldengroepen beeldden dit normenkader uit (zie 

verder hoofdstuk vier, vijf en zes). Wat ‘gepast’ is wordt dus bepaald door een 

combinatie van hun professionele bagage en de bureaucratische kaders waarbinnen 

het vak uitgevoerd wordt. Via vorming – socialisatie, opleiding en ervaring – zijn 

de ijkpunten van dit professionele afwegingskader aangeleerd. 

Als gevolg daarvan werden bestuursambtenaren in staat geacht om met 

hun professionele verantwoordelijkheid om te kunnen gaan. Professionele 

verantwoordelijkheid kunnen we zien als professioneel gestandaardiseerde 

vrijheid, waardoor de verticale – bureaucratische – standaarden overbodig zijn 
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geworden. Om deze verantwoordelijkheid vorm te kunnen geven echter is 

professionele inhoud noodzakelijk. Hierbij moet het niet alleen gaan om 

specialistische kennis, maar – naar analogie van de historische 

bestuursambtenaren in deze studie – ook om een ethisch kader dat de ambtelijke 

professionals gemeenschappelijk hebben. Hieraan zou de vorming van 

bestuursambtenaren een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Deze professionele 

vorming is erop gericht op individueel niveau een professioneel ethisch kader – een 

moderne variant van de vroegmoderne prudentia – aan te leren, naast het 

aanscherpen van specialistische kennis.  

In deze studie hanteerden we verschillende factoren die de vorming van 

bestuursambtenaren bepaalden; afkomst (opvoeding), opleiding en ervaring. Met 

name opleiding en ervaring zijn van belang als het gaat om de moderne tijd. 

Hiervoor zou de overheid opleidingen in eigen beheer kunnen aanbieden, zoals dat 

ook wel bij andere professies gebeurt. Daarnaast kan meer aandacht besteed 

worden aan professionele kennis, kunde en ethiek in cursussen die aan 

bestuursambtenaren verplicht worden gesteld. Hierbij is het raadzaam deze 

cursussen niet alleen aan de ambtelijke top verplicht te stellen (zoals nu bij de 

Algemene Bestuursdienst het geval is), maar deze ook aan beginnende ambtenaren 

in de reeds bestaande cursusprogramma’s aan te bieden.  

In ditzelfde kader is het verstandig carrièreperspectieven te bieden die niet 

zijn opgezet langs hiërarchische lijnen, zoals in het bureaucratische 

organisatiemodel, maar waarin in plaats daarvan inhoudelijke ervaring centraal 

staat. Deze ervaring hoeft niet noodzakelijk opgebouwd te zijn langs een 

hiërarchisch carrièrepad, maar is juist van betekenis vanwege de kennis en ervaring 

die is opgedaan in de verschillende uitgeoefende functies. Door middel van 

opleiding, cursusprogramma’s en inhoudelijk betekenisvolle carrièrepaden wordt 

voortdurend gebouwd aan een collectief ethos, waarin kennis, kunde en ethiek 

gevormd wordt dat als kader voor professioneel handelen kan dienen.  

Hierop zal ook het selectie en benoemingsbeleid kunnen worden 

afgestemd. Wanneer immers wordt gekozen voor een combinatie van 

bureaucratische kaders en professionele vrijheid, is het van belang dat ambtenaren 

over de bagage beschikken met deze situatie om te gaan. Dit betekent niet alleen 

specialistische kennis, maar ook het ethisch besef waarover we spraken. Het 
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selectie- en benoemingsbeleid zal dus zowel op bureaucratische expertise als 

professionele verantwoordelijkheid gericht moeten zijn. Dit betekent tegelijk dat 

kritisch zal moeten worden gekeken naar de zij-instroom in de overheid; er zijn 

immers steeds meer initiatieven om zij-instroom te bevorderen. Op basis van deze 

studie kunnen hierbij vraagtekens worden gezet. Wanneer immers kennis, kunde 

en ethiek zorgvuldig op elkaar worden afgestemd in de vorming van professionele 

ambtenaren, lijkt het onverstandig instroom vanuit bijvoorbeeld het bedrijfsleven 

op grote schaal te stimuleren. Individuen die langs deze weg in het openbaar 

bestuur aan de slag gaan hebben immers een belangrijk deel van de professionele 

vorming overgeslagen.  

De professionele ‘elite’ die door middel van een stevige ontwikkeling van 

kennis, kunde en ethiek gevormd wordt kent vervolgens twee 

controlemechanismen, die nog steeds enerzijds bureaucratisch en anderzijds 

professioneel geworteld zijn. Om een ‘clash’ tussen beide te voorkomen zou de 

bureaucratische regulering vooral moeten gaan over het formele kader van taken en 

bevoegdheden. Professionele regulering vervolgens, is van invloed op de wijze 

waarop functionarissen daarbinnen hun werk uitvoeren en is vooral vormgegeven 

door opleidings-, selectie- en benoemingsbeleid, we bespraken dit hierboven. Als 

gevolg daarvan ontstaat er een professionele ambtelijke ‘elite’ die door middel van 

bureaucratische regulering aan taken en bevoegdheden wordt verbonden en door 

middel van professionele kennis en gedrag taken naar behoren kan uitoefenen, dat 

wil zeggen, kwaliteit kan leveren. Doelen zouden daarom voort moeten komen uit 

het ethisch-inhoudelijk kader dat deel uitmaakt van de professionele kennis.  

Binnen dit kader staan dienstverlening en kwaliteit ten dienste van het algemeen 

belang centraal. 

We gebruiken hier bewust het begrip professionele elite, ondanks dat het 

woord elite mogelijk een negatieve associatie op zou kunnen roepen. In de kern 

gaat het bij een elite immers om een selecte groep met bijzondere kwaliteiten; ook 

in het licht van deze conclusie is dit begrip daarom gepast. We betogen uiteraard 

niet dat een elitaire, op het eigen collectief gerichte, uitvoering van de ambtelijke 

taken nastrevenswaardig is. Van belang is het te benadrukken dat het collectief van 

bestuursambtenaren geselecteerd is aan de hand van specifieke kwaliteiten en 

daarmee een professionele elite vormt, waarvan het lidmaatschap zowel binnen als 
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buiten het collectief betekenis heeft. Binnen het collectief is er sprake van gedeelde 

opvattingen en expertise die betrekking hebben op de werkzaamheden; in de 

omgeving van het collectief heeft deze professionele elite het vertrouwen hun taken 

naar behoren uit te zullen voeren.  

Gekaderde vrijheid 

In de combinatie van bureaucratische en professionele regulering ligt een kans voor 

het oplossen van het gemodelleerde probleem van de bureaucratieparadox en 

daarmee het vraagstuk van de moderne vrije ambtenaar. Net zoals we geleerd 

hebben dat de dominantie van bureaucratische standaarden tot een ongrijpbare en 

rigide organisatie leidt, zou dominantie van professionele standaarden hetzelfde 

effect kunnen hebben. De kern van het verhaal is immers het verliezen van greep op 

de doelen van de organisatie door de cliënten, de burgers. Een rigide overheid is te 

weinig responsief, echter een professioneel collectief is lastig bij te sturen doordat 

controlemechanismen deel uitmaken van het collectief. Ook dan kan (een gebrek 

aan) responsiviteit en transparantie een probleem zijn. 

 Het is daarom de kunst om een balans in standaarden te vinden die 

aansluit bij de contextuele verwachtingen. Deze standaarden hebben te maken met 

een verdeelde inzet op positieve en negatieve vrijheid – op mogelijk maken en 

verbieden. Voor beiden zijn standaarden te formuleren, zodat ook aan de 

uitvoering van het werk richting gegeven wordt en in het verlengde daarvan aan de 

publieke verwachtingen van de organisatie voldaan kan worden.  

 Een functie binnen het openbaar bestuur biedt zekere mogelijkheden, 

welke worden beperkt door de regels die we erover afspreken. Het eerste zouden we 

kunnen zien als positieve vrijheid – iemand wordt in staat gesteld iets te kunnen 

doen; het tweede als een beperking van negatieve vrijheid – bepaalde opties zijn 

verboden. Hierin ligt de besproken bureaucratie-paradox verscholen: een 

bureaucratische organisatie zet in op expertise, maar is vervolgens door een sterk 

gestandaardiseerde uitvoering niet in staat deze expertise ten volle te benutten.  

 Een combinatie met professionele standaarden zou de oplossing voor deze 

bureaucratie-paradox kunnen zijn. Wanneer professionals erin slagen om de 

beperking van negatieve vrijheid overbodig te maken, door geïnternaliseerde 
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standaarden met betrekking tot de uitvoering van hun functies, zou de expertise 

van de ambtenaren weer voorop kunnen komen te staan. Het doorbreken van de 

bureaucratie-paradox kan dus door een vergroting van professionele 

verantwoordelijkheid.  

 De professionele ambtenaar heeft echter wel bagage nodig om de 

nagestreefde positieve en negatieve vrijheid aan te kunnen. Pas dan doorbreken we 

de bureaucratie-paradox; niet door middel van vrijheid, maar door middel van 

gecontroleerde vrijheid. Vorming in brede zin, waarin zowel kennis, vaardigheden 

als ethiek aan bod komen, biedt het kader waarbinnen de vrije ambtenaar als 

professional zijn taken kan uitvoeren. Daarnaast ligt de sleutel voor een deel bij de 

uitvoerders – ambtenaren, professionals – zelf. Zij zullen deze bijzondere positie 

moeten afdwingen door het hierboven genoemde vertrouwen van hun omgeving – 

bovengeschikten en cliënten, burgers – te winnen. 

 Kaders op zichzelf zijn daarom niet voldoende in het werk van 

bestuursambtenaren. Ze hebben immers geen betekenis voor de professionals die 

ermee moeten werken, ze hebben wellicht nog minder betekenis voor degenen die 

ermee te maken hebben als cliënt, burger. Via vorming worden professionele 

kaders toegevoegd aan het bestuursambtelijk werk, die betrekking hebben op 

inhoud én ethiek. Deze gevormde kaders zouden de idee van de vrije – flexibele en 

responsieve – ambtenaar op gecontroleerde wijze dichterbij kunnen brengen. 
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Ambtsbrieven schouten (inclusief commissie civiele boetes) 
 
Uit archief Staten van Holland, Nationaal Archief, Toegangsnummer 3.01.04: 
 
Stad Jaar Inv.nr. Stad Jaar Inv.nr. 
Delft 1629 1790 Haarlem 1719 1795 
Delft 1680 1791 Haarlem 1757 1799 
Delft 1722 1795 Haarlem 1769 1801 
Delft 1756 1799 Leiden 1641 1790 
Delft 1769 1801 Leiden 1669 1791 
Enkhuizen 1756 1799 Leiden 1679 1791 
Enkhuizen 1771 1801 Leiden 1718 1795 
Haarlem 1669 1791 Leiden 1757 1799 
Haarlem 1679 1791 Leiden 1771 1801 

 
Uit archief Grafelijkheids Rekenkamer Registers 1446-1812, Nationaal Archief, 
Toegangsnummer 3.01.27.01  
 
Voor de volgende steden zijn ambtsbrieven gebruikt. We vermelden daarbij 
inventarisnummers en paginanummers. 
 
