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Het bestuur der provincie Utrecht was door Karel V
geschoeid op de leest, die ook aan het centrale
bestuur to Brussel was aangelegd. De stadhouder als
vertegenwoordiger van den landsheer was de eigen-
lijke gezaghebber . Naast hem bestond een koninklijke
raad, het Hof van Utrecht, dat het hoogste recht-
sprekende college in het gewest was, dock daarnaast
zijne zorgen wijdde aan „tregiment ende administratie
van onse stat steden ende landen van Utrecht" 1 ) .
Nam ook in de instructie van bet Hof de regeling
der rechtspraak bijna de geheele plaats in, omdat
deze rechtspraak als jets nieuws -- waartegen veel
verzet van de achteruitgezette lagere rechtbanken to
wachten was -- nauwkeurig geregeld moest worden,
het valt niet to betwijfelen, dat het college tevens
bestemd was regeeringsraad to zijn, en wel een raad,

1) Commissie v. d, len president v . h . Hof dd. 31 Maart 1529/1530,
bij : V. d . Water, Place. II 960.
Bijdr, en Meded. X .
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waarop een belangrijk deel der bestuurstaak zou neer-
komen, omdat de stadhouder, tekens bestuurder van
Holland en Zeeland, uit den aard der zaak dikwijls
afwezig moest zijn. Stadhouder en Hof voerden samen
de regeering van het gewest, maar feitelijk moest het
Hof van Utrecht altij d to Utrecht aanwezig , ge
dung vergaderende -- wel het dagelijksch bestuur op
zich nemen .
De opstand verstoorde dezen regelmatigen toestand .

Reactie tegen de door Karel V en zijnen zoon inge-
voerde hervormingen in het bestuur bekleedde niet
de minste plaats onder de motiven, die tot verzet
leidden, en het lag daarom in de reds, dat de Provin-
cials Hoven, zelven uitvloeisels dier hervormingen,
over het geheel aan den opstand geen goed hart
kunnen toegedragen hebben . Naarmate de revolutie
veld won, rnoest men er dus naar streven, den invloed
van het Hof meer en meer to beperken, -- een streven,
dat uitliep op de hervorming van den regeeringsraad
tot een zuiveren raad van appel .

Terwijl alzoo het Hof zijne beteekenis voor het be-
stuur allengs verloor, namen de Staten van het gewest
meer en meer in aanzien toe . De onrustige tij den ,
het groote geldgebrek gaven aanleiding, dat zij meer
dan to voren bij eengeroepen moesten worden : telkens
was de regeering genoodzaakt hun om geld to vragen,
telkens was zij daarom genoodzaakt . hun advies to
vragen . Eerst daardoor kreeg de Statenvergadering
als vast lichaam hare groote beteekenis . Het verdient
opmerking, dat in stukken van de 16e eeuw de Staten
van Utrecht nog doorgaans aangeduid worden als „die
gedeputeerden van de Staten van Utrecht," 1 ) terwijl men

1) Ook wel (in tegenstelling met de latere Gedeputeerde Staten)

,,die generals gedeputeerden."
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onder „de staten" dus blijkbaar verstaat de committenten
van de ter dagvaart verschijnende personen : de leden
van de kapittelen, de ridderschap en de gezanlenlijke
raadsleden der steden. De terminologie was volkomen
juist : de staten (van het Fransche woord „estats")
warm de drie standen (Hoogduitsch „Stande") van
het bisdom (geestelijkheid, adel en dienstmannen,
later de stad Utrecht) en de Statenvergadering bestond
slechts uit hunne afgevaardigden. Maar het valt in
het oog, dat zij , die zulk eene omschrijving gebruik-
ten, de Statenvergadering nog niet als een vast,
georganiseerd, op zich zelf bestaand lichaam beschouw-
den, veel minder althans dan hunne nazaten, die de
leden zelven de Staten van Utrecht noemden 1 ) .

Vooral sedert bij de Pacificatie van Gent (8 Nov .