Delft 
510  Delft (nog geen paginanummers) 
511  Delft (cxxxv) 
512  Delft (cxxxviii) 
515  Delft (cxxiii) 
515  Delft (iic liii) 
517  Delft (…) 
518  Delft (iic xvi) 
523  Delft (uit baljuwregister! xli verso) 
524  Delft (iic lxxii) 
527  Delft (124 verso) 
529  Delft (150) 
529  Delft (201) 
530  Delft (42) 
530  Haarlem (62 verso), Delft (63), Leiden (63 verso) 

Bijlage I Overzicht gebruikte archiefstukken 
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Enkhuizen 
511  Enkhuizen (lviii) 
511  Enkhuizen (iic xxvii) 
512  Enkhuizen (xliii) 
512  Enkhuizen (lxxvi) 
512  Enkhuizen (cxxxi) 
515  Enkhuizen (xxxii verso) 
521  Enkhuizen (liii verso) 
523  Enkhuizen (iic xc) 
524  Enkhuizen (xcv verso) 
525  Enkhuizen (xliv) 
525  Enkhuizen (iiiic xxv) 
525  Enkhuizen (iic lxxx) 
527  Enkhuizen (54 verso) 
 
Haarlem 
512  Haarlem (iic v verso) 
512  Haarlem (iic lxxxvx) 
515  Haarlem (xciii) 
518   Haarlem (lxii verso) 
520  Haarlem (clxvi) 
526  Haarlem (xxviii) 
529  Haarlem (155) 
529  Haarlem (190 verso) 
530  Haarlem, Leiden (49) 
530  Haarlem (62 verso), Delft (63), Leiden (63 verso) 
 
Hoorn 
510  Hoorn (nog geen paginanummers) 
511  Hoorn (xxvii)  
511  Hoorn (cvii) 
512  Hoorn (xv) 
512  Hoorn (cxlvii) 
515  Hoorn (lii verso) 
518  Hoorn (iiiic xcvii verso) 
521  Hoorn (xxxvii) 
523  Hoorn (xiiii) 
524  Hoorn (xix) 
525  Hoorn (xx verso) 
525  Hoorn (iic xiii verso) 
525  Hoorn (akte + aanstelling, iiic liii) 
525  Hoorn (vc xii) 
527  Hoorn (15 verso) 
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Leiden 
512  Leiden (cxlvii) 
512  Leiden (xxii verso) 
515  Leiden (lxiii verso) 
515  Leiden (cxcii) 
516  Leiden (l) 
517  Leiden (clxiii) 
518  Leiden (iic lxxxiii) 
522  Leiden (onder baljuwregister! io) 
523  Leiden (uit baljuwregister! clxxx) 
524  Leiden (clxxxix) 
527  Leiden (81 verso) 
529  Leiden (138 verso) 
529  Leiden (199 verso) 
530  Haarlem (62 verso), Delft (63), Leiden (63 verso) 
 
Instructie voor de schout 
 
Instructie voor de schout, 20 april 1582, Nationaal Archief, 
Grafelijkheidsrekenkamer Registers 1446-1812, toegangsnummer 3.01.27.01, 
inventarisnummer 510 
 
Resolutie, Instructie en Ordonnantie voor de Officieren van Justitie nader 
gearresteert, den 2 Juny 1728, Justitie en Regtsvorderinge in den Rade van 
Brabant, Groot placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien en edicten, 
der edele mogende heeren Staten ’s Lands van Utrecht, mitsgaders van de ed. groot 
achtb. heeren borgemeesteren en Vroedschap der stad Utrecht, tot het jaar 1728 
ingesloten : verrykt met allerhande edicten van Keyzer Karel en Philips den 
tweeden, handvesten, privilegien, octroyen, instructien, reglementen, resolutien, en 
andere aanmerkelyke stukken / alle in eene natuurlyke ordre met de vereyschte 
naeuwkeurigheyt by een gebragt, en met nodige registers voorzien door Johan 
vande Water  
 
Instructie en ambtsbrieven raadpensionarissen 
 
Instructie raadpensionarissen uit Archief Staten van Holland en West-Friesland, 
3.01.04.01 
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Raadpensionaris Datum instructie Inv.nr. Inv.nr. 

Ambtsbrief 
Pauw 28 september 1651 84 1790 
De Witt 20 juni 1653 86 1790 
Herz. De Witt 30 juli 1658 91 1790 
Herz. De Witt 24/25 juli 1663 96 1790 
Herz. De Witt 19 juli 1668 101 1791 
Fagel 19 augustus 1672 105 1791 
Heinsius 12 mei 1689 122 1791 
Hoornbeek 12 september 1720 154 1795 
Van Slingelandt Geen nieuwe instructie 

opgemaakt 
161 1795 

Van der Heim 16 februari 1737 175 1797 
Gilles 1 september 1746 184 1798 
Steijn 5 juli 1749 188 1798 
Van Bleijswijk 26 november 1772 228 1801 
Van de Spiegel 9 november 1787 266 1802 
 
 

Overige geraadpleegde archieven Nationaal Archief [Naam Archiefblok, 

toegangsnummer]: 

Anthonie van der Heim, 3.01.22  

Camere van Reeckeninge,  

Collectie Fagel, 1.10.29 

Grafelijkheidsrekenkamer Registers, 3.01.27.01 

Isaac van Hoornbeek, 3.01.20  

Jacob Gilles, 3.01.23 

Johan de Witt, 3.01.17 

Nassause Domeinraad  

Pieter Steyn, 3.01.24 

Raad van State, 1.01.19 

Stadhouderlijke Secretarie, 1.01.50 

Staten van Holland, toegangsnummer 3.01.04 

Staten Generaal, toegangsnummer 1.01.04 
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Stadsarchief Delft 

Oud stadsarchief 1.1, nr. 395 
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Instructie ende ordonnantie, waarna de officieren van Justitie hun 

zullen hebben te reguleren aangaande de Criminele zaaken. 

 

I. 
In den eersten sullen de officieren van Justitie alle vlijt ende naerstigheijt doen, 
omme binnen haere Jurisdictie den delinquanten ende misdadigers te vervolgen, 
apprehenderen te regte te stellen, ende te doen straffen na behooren. 
 
II. 
Sonder dat sij vermogen sullen van eenige criminele saeken compositie te doen, 
gelijke ofte lantwinninge te geven, het zij van den delinquanten goeden hunne 
personen off misdaet, ten waere by advis ofte door laste van die van den Rade van 
Rekeninge in Hollant. 
 
III.  
Ende soo wanneer daer eenig feit off misdaet gebeurt, sullen de voon. officiers 
terstont procedeeren tot inventarisatie ende annotatie van des misdaders goeden, 
houdende die in bewaarderhand totter tyt en de wylen toe de saeke by compositie 
als voren, of anders regtelijken geëindigt sal syn [slecht leesbaar door beschadiging 
document]. 
 

                                                             
101 ‘Instructie voor de schout’, 20 april 1582, Nationaal Archief, Grafelijkheidsrekenkamer Registers 
1446-1812, toegangsnummer 3.01.27.01, inventarisnummer 510; mede gebaseerd op ‘Instructie voor de 
baljuw’ , 24 september 1668, Nationaal Archief, Grafelijkheidsrekenkamer Registers 1446-1812, 
toegangsnummer 3.01.27.01, inventarisnummer 622 en ‘Resolutie, Instructie en Ordonnantie voor de 
Officieren van Justitie nader gearresteert, den 2 juny 1728’ in Groot placaatboek vervattende alle de 
placaten, ordonnantien en edicten, der edele mogende heeren Staten ’s Lands van Utrecht, p. 719-720 

Bijlage II Instructie van de schout, 20 april 
1582101 
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IV. 
Mits dat sy gehouden sullen weseb van ’t geene des daarvan  af koomen sal, alle 
jaaren te doen goede rekening, bewys ende rilqua, genietende tot wedden den 
derde penning van ’t suijver boven alle kosten daer af komende te weten by so verre 
de saeke by hem geregt ofte gecomposeert sal werden ende                                                                                                                                        
van saeken die bij hem niet en sullen beregt worden maer by den Hove ’t heuren 
toedoen ende aangeven daer aff sullen zy hebben den sesden penning. 
 
V. 
Daer op de voorn. officiers gehouden sullen zyn te dragen ’t heuren laste 
[onleesbaar door inktvlek], de kosten van den regtdragen, ende van hunne 
vierscharen te [idem] spannen. 
 
VI. 
Gelijk mede ’t heuren laste sullen staan alle andere gewoonlijke onkosten, in ’t 
stuck van ’t crimen vallende, als van apprehensien, item van maeltijden, die 
d’officiers gewoonlijk plegen te geven, als’er geheele executie geschiet, en andre 
diergelijken, welverstaande dat wanneer zy eenige gevangens inbrengen, die welke 
van lijf ofte lit gecondemneert sullen worden sy daervan sullen hebben ende betaelt 
worden voor elken dienaer van Justitie daeroe gebruijckt sijnde ’s daags tot tien 
stuijvers, tot sijnen montkosten ende daer en boven van den uitgeleijde, wagen, 
schip en schuijtvragte. 
 
VII. 
Sullen mede de voors. officiers ’t haaren kosten doen ende nemen alle informatien, 
die onder haer ressort en jurisdictie sullen vallen ende van informatien die sy zullen 
moeten recouvreeren aen andere officieren buyten haren bedrijve. Daer van zullen 
zy betaelt worden tot redelijkheijt, te weten zoo wel van ’t boode loon, daaromme 
uitgegeven, als van het recouvreeren ende schrijven van de informatie mits 
overbrengende behoorlijke blijken van de officiers, wethouders off secretarissen 
van de plaetsen daer deselve informatien genomen zyn. 
 
VIII. 
Dese sal men henlieden in rekeninge passeren voor d’executie metten brant 
achtentwintigh ponden, voor d’executie mette koorde off ’t swaert sesthien ponden, 
voor geesselinge, oor off ooren afsnijden, off anders daer ’t bloet naer volgt sonder 
de doot acht ponden van jemant ballincx lants te leijden by condemnatie van 
mannen ses ponden, en van scheepenen drie ponden, al tot xl grooten Vlaams ’t 
Pont, item van elke torture ’t oude regt, van twee ponden, twee schellingen, ten 
selven prijs ende van drijgementen ten torture half regt. 
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IX. 
Ende boven dese zullen de voorn. officiers by der Graefflijkheijt betaelt worden, 
van de onkosten van de scherpregter, die men hem in reekeninge sal passeren, 
naervolgende de tauxatie van de ordonnantien daar van by den Hove gemaekt of 
noch te maeken insgelycx van montkosten, van gevangens, te weten van elcken 
persoon tot vier stuijvers ’s daags ende dit niet langer als voor den tijd van een 
maent aff te rekenen [...] daer van zy gehouden zullen wesen te doen blijken op 
hare rekeninge by attestatie ten minste van twee scheepenen onder hare vonnissen 
geteekent: welverstaende nogtans dat ingevalle zij merkelijke en genoegsame 
redenen hadden van langer gevangenisse doende daervan blijken by attestatie als 
voorn. dat daerop alsulck regard genomen sal werden, als de redelijckheijt zal 
vereischen. 
 
Xa. (erbij geschreven in de kantlijn) 
Bij resolutie deeser Kamere van den xxv:November:1617: is verstaan, dat men 
generalijk alle de Officieren van de Graafflijkheijt voor het montkostgeld van de 
gevangenen des daags passeeren sal ses stuijvers. 
 
X. 
Sullen mede de voorn. officiers gehouden wesen te rekenen opden derden penning 
als voren van alle confiscatien, peinen en verbeurten, procedeerende uit saeken van 
verboden off placcaten de gemene breuken en jurisdictie niet aangaande gelijk van 
geen victualie buijten Lande te voeren of diergelijke. 
 
XI. 
En sullen de voors. officiers hen niet mogen onderwinden van zeevonden, 
bastaarden en diergelijke goederen, ressorterende onder den ontfangh van de 
Espargne, maar indien daer eenige binnen hare jurisdictie verschijnen, daer van 
zullen zy den ontfanger van de Espargne terstond adverteren omme by hem het 
regt van den heere daer inne bewaert te worden maekende niet’ten [...] daer van 
mentie in haerlieder rekeninge by memorie. 
 
Aldus gedaen ende gearresteert naer dat van den Staten rapport gedaen is geweest 
inden Camere van Reekeninge [pagina beschadigd, afgescheurd] inden hage den xx 
april 1582 [...] getekent [...] Brouckhoven, Baillou van Rijnland, ende Schout der 
stede van Leijden, omme hem daer na te reguleren, totter tyt en wylen toe anders 
daer inne geordonneert zal wesen. 
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Hierna is de instructie van raadpensionairs Heinsius (1689 – 1720) weergegeven.102 

Deze instructie is representatief voor de instructies van de raadpensionarissen, met 

uitzondering van de artikelen die verwijzen naar de stadhouder. 

 

Instructie, waer naer den Raedt-Pensionaris van ’t Gemeene Landt van 

Hollandt ende West-Vrieslandt hem in synen dienst sal hebben te 

reguleren. 

 
I. 
Eerstelijck, sal den Raedt-Pensionaris wesen een Persoon staende ter goeder name 
ende fame, professie doende van de Ware Christelijcke Gereformeerde Religie, 
gelijck de selve alhier te Lande in de publijcque Kercken jegenwoordigh beleden 
ende geleert werdt; hebbende ervarentheydt ende kennisse van ’s Landts saecken, 
ende ten minsten, nevens Nederduytsche, in de Latijnsche ende Fransche Talen 
geverseert. 
 
II. 
Ende ten eynde ’t gemeene Landt gestadigh van den Raedt-Pensionaris gedient 
mach werden, so sal hy geene Officien, beneffens het Raedt-Pensionaris-schap, 
binnen ofte buyten de Provincie van Hollandt ende West-Vrieslandt mogen 
bedienen in eenigerhande manieren, ofte onder eenigh pretext, uytgesondert 
alleenlijck soodanighe, als de Heeren Staten selfs op hem soude mogen confereren. 
 

                                                             
102 Uit: Nationaal Archief, Staten van Holland en West-Friesland, 3.01.04.01, inventarisnr. 122 

Bijlage III Instructie van de raadpensionaris 
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III. 
Sal gehouden wesen naer sijn uytterste vermogen te besorgen, dat de Privilegien, 
Gerechtigheden, Costumen en Usantien van den Lande van Hollandt ende West-
Vrieslandt, mitsgaders de Souverainiteyt ende authoriteyt van de Staten inalles 
geconserveert ende bewaert werde, gelijck hy oock gehouden sal sijn goedt reguard 
te nemen, dat alle generale Wetten, Resolutien van ordre, Instructien ende 
Reglementen geobserveert ende naergekomen werde, ende bevindende t’eenighen 
tyde daer van te werden gedevieert, sulcks ten dienste van den Lande (desnoots 
zijnde) aen haer Edele Groot Mog. te adverteren. 
 
IV. 
Ende omme in alle voorvallende gelegntheydt synen dienst ende advise te mogen 
gebruycken, sal hy hem in alle saecken, soo van Quartieren, Steden, Dorpen ende 
Collegien van Hollandt ende West-Vrieslandt, als oock van andere Provincien ende 
Landen, soo veel dat Hollandt ende West-Vrieslandt soude mogen roeren, daer 
over t’eenigen tyde deliberatien souden mogen vallen, ter Vergaderinge van haer 
Edele Groot Mog neutrael ende onpartydigh moeten houden, in de selve saecken 
niemandt ten dienste staen, advis ofte consultatie geven, ende geensints van 
yemandt eenighe Pensioenen ofte Gagien nemen. 
 
V. 
Sal alle Daghvaerdingen van de Staten precise waer nemen, op den dagh jegens de 
welcke de beschryvinge is gedaen, ende sal als dan met de presente Leden de 
besoignes ter Handt nemen, ende alle voorvallen de saecken af doen; ende den 
derden dagh in omvrage brengen de vacante Ampten ende Officien, omme daer van 
gedisponeert te werden, in gevalle sulcks met contentement ende by goedtvinden 
van de meeste presente Leden verstaen sal werden. 
 
VI. 
Item, sal gehouden wesen ordinaris te compareren in het Collegie van de Heeren 
Gecommitteerde Raden, mitsgaders ter Vergaderinge van de Heeren Staten 
Generael, alwaer hy niet meer als een adviserende stemme sal hebben, ende 
bevindende in de Vergaderinge van haer Hoogh Mog. eenige saecken voor te vallen, 
waer op de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt behooren beschreven 
te werden, sal ’t selve refereren aen de Heeren Gecommitteerde Raeden voorn:, 
omme, naer rype deliberatie, daer inne ghedaen te werden, soo als voor den dienst 
van ’t Landt bevonden sal werden te behooren; ende ’t geen hem by de selve 
Gecommitteerde Raden, ’t zy omme de Staten te beschryven op eenige 
extraordinaris poincten, ofte om eenighe andere Depesches te doen, te last geleydt 
sal werden, naerstelijck effectueren. 
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VII. 
Sal oock gehouden wesen van alle saecken van Staet kennisse te gheven aen den 
Heere Prince van Orange, als Stadhouder van hooghgemelte Provincie, oock by 
Missive, soo wanneer Syne Hoogheydt in expeditie of andersints, absent soude 
mogen zijn, ten eynde hooghgemelte Heere Prince daer van naer behooren moghe 
wesen gheinformeert, omme daer op soodanige reflectie te maeken, als Syne 
Hoogheydt ten dienste van den Lande sal oordeelen te behooren. 
 
VIII. 
Sal het werck van de Vergaderinghe van de hoogh-gemelte Heeren Staten van 
Hollandt ende West-Vrieslandt beginnen des voormiddags ten negen uyren, ende 
des naermiddaghs ten vier uyren, blyvende ’s morgens gehouden ten elven af te 
breecken, omme de Vergaderinge van de Heeren Staten Generael tydelijck by te 
woonen, ende aldaer alle saecken ten besten van de Geunieerde Provincien in het 
generael, ende van de Provincie van Hollandt ende West-Vrieslandt in ’t particulier 
te helpen dirigeren, ten ware importantie ende de menighvuldigheydt van saecken, 
daer op spoedige conclusie mochte vereyscht werden, sulcksquame te verhinderen, 
mits t’elckens, so ’s morgens als des naermiddaght, buyten verlet door particuliere 
besoignes van Staet, een weynigh tijts voor ’t aenvangen van de Vergaderinge hem 
latende vinden in ’t Collegie van de Heeren Gecommitteerde Raden, omme van 
haer te mogen verstaen poincten die sy noodigh souden mogen oordeelen ter 
Vergaderinge in deliberatie gesteldt te werden. 
 
IX. 
Sal ter Vergaderinge proponeren ende voor dragen, ’t gundt hy sal oordelen ten 
dienste van den Lande by haer Edele Groot Mo. in deliberatie geleydt te moeten 
werden, ende de voorstellinge by hem te doen, in dier voegen sien te beleyden, dat 
op elcke Sessie, soo voor als naer de middagh, t’elcken een omvrage tot conclusie 
moge werden gebracht. 
 
X. 
Ende naer de gedaene propositien, sal hy den Edelen ende Steden daer op haer 
advis ende opinien laten verklaren, sonder yemant vande selve in ’t geven van haer 
advis, ende ’t verklaren van hunne opinien t’interrumperen, of sijn advis daer 
tusschen verklaren, ten ware by yemandt van de Edelen ofte Steden sulcks op hem 
wierde begeert, ofte dat tot onderrechtinge van de Leden, uyt voorgaende 
Resolutien in de selve saecken, ofte wel op gelijcke gelegentheydt genomen, ofte 
andersints sulcks noodigh ware. 
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XI. 
Sal in dier voegen de opinien omme vraghen, ende omgevraeght zijnde, in saecken 
van merckelijcke importantie, specialijck verklaren wat de meeste stemmen ofte 
opinien zijn, laborerende in alle, ende voornamentlijck in deliberatien van 
gewichte, de Leden te brenghen ende te disponeren tot de meeste eenparigheydt, 
blyvende niet te min generalijck gehouden volgens de pluraliteyt van opinien, ende 
niet anders, als op saecken daer inne notoirlijck overstemminge plaetse heeft, te 
concluderen. 
 
XII. 
Ende ten eynde de voorsz Vergaderinge, tot groot ongemack vande Leden, ende 
merckelijcken ondienst van den Lande, niet en werde opgehouden met noodelose 
redenen ende tedieuse rediten, soo sal hy Raedt-Pensionaris, tot meerder facilitatie 
ende verkortinghe van de besoignes gehouden zijn de Leden buyten reden te 
langhwyligh ende met rediten adviserende, serieuselijck vermanen haere opinien 
kortelijck ende succinctelijck te willen uytten. 
 
XIII. 
Item, sal den Raedt-Pensionaris aen niemandt, als aen de Leden ter Daghvaert 
gecommittert, reveleren de opinien die by een yegelijck, nochte oock de redenen 
daer toe geallegeert; ende voortst secreet houden alle saecken in de Vergaderinge 
gehandelt, die behooren, ofte andersints bevolen sullen werden secreet te werden 
gehouden. 
 
XIV. 
Sal (de Vergaderinghe compleet wesende) ter handt nemen de Poincten van 
Beschrijvinge, ende voor eerst die geene die tot Geldtmiddelen zijn streckende, 
ende sal niet te min alle de andere Poincten sommierlijck overgaen, om door ’t 
selve middel de inclinatie van de Leden (soo haest doenlijck) tot de voorsz poincten 
te mogen verstaen. 
 
XV. 
Sal by resumptie op de Poincten besoignerende, alleen aenmanen ende sommeren 
de Leden die difficil zijn gebleven, sonder daer van een generale omvrage te doen, 
ten ware hy Raedt-Pensionaris sonderlinghe redenen hadde om anders te doen. 
 