1) Een ander symptoom van dezelfde beweging mag men zien in
de pogingen, destijds aangewend om to verkrijgen, dat de leden der

Staten-vergadering zonder ruggespraak met hunne committenten moch-
ten besluiten. Reeds in 15 i 1 veroorloofden de leden zich , dit to
doen : immers men leest op 1 Mei van dat jeer in de notulen van

bet kapittel van Oudmunster : „Then selven daghe hebben gheeonclu-
deert, dat niemant van haerlieder capitularen voertaen eenighe reso-

lutie sal mogen geven in de vergaderinge van de Staten ofte lidmaten
ende ghedeputeerde van dien, then sy dat by eerst drake mit zijn

capittule ghecommuniceert ende resolutie daerop ontfanghen sal hel ben .
Presenter etc." Doch eerlang wenschte men dit gebruik to sancti-
onneeren : de notulen der Staten van 19 April 1581 bevatten den
volgenden voorslag : ,,Om to hoiren lezen zeeckere raminge, daerop
die Staten ordinarie voirtan zullen mogen vergaderen, om absointelick
alle voirvallende zaecken afT'te doen, ten eynde dselve zaecken van de
Staten in meerder authoriteyt ende mit rype deliberatie by alle leden
van de Staten getracteert mogen worden, ende ist mogelick daerop
to resolveren." Doch bet besluit vigil ongunstig nit : „Deze zaecke
ende concept is by den twe staten niet goetgevonden ." - Verg.
ook bet extract uit de Staten-notulen van 24 October 1580 hierna :
Bijlage V Na. 5 in fine.
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1576) de Staten-Generaal zelven het bestuur in handen
genomen hadden, moesten de Staten-vergaderingen
zich meer en meer consolideeren. Nieuwe belastingen
tot dekking der oorlogskosten werden uitgeschreven
(in Utrecht Jan. 1577 en Sept. 1578) : de Staten kregen
zoodoende een eigen financieel beheer van groot be-
lang. De Staten-vergadering was dus aangewezen om
de teuges van het bewind, die aan het Hof dreigden
to ontvallen , op to vatten .
En toch , ongeschikter lichaam om als bestuurder

van een gewest op to treden kon men zich wel niet
denken. Het getal leden was afwisselend, zelfs waren
niet eens alle personen duidelijk aangewezen 1 ) ; vele
leden hadden hunne woonplaatsen buiten de stall in
alle deelen van het gewest, zij hadden meerendeels
andere bezigheden, werden niet voor hunne moeite
als bestuurders bezoldigd en konden dus bezwaarlijk
voortdurend to Utrecht tegenwoordig zijn . Reeds da-
delijk (zelfs eenige dagen voor de Pacificatie van Gent)
deed zich to Utrecht dit bezwaar gevoelen. Men greep
aanvankelijk tot het meest voor de hand liggende red-
middel, en riep de to Utrecht aanwezige leden der

Staten (,,die Staten binnen Utrecht residerende" 2))
bijeen : op 30 October 1576 begon de secretaris der
Staten Willem Van Lamzweerde een afzonderlijk re-
gister ,,van alle alzulcke acten als by den gedeputeer-
den van den Binnen-Staten slants van Utrecht (gesloten
zijn)" 3) . Ter vergadering aanwezig waren ,,dye ge-

1) Het Oostenrijksehe bestuur had hierin echter veel verbetering
gebracht : men beschreef sedert 1530 van elk der vijf kapittelen ,,die

preiaet" met twee van de oudste kapittulairen, 19 edelen, en afge-
vaardigden van Utrecht en de vier kleine steden . (le Memoriaalb.
v. h. Hof. f. 3 .)