XVI. 
Sal oock een pertinent register maecken ende houden, van alle de resolutien van de 
Staten, ende in ’t extenderen van de selve, soo veel mogelijck is, klaerheydt ende 
kortheydt observeren, oock alle repetitien van voorgaende deliberatien eviteren, 



239 

ende tot dien eynde de Poincten van beschryvinge, ofte andere invallende saecken, 
ten eersten male met circumstantien extenderen, ende aenteeckenen de 
difficulterende Leden in syne particuliere Notulen; ende soo lange de voorsz 
poincten niet geconsenteert, ofte voorsz saecken niet absolutelijck ter eene ofte 
andere zyde af-ghedaen zijn, geene nieuwe extensien daer van maecken, ten ware 
eenige notable veranderinge daer inne ware voorgevallen; Sullende ghehouden 
wesen alle Ordonnantien, Acten, Placaten, Consenten, Resolutien ende andere 
Depesches van importantie, selfs te extenderen, ende voor ’t hooft van elcke 
Depesche het sommier inhouden van dien te annoteren. 
 
XVII. 
Item, sal besorgen dat alle morgen in de Vergaderinge, de Resolutien des daeghs te 
vooren ghenomen, ende die van Saturdaghs, des Maendaghs daer aen volgende, 
werden geresumeert; met dien verstande nochtans, dat de Resolutien die prompter 
executie zijn vereyschende, noch ten selven dage dat die genomen zijn, is het 
doenlijck, geresumeert, ende van stonden aen, sulcks ende daer ’t behoort, ter 
executie gesteldt werden: Ende wat aengaet de Resolutien op den lesten dagh in 
elcke Vergaderinge te nemen, sal den Raedt-Pensionaris de selve datelijck, ende 
voor het dimitteren van de Leden, in gevalle deselve gedisponeert konnen worden 
soo lange te vertoeven, ten minsten kortelijck, soo het de tijdt of materie anders 
niet en soude willen toelaten, op het Papier brengen, ende de Vergaderinghe 
voorlesen, omme de intentie van de Leden wel gevat zijnde, terstondt daer naer 
voor gearresteerde Resolutien te moghen werden uytgegeven: Ende alsoo tot laste 
van den Secretaris staen de extensien van de Appostillen ende Appoinctementen op 
de ordinaris requesten, soo sullen de selve, van importantie wesende, by den 
Raedt-Pensionaris ende Secretaris te samen werden geresumeert, al eer de selve 
sullen werden uytgegeven. 
 
XVIII. 
Sal besorgen dat de resumptie van de Resolutien gedaen zijnde, daer van noch dien 
avondt, ofte uytterlijck des daeghs daer aen, in handen van den Secretaris van haer 
Edele Groot Mog. gelevert werde een welgecollationeerde Copie, omme, door ordre 
van den selven Secretaris, ten spoedighsten te werden geregistreert, op dat soo de 
Leden van de Vergaderinge, als het Collegie van de Gecommitteerde Raden, des van 
nooden hebbende, van behoorlijcke Extracten moghen werden gedient. 
 
XIX. 
Sal onder pertinent ende perfect Register ende Index redigeren in goede ordre alle 
de Boecken, Stucken, Brieven ende Papieren het Gemeene Landt concernerende, 
die in syne handen sullen komen; ende die geene van de selve, op de welcke geen 
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verdere resolutie te vallen staen, alle jaren onder recepisse overleveren in handen 
van den Bewaerder van de Chartres van haer Edele Groot Mog. 
 
XX. 
Sal oock, eenige Leden by haer Edele Groot Mog. tot particuliere besoignes 
gecommitteert wesende, ten selven dage dat de resolutie daer toe sal zijn genomen, 
ofte uytterlijck des daeghs daer aen, het Lift dat welck in de Commissie de eerste is, 
doen behandigen de Acte Commissoriael, oock een bysondere Lyste houden van 
soodanige Commissien, mitsgaders notitie van de saecken die by eenige Leden 
overghenomen ofte gehouden opgehouden zijn, ende alle Weecke eenmael, als 
sulcks sonder merckelijke verhinderinghe in de publijcque deliberatien kan 
geschieden, yeder Lidt, ’t welck ofte in Commissie de eerste sal zijn, ofte eenige 
saecken overgenomen ende opgehouden sal hebben, opentlijck ende serieuselijck 
aenmanen, ten eynde de voorschreve besoignes ende overghenomen saecken 
respective, naer behooren mogen werden gevordert. 
 
XXI. 
Sal by abstentie van de Vergaderinge, buyten merckelijck verlet ofte wichtige 
redenen ter contrarie, alle dagen des Voor ende Naer-middaghs als ’t Collegie van 
de Gecommitterde Raden by een komt, hem aldaer op de gestelde uyre laten 
vinden, om alle deliberatien van ghewichte, ende oock de pleydoyen (soo veel 
doenlijck) by te woonen, ende des Voormiddaghs, nevens de Heeren 
Gecommitteerde Raden, welckers Tour-beurte het wesen sal ter Generaliteyt te 
verschynen, sig mede aldaer te laten vinden. 
 
XXII. 
Sal rapport doen aen haer Edele Groot Mog. in het begin van elcke Vergaderinge, 
wat t’zedert het scheyden van de laetst voorgaende Vergaderinge ter Generaliteyt, 
ende in ’t Collegie van de Gecommitteerde Raden van consideratie voorgevallen sal 
zijn, ende voorts van tijdt tot tijdt van ’t geene dagelijcks ter Generaliteyt van 
gewichte sal wesen gepasseert. 
 
XXIII. 
Sal geen Missiven aen de Staten ofte Gecommitteerde Raden geadresseert, ende 
den Staet van den Lande betreffende, mogen achterhouden, maer die ter eerste 
occasie, naer den ontfangh van de selve, moeten voort brengen, omme ghelesen, 
ende den inhoudt van dien geweten te werden. 
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XXIV. 
Sal met de Ministers van desen Staet, buyten ’s Landts residerende, van tijdt tot 
tijdt corresponderen, om de selve bequaem te maecken tot uytwerckinge van de 
intentie van de Regeringhe; ende tot dien eynde specialijck aen de selve 
suppediteren ende overschryven alle de resolutien hier genomen werdende, ende ’t 
gunt verder in den Staet passeert; insonderheydt oock de redenen, expedienten 
ende argumenten die hy sal oordeelen de voorschreve Ministers tot uytvoeringe van 
hunne last ende Commissie dienstigh te sullen wesen, wel verstaende, dat hy eenige 
saecken van teere consideratie aen de selve Ministers overschryvende, daer van 
communicatie geven sal aen de Heeren Staten, soo wanneer haer Edele Groot Mog. 
Staets-gewyse vergadert sullen wesen, ofte andersints aen de Heeren der selver 
Gecommitteerde Raeden, daer by mede bescheydende de Heeren van het Noorder-
quartier, ter Vergaderinge van haer Hoogh Mog. gedeputeert; ende dat hy oock 
gehouden sal zijn te bewaren de Minuten van de Brieven van correspondentie, 
omme t’allen tyden, des by haer Ed. Groot Mog. vermaent zijnde, daer van exhibitie 
ende lecture te konnen doen. 
 
XXV. 
Sal aen de Ministers van Koningen, Republijcquen, Princen, Potentaten, Staten ofte 
Steden, Vrunden ofte Geallieerden van desen Staet, de occasie ende de 
gelegentheydt sulcks presenterende ofte vereysschende, met behoorlijcke 
circumspectie geven communicatie van soodanighe saecken ende advisen, als hy sal 
oordeelen op hare respective Heeren ende Meesters reflectie te hebben, ofte de 
ghemelte Ministers aenghenaem te sullen zijn, ende met dienst, immers sonder 
ondienst van desen Staet hunluyden ghecommuniceert te sullen konnen werden; 
oock wederomme uyt de gemelte Ministers ontfangen openinge van alle alsulcke 
saecken, als de selve aen hem reciproquelijck sullen ghelieven te communiceren, 
doende van de poincten die daer inne souden mogen influeren ofte resideren, uyt 
welckers kennisse aen de Regeringe hy sal oordeelen eenige vrucht getrocken te 
konnen werden, rapport in de Vergaderinge van de Heeren Staten, ofte by absentie 
van de selve, aen de Heeren Gecommitterde Raeden, in presentie van de Heeren 
Gedeputeerden van West-Vrieslandt ende den Noorder-quartiere, ter Vergaderinge 
van de Heeren Staten Generael in loco zijnde, om daer op reflectie gemaeckt, ofte 
resolutie genomen werden, ten meesten dienste van den Lande. 
 
XXVI. 
Sal oock ghehouden zijn pertinentelijck ende punctuëlijck sich van tijdt tot tijdt te 
informeren op den staet der Financie van Hollant ende West-Vrieslandt, omme 
t’elckens by den aenvangh van de Vergaderinghe, met communicatie, ende by 
goedtvinden van de Gecommitteerde Raden, ende voorts t’allen tyden (des versocht 
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zijnde) openinge te doen van de ware gelegntheydt van dien, mitsgaders van de 
veranderinge die daer inne soude mogen wesen gevallen, sonder nochtans hem te 
onderwinden het ordonneren ofte distribueren van ’t stuck van de Financie, maer 
daer mede laten bewerden de Heeren Gecommitteerde Raden, die hy, des versocht 
zijnde, sal gehouden zijn daer op te dienen van advis. 
 
XXVII. 
Ende sal hem op den eedt verboden wesen, sich eenighsints te bemoeyen met het 
verkiesen of stellen van eenige Officieren, Vroetschappen ofte andere Magistraten, 
en ’t vergeven van Ampten in de Steden of ten platten Lande, oock niemandt, wie 
die soude mogen wesen, inde Vergaderinge van de Staten, ofte by de 
Gecommitteerde Raden, ofte by syne Hoogheydt, ende in de Generaliteyt, niet 
anders dan volgens de Resolutie van de Staten, ofte Gecommitteerde Raden, ofte 
ten reguarde van Ampten, daer op de ordinaris Gedeputeerden ter Generaliteyt, 
sonder rugge-spraecke, disponeren, niet dan met communicatie ende goedtvinden 
van de selve haer Edele Groot Mo. Gedeputeerden aldaer; nochte oock elders 
yemandt tot Officien van Justitie, Financie, ofte andere, ’t zy Militaire, ’t zy 
Politijcque Ampten, opentlijck noch bedecktelijck, recommanderen, het ware sijn 
Raedt-Pensionaris naeste Vrunden, tot Susters ende Broeders Kinderen incluys, het 
welck als dan aen syne discretie gelaten werd; welverstaende, dat het den Raedt-
Pensionaris, in ’t reguard van alle andere, vry sal staen, syne sentimenten ende 
consideratien over de Persoonen te uytten, soo wanneer hem ’t selve by haer Edele 
Groot Mog. Vergaderinge; ende de Heeren Gedeputeerden ter Generaliteyt, soude 
mogen werden geverght ofte gevraeght, sonder sich echter in eenighe sollicitatien 
ofte recommandatien te mogen inlaten, dan alleen ten aensien van syne Vrunden 
als vooren. 
 
XXVIII. 
Sal mede alle Commissien ende Reysen die hem by de Staten binnen de Geunieerde 
Landen te laste geleydt soude mogen werden, naerstelijck en getrouwelijck 
achtervolgen. 
 