2) Dodt, Archief. II p . 21 .
3) Bit was toen evenwel geene nieuwigheid meer : reeds in 1570
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deputeerden van de vijff ecelesien (de Utrechtsche
kapittelen), der gemeen ritterscap 1) ende regierders
der stadt Utrecht, als representerende dye drye binnen-
staeten slants van Utrecht" ; bovendien vond men er
„dye gedeputeerden van den Hove Provinciael' 2 ) .
Het Hof gaf derhalve het beheer nog niet uit handen,
en zelfs werden de vergaderingen, aanvankelijk - als
van ouds de Staten-vergaderingen -- gehouden in het
kapittelhuis ten Dom 3), later overgebracht ,,in der
cancelrye sHoeffs van Utrecht" 4) .

vergaderden de Binnen-states somtijds . (Dodt, Archief. II p . 21,)
Destijds geschiedde dit wel „ten huyse van mijn E, heer den
Dorndeken" (terwijl de beschrevene Staten ,,in tier caucelrie sHoof$ van

Utrecht" bijeenkwamen), dock uiet zonder „consent ende authorisatie
van mijn E . heer den President van Utrecht ." (1. c. ad 5, 7 Febr
)7O.) Pit laatste was een gewichtig punt : reeds in 1536 hadden

da Staten den stadhouder verzocht, als van ouds door den Dom-
deken („als hooft van de Staten", zooals dews in 1576 widen) be-

schreven to mogen worden ; dock de regeering handhaafde het verbod

om zonder verlof „van den landvorst" to vergaderen, onder opmer-
king, dat de beschrijving door den Domdeken aanleiding had gegeven,

dat „het land van Utrecht in voortyden gekomen was in grooten
verloop." (V . d. Water, Place . II p . 973 .) Nog bij de onderhaude-
lingen over de bede van Utrecht in 1576 kwam dit punt ter sprake,

dock zonder yacht. (Zie hiervoor p. 136 . Blijkens dit stuk moesten
de Staten hunne besluiten ook steeds aan den President van het Hof

vertoonen ; hunne geheele positie was derhalve eene of hankelijke.)

1) D . w, z . van eeii gedeelte der ridderschap . Men onderscheidde

een „Buyten-ritterscap" en een „Binnen-ritterscap" (Staten-not . 6

April, 19 Juli, 12 Oct . 1581): alleen de laatsten wiles verschenen

zijn . -- De notulen der Binnen-states van 1620 spreken van „daen-

wezende heeren ende Binnen-states ."
2) Opschrift en aanhef van het register, waarin de notulen der

Binnen-Staten opgenomen zijn.
3) Thans eehter in het kleine kapittelhuis, dat voor bet geredu-

ceerde aantal leden denkelijk groot genoeg was gebleken,
4) Sedert 14 Februari 1577 : het officieele register der Staten-notulen
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Ook het samenroepen der Binnen-Staten bij iedere
kleinigheid bleek echter ondoenlijk : reeds twee dagen
nadat het bovengenoemde register begonnen werd,
besloot men „enigen in cleynen getale to deputeren,
diewelcke in alle voirvallende zaecken in desen sorche-
lijcken ende periculosen tijt communiceren ende, indien
dzelve zaecken haest hadden ende geen dyley en ver-
eyschten, eyntelyck (d. i, definitief) resolveren" zouden .
Tegelijkertijd volgde de nominatie deter personen (17
in getal), onder bepaling, dat zij dagelijks in het kleine
kapittelhuis ten Dom zouden vergaderen 1) . Is deze
commissie inderdaad tot stand gekomen ? heeft zij
langen tij d bestaan ? Wij weten het niet. Het boven-
vermelde register bevat volgens het opschrift de no-
tulen der „Binnen-Staten" ; dock het valt niet to ont-
kennen, dat zulk eene vergadering haar bestaansreden
verloor, wanneer een college van Gedeputeerden be-
stond . Kan men dus aannemen, dat de notulen, die
na het besluit tot instelling der Gedeputeerden in het
register geboekt stann, notulen van Gedeputeerden
zijn ? Het schijnt van niet : immers nog later vindt
men daarin aangeteekend, dat „die drye Binnen-staten"
compareerden, en hoewel somtijds ook het samen-

begint 17 Februari 1577 mede aldaar . (De Staten-notulen over
1567--77 zijn niet voorhanden .)