XXIX. 
Sal geduyrende synen dienst syne ordinaris Woonplaetse hebben in den Hage, ende 
buyten deselve niet mogen vernachten, als met voorweten ende goedtvinden vande 
Heeren Gecommitteerde Raden, ende sigh niet buyten de Geunieerde Provincien 
begeven, als met kennisse ende verlof van de Staten selve. 
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XXX. 
Ende sal den voorschreven Raedt-Pensionaris Eedt doen, dat hy hem naer alle de 
voorschreve poincten naer uytterste vermogen sal reguleren, ende voorts al tot 
dienste van den Lande van Hollandt ende West-Vrieslandt doen, dat een goedt 
ende getrouw Raedt-Pensionaris schuldigh is ende behoordt te doen; oock geene 
giften, gaven ofte geschencken, by de beschreven Rechten eenighsints verboden, 
mogen ontfangen, genieten ofte proffijteren, ende van niemandt, het zy Steden, 
Collegien, Compagnien, Kameren, Personagien ofte particuliere Persoonen, ten 
ware nochtans dat hy wiste dat die geene, de welcke aen hem yets by beschreven 
Rechten ghepermitteert, mochten komen aen te bieden, eenige saecken aen haer 
Edele Groot Mog., ofte der selver Gecommitteerde Raden te doen hadden, ofte 
apparentelijck te doen souden krygen, in welcken gevalle hy niets ter Wereldt, hoe 
kleyn ofte geringh het oock soude moghen wesen, sal mogen aennemen. 
 
XXXI. 
Sal mede, soo veel in hem is, besorgen, dat syne eerste ende andere Klercquen, 
geen giften, gaven ofte geschencken komen te ontfangen, genieten ofte proffijteren 
van eenige dingen, hoe kleyn die oock souden moghen wesen, selfs niet van eetbare 
Spijs ofte Dranck, ende dat van niemandt, ’t zy Steden, Collegien, Compagnien, 
Kameren, Personagien ofte particuliere Persoonen, onder wat pretext het oock 
soude mogen wesen. 
 
XXXII. 
Van welcke diensten den voorschreven Raedt-Pensionaris jaerlijcks voor Pensioen 
ofte Gagie genieten sal uyt de Gemeene Landts impositien de somme van ses 
duysent Caroli guldens, daer van t’elcken vierendeel-jaers een vierendeel sal 
werden betaeldt. 
 
XXXIII. 
Den dienst van den Raedt-Pensionaris sal duyren den tijdt van vijf jaren, welcke ge-
expireert zijnde, van nieuws sal werden ghedelibereert op ’t verkiesen van eenen 
anderen, ten ware met verre de meeste stemmen goetgevonden wierde desen 
wederom in dienst aen te nemen op dese Instructie, die oock van nieuws in de 
Vergaderinge ghelesen, ghe-examineert, gearresteert ende by desen beswooren sal 
werden: Ende sal gheduyrende synen dienst, sijn rangh ende sessie moeten nemen 
beneden de Staten ende Gecommitteerde Raden respective, ende de Leden van 
dien. 
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XXXIV. 
Ende in soo verre hy desen dienst niet en werdt gecontinueert, sal geene andere 
Staten, buyten de Provincie Hollandt, mogen bedienen, als met consent ende 
voorweten van de Heeren Staten. 
 
Aldus gearresteert in volle Vergaderinge van de Edele Groot Mog. Heeren Staten 
voornoemt, in den Haghe den een en twintighsten Mey 1689. 
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Adriaen Pauw 

De eerste raadpensionaris in de onderzochte periode was Adriaen Pauw, telg uit 
een Amsterdams regentenfamilie en zoon van de Amsterdamse burgemeester 
Reinier Pauw. De familie Pauw was van origine geen Amsterdamse familie, dit 
heeft in de zeventiende eeuw tot enige wrijving met bijvoorbeeld de familie Bicker, 
belangrijke speler in het Amsterdamse bestuur, geleid. Verschillende 
beschrijvingen van de carrière van Adriaen Pauw laten zien dat zijn vertrek uit 
Amsterdam vanwege benoeming buiten de stad hiermee verband houden. Adriaen 
Pauw werd, met andere woorden, weggepromoveerd uit de stedelijke functies. Elias 
beschrijft deze gang van zaken als het ‘omhoog vallen’ van Adriaen Pauw (Elias, 
1923).  
 De carrière van Pauw begon met het ambt van pensionaris in de stad 
Amsterdam. Hij vervulde deze functie ongeveer zestien jaar, van 1611 tot 1627. 
Vanaf 1618 werd Pauw ook benoemd als bewindhebber van de Oost-indische 
Compagnie, een functie die hem al wat meer op afstand van het stedelijk bestuur 
plaatste. Tevens werd Pauw in 1618 als buitenlands gezant naar Noorwegen, 
Denemarken en verschillende Hanze steden gestuurd, dit zou niet zijn eerste 
diplomatieke opdracht uit zijn carrière zijn. Twee jaar later voerde hij een 
diplomatieke reis uit naar Frankrijk, in 1624 werd hij nogmaals naar Frankrijk 
gestuurd. Tijdens deze laatste reis ontving Pauw de onderscheiding van ridder in de 
orde van St. Michel, een oude en ooit vermaarde maar in Pauw zijn tijd sterk 
gedevalueerde koninklijke onderscheiding die meer Nederlanders te beurt zou 
vallen (bijv. De Ruyter, Witte de With). Nog tijdens zijn pensionariaat van 
Amsterdam werd Pauw benoemd tot curator van de Hogeschool van Leiden. 
 Volgens Elias deden de Amsterdamse regenten ondertussen hun uiterste 
best om voor Pauw een andere functie te vinden, ter vervanging van zijn 
pensionarisambt in Amsterdam. De verhouding tussen de familie Pauw en de 
Amsterdamse regenten (Elias, 1923: 91) waren blijkbaar zo gespannen, dat men 

Bijlage IV Carrières van de 
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probeerde om voor Pauw buiten de stad een functie te zoeken. Het is volgens Elias 
“vermakelijk te zien hoe de Amsterdamse Heeren bij elke vacature van dien aard 
zich voor hun Pensionaris afsloofden” Elias, 1923: 91). Amsterdam poogde daarom 
Pauw aan te bevelen voor het raadpensionariaat, de Statenvergadering stemde 
echter niet in met zijn benoeming en verkoos Anthony Duyck tot haar nieuwe 
raadpensionaris (1621) (Van Ravesteyn, 1985: 61, zie ook Elias, 1923). 
 In 1627 werd Pauw dan toch buiten Amsterdam benoemd, hij werd Raad en 
rekenmeester der Domeinen van Holland en West-Friesland. Een jaar na zijn 
benoeming werd hij nog eens als gezant naar het buitenland gestuurd, ditmaal naar 
Engeland (1628). Eindelijk werd Pauw in 1631 dan toch benoemd tot 
raadpensionaris, als opvolger van Jacob Cats, die Duyck in 1629 was opgevolgd.  
 Pauw wordt door Van Ravesteyn getypeerd als een handige en zelfstandige 
raadpensionaris, waarmee Pauw als dag en nacht zou verschillen met zijn 
voorgangers Duyck en Cats (Van Ravesteyn, 1985: 61). Binnen enkele jaren na zijn 
benoeming werd Pauw dan ook op verzoek van stadhouder Prins Frederik Hendrik 
op buitenlandse missie naar Frankrijk gestuurd. Als deze missie dan steeds wordt 
verlengd, wordt duidelijk dat op Pauw’s terugkeer als raadpensionaris geen prijs 
wordt gesteld. De hand van de stadhouder is in dit geval goed zichtbaar (Groenveld, 
1985). In 1636, toen de eerste termijn van vijf jaar raadpensionariaat verliep, werd 
zijn aanstelling beëindigd. Pauw keerde terug naar de rekenkamer der Domeinen, 
ditmaal als presiderend raad. Daarnaast vervulde hij enkele andere functies, 
waarvan de belangrijkste zijn lidmaatschap van de Hollandse delegatie naar de 
vredesbesprekingen met Spanje in Munster was (1646-1648). Uiteindelijk werd 
Pauw in 1651 opnieuw benoemd tot raadpensionaris, stadhouder Willem II is dan 
inmiddels overleden, zijn zoon ligt dan nog in de wieg. Pauw vervulde de functie de 
eerste twee jaren van dit stadhouderloze tijdperk, hij overleed in 1653. 
 
Johan de Witt 

Pauw werd opgevolgd door Johan de Witt, die pas 28 jaar was toen hij benoemd 
werd tot raadpensionaris. Over de carrière van Johan de Witt kunnen we daarom 
kort zijn. Na zijn studie en promotie in de rechten werd hij eerst advocaat aan het 
Hof van Holland, Zeeland en Friesland (1647-1650). In 1650 werd De Witt 
benoemd tot pensionaris in de stad Dordrecht, alwaar zijn vader verschillende 
bestuurlijke functies had uitgeoefend. De Witt’s oudere broer Cornelis trad in de 
Dordtse voetsporen van zijn vader, voor Johan de Witt lag een andere carrière in 
het verschiet. Het pensionarisambt van Dordrecht bleek geen slechte keuze, drie 
jaar na De Witt’s benoeming in Dordrecht stierf raadpensionaris Pauw, Johan de 
Witt werd door de Statenvergadering gevraagd het raadpensionariaat op zich te 
nemen. De Witt nam de functie al waar toen Pauw door ziekte niet in staat was zijn 
functie uit te oefenen. Volgens Panhuysen was Johan de Witt de meest voor de 
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hand liggende opvolger van Pauw: “na twee oude raadpensionarissen als Cats en 
Pauw bestond behoefte aan fris bloed” (Panhuysen, 2005: 144).  

De Witt’s raadpensionariaat duurde, ondanks de ambtstermijn van vijf 
jaar, maar liefst negentien jaar. Steeds werd zijn aanstelling verlengd met vijf jaar. 
Zijn aanstelling kwam in 1672 ten einde, toen zijn positie door verdachtmakingen 
van landverraad – afkomstig van de orangistische factie – onhoudbaar werd. Op 4 
augustus werd zijn ontslag door de Staten van Holland aanvaard. In de resoluties 
vinden we “goetwilligen affstandt” als reden voor het ontslag. De Witt kreeg een 
functie in de Hoge Raad van Holland en Zeeland. Kort daarna werd hij samen met 
zijn broer vermoord, zoals we al eerder beschreven. 
 
Gaspar Fagel 

De Witt’s opvolger – Gaspar Fagel – was griffier van de Staten Generaal. Gaspar 
Fagel, begonnen als advocaat in ’s-Gravenhage nadat hij gepromoveerd was in de 
rechten in Utrecht, volgde zijn vader en werd advocaat bij het Hof van Holland, 
Zeeland en Friesland. In 1664 werd hij pensionaris van Haarlem, een functie die hij 
zes jaar vervulde, waarna hij griffier van de Staten Generaal werd. Schöffer stelt dat 
onder Fagel de functie van griffier van de Staten Generaal wel aan gewicht won, 
echter de raadpensionaris blijft “binnen de Staten Generaal eerste viool spelen” 
(Schöffer, 1964: 83). Al na twee jaar volgde Fagel – dan 38 jaar oud – Johan de 
Witt op als raadpensionaris. Fagel zou deze functie blijven uitoefenen tot zijn dood 
in 1688. Zijn ambtstermijn van vijf jaar werd voortdurend verlengd. 
 
Michiel ten Hove en Anthonie Heinsius 

Na de dood van Fagel werd Ten Hove gevraagd om de functie van raadpensionaris 
tijdelijk op zich te nemen. Ten Hove, pensionaris van Haarlem, nam de functie na 
beraad met de magistraat van Haarlem op zich, zoals Fagel en De Witt in het 
verleden ook het raadpensionariaat tijdelijk op zich hadden genomen. Fagel en De 
Witt waren uiteindelijk definitief benoemd tot raadpensionaris, hetzelfde leek voor 
Michiel ten Hove ook in het verschiet te liggen. Vooral Dordrecht maakt ernstig 
bezwaar tegen het tijdelijk vervullen van een dergelijke belangrijke functie, wat als 
bijvoorbeeld de tijdelijke raadpensionaris ook zou komen te overlijden? Hoewel het 
te betwijfelen is of dit de belangrijkste reden was voor Dordrecht om een uitgebreid 
bezwaarschrift in te dienen, gebeurde wel waar Dordrecht voor waarschuwde: Ten 
Hove overleed binnen enkele maanden (49 jaar oud) en een nieuwe tijdelijke 
raadpensionaris moest worden gezocht. Deze tijdelijke raadpensionaris werd 
gevonden in de latere raadpensionaris Anthonie Heinsius. 
 Heinsius (1641-1720) begon zijn publieke loopbaan als secretaris in zijn 
geboortestad Delft (1670), een ambtelijke functie in dienst van de pensionaris. Na 
negen jaar maakt Heinsius promotie in Delft, hij werd aangesteld als pensionaris 
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van de stad en was vanaf dat moment de belangrijkste ambtenaar van de stad. Ook 
vergezelde hij de delegatie van Delft naar de Staten van Holland. Heinsius vervulde 
deze functie tien jaar, in die periode werd hij ook benoemd tot hoofdingeland van 
het waterschap Delfland, een functie die hij tot zijn dood zou blijven vervullen en 
die we bij meer raadpensionarissen tegenkomen. Dat Heinsius zich als pensionaris 
ook met staatszaken bezighield, laat zijn benoeming tot buitengewoon gezant naar 
Frankrijk in 1682 en 1683 zien. Twee jaar later werd hij namens de Staten Generaal 
voor diplomatieke zaken naar Engeland gestuurd. Nog tijdens zijn pensionariaat 
van Delft werd Heinsius benoemd als bewindhebber van de Oost-indische 
Compagnie van de Kamer van Delft. Ook deze functie zou hij uitoefenen tot zijn 
dood. Zijn functie als pensionaris van Delft kwam in 1689 ten einde, als hij eerst als 
vervanger van Fagel (na het overlijden van Ten Hove) werd aangesteld en later 
benoemd werd tot raadpensionaris. Ook deze functie oefende Heinsius tot zijn 
dood in 1720 uit. Hoewel hij steeds voor een termijn van vijf jaar benoemd werd, 
oefende hij de functie maar liefst 31 jaar uit. Daarmee is Heinsius de langstzittende 
raadpensionaris van Holland en West-Friesland. 
 
Isaac van Hoornbeek 

Anthonie Heinsius werd in 1720 opgevolgd door een zoon van een Leidse 
hoogleraar theologie; Isaac van Hoornbeek. Van Hoornbeek was 65 jaar toen hij 
het ambt van raadpensionaris aanvaardde. Op zijn eenentwintigste was Van 
Hoornbeek – na een studie en promotie in de rechtsgeleerdheid – als advocaat aan 
het Hof van Holland benoemd. Pas in 1692 wisselde de functie van Van Hoornbeek, 
hij werd toen, inmiddels 37 jaar oud, pensionaris van Rotterdam. Binnen een 
maand na zijn benoeming tot pensionaris werd Van Hoornbeek toegevoegd aan de 
stedelijke vertegenwoordiging van Rotterdam in de vergadering van de Staten van 
Holland en West-Friesland. In 1693 werd Van Hoornbeek curator van de 
Latijnsche school van Rotterdam. Deze drie functies vervult Van Hoornbeek tot 
1720, toen hij op vijfenzestigjarige leeftijd benoemd werd tot raadpensionaris. Hij 
zou deze functie tot zijn dood – in totaal zeven jaar – vervullen. 
 
Simon van Slingelandt 

Van Slingelandt, de opvolger van Van Hoornbeek, oefende slechts twee functies uit 
voordat hij werd benoemd tot raadpensionaris. Eerst werd hij benoemd tot 
secretaris van de Raad van State in 1690, hij was toen 26 jaar oud. Deze functie 
vervulde hij 35 jaar. Daarna werd hij Raad en thesaurier generaal bij de Raad van 
State. De thesaurier-generaal was de belangrijkste ambtenaar van de Raad van 
State. Door Fockema Andreae werd de thesaurier generaal van de Raad van State 
ook wel de minister van Financiën van de Republiek genoemd (Fockema Andreae, 
1973: 20). Twee jaar later maakte Van Slingelandt, 63 jarige leeftijd, de overstap 
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naar de functie van raadpensionaris. Van Slingelandt was negen jaar 
raadpensionaris, hij stierf in 1736.  
 
Anthonie van der Heim 

De opvolger van Van Slingelandt, Anthonie van der Heim, vervulde zijn functie ook 
negen jaar. Van der Heim aanvaardde de functie van raadpensionaris toen hij 44 
jaar oud was. Zijn carrière begon bij de Generaliteitsrekenkamer, waar hij 
zeventien jaar de functie van secretaris uitoefende, hij was zeventien jaar toen hij 
daar werd benoemd. De Generaliteitsrekenkamer was belast met het toetsen van 
financiële verantwoordingen ‘op hun formele juistheid’ en daarnaast met het 
‘signaleren van misstanden’ (Fockema Andreae, 1973: 22). We zouden deze 
instelling kunnen vergelijken met de huidige Algemene Rekenkamer. Naast zijn 
functie van secretaris werd hij aangesteld als griffier bij de Leen en Registerkamer 
van Holland en West-Friesland.  
 In 1727 werd Van der Heim benoemd tot thesaurier generaal bij de Raad 
van State, hij volgt daar de tot raadpensionaris benoemde Van Slingelandt op. 
Hiermee werd Van der Heim de nieuwe topambtenaar bij de Raad van State, belast 
met het financiële beleid van de Generaliteit. Toen Van Slingelandt negen jaar later 
overleed en daarmee de functie van raadpensionaris vacant werd, volgde Van der 
Heim hem op. Ook Van der Heim zou deze functie tot zijn dood uitoefenen. 
 
Jacob Gilles 

Van der Heim’s opvolger, Jacob Gilles, heeft het ambt van raadpensionaris slechts 
drie jaar uitgeoefend. Gilles werd na zijn studie en promotie in de 
rechtsgeleerdheid advocaat. In 1730 ving Gilles’ carrière in het openbaar bestuur 
aan met het pensionarisambt van Haarlem, een functie die we eerder bijvoorbeeld 
bij Fagel en Ten Hove tegenkwamen. Gilles was veertien jaar pensionaris van 
Haarlem, een functie waarin hij automatisch vaak de vergaderingen van de Staten 
van Holland en West-Friesland bijwoonde. De stedelijke pensionaris vergezelde 
immers de stedelijke afvaardiging naar de vergadering van de Staten. Uiteindelijk 
werd Gilles dan ook benoemd in een functie in het bestuurlijk centrum van de 
Republiek, hij verwierf de functie van tweede griffier van de Staten Generaal. Twee 
jaar later werd Gilles gevraagd voor een speciale missie naar het Franse Hof. Een 
maand nadat Gilles was teruggekeerd van zijn buitenlandse missie overleed Van 
der Heim, raadpensionaris van Holland. Enkele maanden later werd Gilles als 
opvolger benoemd. Zoals al aangegeven zou Gilles deze functie slechts drie jaar 
uitoefenen, na zijn ontslag werd hij benoemd tot thesaurier generaal van de Unie, 
een functie die hij tot zijn dood zou uitoefenen. 
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Pieter Steyn 

Pieter Steyn, Gilles’ opvolger, is, wanneer we zijn carrière vergelijken met de andere 
raadpensionarissen, een uitzondering. Zijn carrière bestond voornamelijk uit 
bestuurlijke functies, slechts zijn eerste functie is als ambtelijk te kwalificeren.  

Steyn begon zijn carrière als secretaris in Haarlem, zes jaar later werd hij 
lid van de stedelijke vroedschap. Zijn vader, lid van de Vroedschap van 1713 tot 
1734, vervulde ook enkele stedelijke bestuursfuncties en overleed in 1734. We 
mogen dus aannemen dat Steyn in 1735 de plaats van zijn vader in de Vroedschap 
kreeg. De vroedschap bood haar leden toegang tot bestuurlijke functies in haar 
stad, deze weg volgde Steyn ook. In hetzelfde jaar waarin hij werd benoemd tot 
vroedschap werd hij schepen van Haarlem. In 1738 was Steyn lid van de 
Gecommitteerde Raden van Holland, het dagelijks bestuurscollege van het gewest. 
Functies van Hoogheemraad van het waterschap Rijnland en bestuurder bij de 
Admiraliteit in Amsterdam brengen hem uiteindelijk naar de functie van 
Burgemeester van Haarlem in 1747 en 1748.  

Na deze bestuurlijke functies werd Steyn – 43 jaar oud – benoemd tot 
hoogste ambtenaar in het gewest: in 1749 volgde hij Gilles op als raadpensionaris. 
Steyn zou deze functie tot zijn dood uitoefenen, hij zou 23 jaar als raadpensionaris 
aanblijven. 
 
Pieter van Bleyswijk 

In tegenstelling tot Steyn wordt Pieter van Bleyswijk’s carrière gekenmerkt door 
strikt ambtelijke functies. Van Bleyswijk begint als tweede pensionaris in Delft, een 
functie die hij vier jaar uitoefende, om dan eerste pensionaris (1756) te worden. 
Laatstgenoemde functie vervulde hij zestien jaar. In 1769, werd Van Bleyswijk ook 
tot curator van de Hogeschool van Leiden benoemd. Toen in 1772 raadpensionaris 
Pieter Steyn overleed, volgde Van Bleyswijk hem – op 48 jarige leeftijd – op. Met 
Jacob Gilles is Pieter van Bleyswijk de tweede raadpensionaris wiens ambtstermijn 
uiteindelijk niet verlengd werd. Hoewel al eerder pogingen werden ondernomen 
om Van Bleyswijk’s aanstelling te beëindigen, werd pas na zijn derde ambtstermijn 
een vervanger aangesteld.  
 
Laurens Pieter van de Spiegel 

De laatste raadpensionaris van de Republiek was Laurens Pieter van de Spiegel. We 
beschreven Van de Spiegel eerder als een homo novus, iemand die niet afkomstig 
was uit een familie met een geschiedenis binnen het openbaar bestuur. Van de 
Spiegel begon zijn carrière als advocaat in Goes, maar werd al snel secretaris in 
diezelfde stad. Vanaf 1759 maakte Van de Spiegel namens Goes deel uit van de 
afvaardiging in de Staten van Zeeland, een jaar later werd hij lid van de Raad van 
Goes, vergelijkbaar met de Vroedschap in de Hollandse steden. In 1761 – een jaar 
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na zijn benoeming tot Raad van Goes – aanvaardde hij de functie van schepen, hij 
bleef deze functie tot 1780 uitoefenen.  
 In de periode dat Van de Spiegel schepen was van Goes, werd hij ook 
directeur van de Latijnsche School en ouderling. Van de Spiegel was, met andere 
woorden op verschillende terreinen van het Goese publieke domein actief. Vanaf 
1780 trad Van de Spiegel in dienst van de Staten van Zeeland, allereerst als 
secretaris, van 1780 tot 1785. In 1785 werd hij pensionaris van de Staten van 
Zeeland, vergelijkbaar met de functie van raadpensionaris in Holland. Deze functie 
vervulde Van de Spiegel slechts twee jaar, in 1787 werd hij gevraagd om 
raadpensionaris Van Bleyswijk op te volgen in Holland. Om deze overstap voor Van 
de Spiegel mogelijk te maken moest wel eerst een aantal secundaire 
arbeidsvoorwaarden afgesproken worden, zoals vergoeding voor de verhuiskosten, 
pensioengeld, extra toelages etc. Volgens Mijnhardt (1996) een bewijs voor Van de 
Spiegel’s bescheiden afkomst en tenminste bewijs voor het feit dat Van de Spiegel 
niet vermogend was. Van de Spiegel’s ambtstermijn kwam in 1795 ten einde, toen 
de revolutie ook in de Republiek uitbrak en Van de Spiegel als één van de symbolen 
van de Orangistische factie gevangen werd genomen. Dit betekende ook het einde 
van de functie van raadpensionaris.  
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Griffier der Staten Generaal 
Ruijsch, Nicolaas Coenraadsz.  1650 – 1670 
Fagel, Gaspar    1670 – 1672 
Fagel, Hendrik    1672 – 1690 
Fagel, François    1685 – 1744 
Fagel, Hendrik Cornelisz.  1744 – 1790 
Fagel, Hendrik baron   1790 – 1795 
 
Tweede Griffier der Staten Generaal 
Spronssen, Johan   1672 – 1680 
Fagel, Hendrik Cornelisz.  1742 – 1744 
Gilles, Jacob    1744 – 1746 
Bassecour, Jan de la   1746 – 1750 
Fagel, François    1766 – 1773 
Fagel, Hendrik    1788 – 1790 
Quarles van Ufford, Willem  1795 
 
Thesaurier Generaal van de Raad van State 
Burgh, Coenraed   1666 – 1699 
Hop, Jacob    1700 – 1725 
Slingelandt, Simon van   1725 – 1727 
Heim, Anthonie van der   1727 – 1737 
Hove, Nicolaas ten   1737 – 1738 
Bassecour, Jan de la   1738 – 1746 
Does, Johan van der   1746 – 1749 
Bassecour, Jan de la   1750 – 1753 
Hop, Johannes    1753 – 1769 
Gillis, Paulus Abraham   1769 – 1785 
Bisdom, Dirk Rudolph Wijckerheld 1785 – 1787 
Hoop, François van der   1787 – 1793 
Alphen, Hieronymus van  1793 – 1795 

                                                             
103 De eerste op de lijst is steeds de functionaris die in 1650 functioneerde of in 1650 benoemd is 
104 Voor deze overzichten is gebruik gemaakt van het Repertorium van Ambtsdragers en ambtenaren 
1428 – 1861, te vinden op www.inghist.nl 

Bijlage V Overzichten van de overige 
topfuncties vanaf ca. 1650103 104 
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Secretaris van de Raad van State 
Eyckbergh, Johan   1642 – 1664 
Slingelandt, Govert van   1664 – 1690 
Slingelandt, Simon van   1690 – 1725 
Hove, Nicolaas ten   1725 – 1737 
Hoop, Adriaan van der   1737 – 1748 
Hop, Johannes    1748 – 1753 
Royen, David van   1753 – 1764 
Gillis, Paulus Abraham   1764 – 1769 
Hees, Johannes Ignatius van  1769 – 1785 
Mollerus, Johan Hendrik  1785 – 1795 
 
Secretaris van de Staten van Holland 
Beaumont, Herbert van   1640 – 1679 
Beaumont, Simon van    1673 – 1726 
Buys, Willem     1726 – 1749 
Boeij, Cornelis     1749 – 1759 
Mieden, Aris van der    1759 – 1768 
Clotterbooke, Caspar    1768 – 1791 
Roijer, Alexander Hieronymus   1791 – 1795 
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This book begins with a poem from the pre-modern era, in which a strong 

accusation is levelled against statesmen and civil servants of the Dutch Republic 

enriching themselves at the expense of the public. Such images of pre-modern 

statesmen have been firmly lodged in historic literature. They have not only been 

reinforced by literary images, of which the poem is an example, but also by 

pamphlets and other publications concerning statesmen who at some point 

committed misconduct in the eyes of the author(s). 

 Contemporary literature about pre-modern government of the Republic 

contains various judgments about pre-modern statesmen. Some claim badly 

organised government with room for personal interests was the cause, room that 

was consequently freely used by statesmen and civil servants for personal gain. 

Others argue that professional government became more professional; statesmen 

of the Republic would often be highly educated, for example. Within this scope it is 

claimed that the strive for personal gain was somewhat exaggerated.  

 An important aspect of pre-modern government is its scale; the Republic 

was ruled by a relatively small governing body. Another aspect is the freedom 

public officials have in their work. This freedom is not only found in administrative 

positions, but also in the official positions within government. In modern terms, 

this freedom would be called discretionary power. 

 This freedom is an interesting concept from a public administration 

perspective. After all, great discretionary power means that civil servants have 

room for personal considerations in realising their duties. In pre-modern 

government, officials and civil servants apparently had great discretionary power at 

Summary 
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their disposal. This begs the question of how the work of these officials was 

regulated. This issue is at the heart of this book. 

 We will concentrate on the mechanisms that regulated these functions. The 

focal point will be the freedom of officials in performing their work. The effect that 

regulation had on the officials’ actual conduct lies beyond the scope of this 

research. The issue remains whether the conduct of pre-modern public officials can 

be ascertained. This study limits itself to the regulatory mechanisms that restrict 

the freedom (discretionary power) of civil servants. 

 

Freedom and regulation of public officials’ duties 

Due to the work of Berlin we can distinguish two types of freedoms. To begin with, 

a civil servant has positive freedom. This encompasses the possibilities and 

opportunities that result from personal aptitudes, but also from the position to 

which a person has been appointed. In addition, there is a certain amount of 

negative freedom, which signifies the extent to which implementation is subject to 

restriction. The fewer restrictions, the greater negative freedom becomes. In 

carrying out a function, one therefore always has to balance the provision of 

opportunities, or powers of authority, that are consequently delimited with 

attention to certain goals or risks. This study will focus on both types of freedoms: 

which powers were given to a civil servant and how was the function delimited. 

 In order to determine the positive and negative freedoms of officials, or 

civil servants, we will use two models of regulation. Firstly, there is the 

bureaucratic model, in which the hierarchical, or vertical structure, and 

standardised work processes are the central focus. The second model is based on 

professional regulation. This form of regulation is mostly organised horizontally. 

The models exhibit important similarities and differences. We will briefly discuss 

the models and then go into these similarities and differences. 

 The bureaucratic model, which makes up part of Weber’s theory of state, 

embodies the rational, efficient organisation. There are two levels of regulation 

within the bureaucratic model. On the one hand, regulation takes place on the level 

of the organisational structure; it deals with fixed authorities within a hierarchical 

structure with a monocratic construction. Management is completely based on 
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written documents. The organisation requires trained, fulltime employees, and 

there are general rules that can be learnt. 

 On the other hand, the position of the official, or functionary, within such 

an organisational structure is regulated through the following traits. The function is 

a profession that requires training and demands a strict separation of personal 

interests and the interests of the organisation. The function is also linked with 

social status. In a bureaucracy, officials are appointed for life without any claim to 

their position, and they receive a set salary and pension. Careers develop according 

to a set pattern in the hierarchy. 

 In short, regulation within the bureaucratic model is aimed at vertical 

direction that is determined by general rules and procedures that everyone can 

acquaint oneself with. In addition, knowledge and skill are important elements; 

only individuals are appointed who have possession of the knowledge and skill that 

are considered necessary for the function. 

 Contrary to bureaucratic regulation, professional regulation is based on the 

regulatory qualities of a professional and his branch. The professional has the 

knowledge, experience, and skills on the basis of which he is able to make the right 

decisions. In these decisions, professional ethics are also significant. In addition, 

organising itself around the profession is a community of professionals that 

delimits and guards the working methods and ethics of the branch. The association 

also undertakes this by organising training and education of its members, 

professionals. If necessary, the community, or association, can sanction individual 

members. 

 Both the bureaucratic and professional mechanisms are based on the 

knowledge and skills of the individual as a necessary prerequisite for the function. 

Consequently, both models have developed standards that outline the individual’s 

work. Bureaucratic regulation is aimed at the way tasks and duties instructed by 

the organisation are realised, where professional regulation focuses more on how to 

act professionally. Ethics are an important element in this. 

 These mechanisms seem to have conflicting goals at first glance; horizontal 

and vertical regulation are logically difficult to combine. Several authors have 

written about the manner in which the combination of these mechanisms leads to 

tensions. Professionals within an organisation are said to be led by their own 
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standards, which they derive from the professional collective they subscribe to. 

According to various authors, this leads to the suppression of bureaucratic 

standards. The issue remains whether this was true of the pre-modern case. 

 We have worked out both models in a certain number of characteristics. 

For the purposes of this summary, clarifying these characteristics in detail would go 

too far. We suggest reading the third chapter for this purpose. We will discuss three 

cases by means of these characteristics. First, we will briefly outline the 

administrative structure of the Republic, after which we will introduce the three 

cases. 

 

Administrative map of the Republic 

The administrative map of the Republic existed of three ‘layers’: the cities, the 

Provinces, and the States-General. The counties or provinces that made up the 

Republic had united by means of the Union of Utrecht (1579) in their joint struggle 

against Spanish domination (1568-1648). Through this, the provinces remained 

autonomous regions with their own government, but agreed on a joint organisation 

of their foreign policies and defence. The States-General was the assembly in which 

the representatives of the provinces made decisions about these policy areas. 

During the seventeenth and eighteenth centuries, the policy areas on which the 

States-General deliberated were expanded. However, formally, the provinces 

remained autonomous. 

 Each of the provinces was governed by its own assembly of the States-

Provincial. Traditionally, towns and rural society were represented in this 

Assembly of States (in Dutch: statenvergadering). The major towns had a 

permanent seat in the assembly. Smaller, or traditionally minor towns shared their 

seats. Rural society had one seat in the Assembly of States. The representative of 

the Knighthood, the alliance of the aristocracy, occupied this seat. 

 Towns had a high level of autonomy. They were governed by mayors, 

sheriffs and aldermen (Dutch: schouten and schepenen), who made up the town’s 

executive board. Traditionally, sheriffs were the local representatives of the ruler, 

which gave them a great deal of power in their area. Mayors lived in the same town 

they governed. They gained more power in the seventeenth and eighteenth 
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centuries at the expense of the position of sheriff. The sheriffs were in charge of 

urban jurisdiction, in which the aldermen also took part. 

 The mayors, sheriff and aldermen were responsible for everyday rule in the 

towns. In addition, important issues were discussed in the city council (Dutch: 

vroedschap). The city council was made up of approximately twenty to forty men 

who were appointed for life. The council itself decided on the appointment of new 

members. 

 On behalf of this study, we have examined three cases in this pre-modern 

administrative setting: the sheriff on a local level, and the Grand Pensionary 

(Dutch: Raadpensionaris) on a regional level. The third case consists of a number 

of top functions, which we have analysed to validate the outcome of the first two 

cases. In the first two cases, we have limited our study to the province of Holland, 

the most influential and economically important province of the Republic. The top 

functions that have been analysed for the third case originate, where it concerns the 

decentralized functions, from Holland. 

 In all functions, the official concerned is poised between politics and 

administration. The sheriff, being a member of the town’s executive board, was 

involved in the government of the city, while he would at the same time be occupied 

with executing his tasks as keeper of the peace and public prosecutor for the court. 

The Grand Pensionary was the main official of the province of Holland, and it was 

his duty to lead the assembly, make proposals, and guide decision-making. The 

other functions, which are gathered in the third case, also deal with civil servants. 

 In order to analyse the regulation of the work of these civil servants we will 

make use of primary and secondary sources in this study. To begin with, we looked 

at official letters and instructions of the various posts. These documents provide an 

insight into the formal standards that applied to the execution of the various posts. 

To aid the analysis of professional regulation, we consequently consulted diverse 

research about pre-modern officials and civil servants. These studies show, for 

example, from what circles the officials and civil servants originate, how they are 

educated, and how their careers developed. By combining these primary and 

secondary sources we gain insight into the way the sheriff’s, Grand Pensionary’s, 

and other civil servants’ work was regulated. We will now briefly discuss the results 

of the various cases. 
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Sheriff 

First, the work of the sheriff is in some cities also described with the term bailiff 

(Dutch: baljuw). Bureaucratic as well as professional standards played a part in the 

work of a sheriff. The structure in which the sheriff or bailiff operated was in some 

aspects standardised according to bureaucratic characteristics. Although, the 

position of the individual sheriff within this constraint showed only minimal 

standardisation according to the bureaucratic model. For example, there is no 

indication of standardised career paths, selection criteria, or legal certainty. 

However, we do find some standardisation even in these facets, excluding the set 

income. Even though the competence of sheriffs and bailiffs was not closely defined 

in the formal documents, the positions were always assigned to legal experts. The 

sheriffs’ careers also show patterns in their background and development, and the 

local city council played an important part in it.  

Therefore, we may conclude that both mechanisms of standardisation 

functioned in a complementary manner. After all, where competence as a 

bureaucratic model was a selection criterion, this competence was given substance 

by means of the professional mechanisms. The same was true of career paths, 

having set patterns in every city. This is the way experience was gained. The 

profession of in this case the sheriff, an official with administrative and managerial 

duties, was formed and guarded by the community of governors itself both 

formally, by means of the decisions in the various administrative institutions, and 

professionally, by means of the horizontal network of this very community. Here, 

we have to add the motive of professionalism, within which serving the public 

cause played a significant role, to the motives for monitoring the administrative 

collective (power, status, and income) formulated in previous studies. 

 

Grand Pensionary 

Not all the characteristics of bureaucratic regulation applied to the post of the 

Grand Pensionary. For example, there were no standardised career patterns within 

the hierarchy. The explanation for this can be found in the fact that there was no 

extensive hierarchy. The consequence was that all Grand Pensionaries came from 

outside the office of the Grand Pensionary. The Grand Pensionaries also differed 
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from the bureaucratic model in the way they were appointed. For example, in 

documents dating from the eighteenth century, we found reports of administrative 

money remits, a tax on public functions that also applied to the Grand Pensionary. 

 On the other hand, there are other characteristics of the model that do 

apply to the Grand Pensionary’s post. For instance, there was an extensive 

instruction in which the tasks and authorities of the Grand Pensionary are 

described. It regulated that an archive had to be kept in which letters and 

resolutions would be stored. It was also registered when the Grand Pensionary had 

to be present in a meeting and what the meetings were. In this instruction, the 

compensation that the Grand Pensionary received was established to be a yearly 

amount that was to be paid in four terms. There was also a pension plan (from 1672 

onwards). 

 There is only a limited amount of professional regulation where the Grand 

Pensionary is concerned. This is caused by the absence of a professional 

community, although the Grand Pensionary would incidentally organise 

synchronisation with regular pensionaries. What is remarkable about the function 

of a Grand Pensionary is that bureaucratic standards are not very specific when it 

concerns experience, competence, and ethics. A discussion of the individual aspects 

of professionalism made these items more concrete. Both the training and careers 

of the Grand Pensionaries showed many similarities, on the basis of which we may 

conclude that experience and competence, as mentioned in the instructions, were 

realised consistently in practice by selecting Grand Pensionaries with a law degree 

and a career in administration. Ethics is a more difficult item, as we have discussed, 

because there is only indirect evidence for this. However, it became clear from the 

letters that they often argued the importance of the public cause, in which they 

were guided by the virtues they were taught in their training. 

 Despite the lack of professional regulation concerning the Grand 

Pensionary, the professional model does show another facet of that post. After all, it 

provides insight into the practice of selection and practical realisation of the Grand 

Pensionary’s function. The post acquired meaning in the day-to-day dealings of 

public administration. The guiding principle was not a strictly professional 

community, however, as the professional model outlines, but a collective of 

governors – regents – to which, essentially, the Grand Pensionary does not belong. 
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Still, due to the nature of the post, he would be in the middle of this collective and 

he was part of the prevalent ideas, even supplementing them. It is because of this 

that, even in the case of the Grand Pensionary, the collective, including the Grand 

Pensionary, would play a standardising, professionalising role. 

 Due to this filling in of the constraint that has already been described in the 

formal instruction, the Grand Pensionaries and the people around them added 

professional standards to the bureaucratic standards or made them more concrete. 

Professionalism in this case mainly means elaboration of the function by educating 

a Grand Pensionary through training and career advancement. By always selecting 

people with a similar education, the function became ever more closely 

constrained. 

 

Other top functions in the Republic 

The third case focuses on the work of a number of top functions. The functions that 

have been researched in this respect are the clerk (Dutch: griffier) of the States-

General, the second clerk of the States-General (Dutch: tweede griffier), the 

treasurer of the State Council (Dutch: thesaurier generaal bij de Raad van de State), 

the secretary of the State Council (Dutch: secretaris van de Raad van State), the 

secretary of the States of Holland (Dutch: secretaris van de Staten van Holland), 

and on an urban level, the pensionary (Dutch: pensionaris). Bureaucratic 

regulation was prevalent in many parts of the work of these top functions. Each of 

them was regulated through an instruction and an official letter, in which several 

matters were described, such as the area of activity, authority, compensation, and 

the extent of embedding within the organisation. Certain aspects of this regulatory 

model have not been found in these functions, like the procedures of responsibility, 

and the appointment for life. The extent of standardisation in the bureaucratic 

sense was comparable in the various functions. 

 With regard to professional regulation, we see a difference between local 

and provincial levels. The pensionary was often connected to the city council, either 

as a member, or due to the fact that this institution influenced appointments. 

Provincial officials, conversely, were farther removed from this practice. They were 

rarely a member of the city council and had a mainly administrative career. 
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 In these cases, professional standardisation was chiefly shaped through 

upbringing and education. The part of traditional association with regard to this 

development was done by the parents, who usually were themselves active in the 

public domain. They knew from experience what profile would be required to 

perform public functions. 

 In all the functions that were studied for this research we found aspects of 

both bureaucratic and professional regulation. However, there are differences 

between the functions, especially the function of sheriff is remarkable because of a 

limited degree of bureaucratic regulation. In contrast to an extensive instruction for 

the other functions, there were limited instructions for the sheriff, and mainly 

focused on financial responsibilities. The sheriff was the only function with varying 

compensation. This makes his function an exception among the other studied 

functions. It is not only an exception in how bureaucratic regulation was outlined, 

but also in the way that it deviated from the other functions in professional 

regulation. The function of sheriff was surrounded with a professional community 

– of which the sheriff was a member, whereas the other functions only experienced 

this indirectly. 

 

Conclusion and epilogue 

We have found individual, and with respect to content, professional aspects of 

regulation in all functions. All functions reveal patterns in their origin, education, 

and career. We have even found similar patterns for a number of different 

functions. After all, the Grand Pensionary, treasurers of the State Council, clerks, 

and to a lesser extent, the pensionaries could generally glory in a judicial education 

and experience in public government. They even worked principally in 

administrative functions before accepting one of the posts researched in this study. 

 The sheriff deviated from this pattern in a career sense. His career 

consisted mainly of political functions. This is not notable, because we have 

previously established an association with the city council. In addition, the sheriff’s 

work consisted of official, executive, and administrative duties. In order to become 

a member of the city council, one would first work in political functions regarded as 

less important. It is significant, however, that these career patterns recurred 

consistently in various towns. 
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 On the basis of these results, we can conclude that bureaucratic and 

professional regulation are heavily intertwined. The political elite that decided 

upon appointments on various levels of the assemblies played an important part. 

Selecting candidates was taken more seriously than the formal instructions 

dictated. This is how the functions would be filled; the post of top civil servant was 

set up by means of formal rules and more closely defined in practice. The councils 

that decided on appointments would consult the mores of their own social 

environment, which was the elite of the Republic. 

 That is why we speak of a professional elite that was responsible for the 

regulation of the work of top functions in the pre-modern government of Holland 

and the Republic. In other words, there is a movement towards more bureaucratic 

and professional regulation in and by the political elite of the Republic and 

Holland. 

 On the basis of these conclusions, the image of self-enrichment and 

nepotism in government should be modified. We expressly do not dispute the 

assertion that nepotism or corruption existed in pre-modern government. 

However, we do need to modify its cause: weakly organised management. The 

functions that have been analysed here, being among the most important and 

influential functions of the Republic, show an image of strongly regulated 

government. By means of official instructions, letters, and selection, in which 

development played an important part, it was attempted to regulate the work of 

civil servants. 

 The question of how the work of important civil servants was regulated in 

the pre-modern administration of the Republic can thus be concluded. Inspired by 

the analysis of pre-modern administration we end this book with an eye on modern 

public administration. Herein we will focus on the bureaucracy paradox, with 

which we mean a bureaucratic organisation where civil servants are selected on the 

basis of knowledge and skill, while discretionary power, which can optimise the use 

of this knowledge and skill, is reduced as much as possible through procedures and 

standards. The conclusion of this book draws the picture of an even balance of 

bureaucratic and professional regulation of the work of officials in order to be able 

to optimise knowledge and skill, serving the public interest. This indicates a 

framework of competencies on the one hand, and professional baggage, meaning 
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education, on the other. In this fashion, embedded constraints offer a possible 

detour from the bureaucracy paradox. 

 