1) Zie hierna Bijl . I. Het besluit, door het kapittel van Oud-
munster over deze teak genomen, luidde aldus : „Op den 26en Oc-
tobris 1576 die E . heeren etc., capitulariter etc ., capitulo indicto
omme to communiceren mitten anderen gedeputeerden in de Staten

saeken, die dagelica ende subitelicken occurreren zullen, hebben ge-
committeert mijnheere die deecken ende Heermale, dwelcken den
capittule in haestige saeken then selven daghe, ist mogelick, relatie
doen zullen; ende ist niet mogelick oft oick noodeloes, tsanderdaechs
ofte then naesten capitteldaghe . Presentibus decano, Cunretorf, Hont-
horst, Nieuburch, Heermale et Montzima ."



Gedeputeerde Staten van Utrecht .

	

343

komen van ,,de gedeputeerden van de Staten" ver-
meld wordt, moet men onder die gedeputeerden gewis
dezelfde personen verstaan, die dikwijls ,,die geclepu-
teerden van den drye Binnen-Staten", ook wel met
verwijzing naar deze uitdrukking ,,de voirnoemde gede-
puteerden van de Staten" (d . i. dus de Binnen-Staten
zelven) genoemd worden . De Binnen-Staten zijn dus
blijven bestaan en daardoor wordt het voortdurend
samenkomen van gedeputeerden onwaarschijnlijk. Ver-
moedelijk vormden deze gedeputeerdeo dan ook eene
commissie uit de Staten, die voor een korten tijd
(de tijd was inderdaad bijzonder ,sorchelyck ende
periculoos" : het beleg van Vredenburg was op handen!)
benoernd werd . Evenzoo werd toch 14 November 1576
eene andere commissie (nit elken staat en uit het Hof
een, met den Domdeken en den beveihebber van het
Duitsehe garnizoen) ingesteld 1), ,,die op alle zwaric-
heyden ende secrete zaecken den crijsraet angaende
disponeren ende resolveren" zou, terwiji haar gegeven
werd ,,macht auctoriteyt ende speciael bevel, om eyn-
telijck op alle zaecken ende materialen den crijch
angaende to ordonneren ende beveelen, niet daervan
uuytgesondert." Ook van de verrichtingen van deze
commissie is niets bekend, terwiji zij toch 30 November
nog in wezen was 2 ) .

Het register van besluiten der Binnen-Staten eindigt
met 26 Maart 1577 . Is het bijeenroepen dezer verga-

1) Dergelijke commission van ,,gedeputeerden" ad hoc, ook wel

,,gescickten van den Staten" genoemd, worden reeds kort na de

translatie der temporaliteit herhaaldelijk vermeld. Zie voorbeelden

hiervoor p . 156, 157, 161, 163, 164, 170 . (VgL p. 162, 167 : ,,die

gescickten van de stadt Utrecht", waar de personen, die voor de stad
ter Staten-vergadering compareerden, bedoeld worden .)

2) Zie liet bovenaangehaalde register ad 14 Nov . 1576 .



344

	

De oprichting van het college van

dering toen gestaakt ? Het is wel waarschij nlij k 1)
immers juist 1 April 1577 begint een ander register
van Staten-notulen 2) . Aan het hoofd daarvan leest
men het besluit, hierachter afgedrukt 3), waarbij eene
nieuwe commissie van Gedeputeerden wordt ingesteld .
Ditmaal is het zeer zeker crust geweest : de notulen
van deze commissie loopen sedert de instelling gere-
geld door tot 6 J uni 1578, wanneer ze op volkomen
ordelijke wijze eindigen met het besluit tot instelling
eener nieuwe commissie 4), die de oude van zelf
onnoodig maakte en ophief.
Wat bedoelde men in April 1577 met de instelling

van gedeputeerden? Eenvoudig het aanwijzen van
eenige gedelegeerden tot het afdoen der dagelijksche
taken? Zeker was dit het doe l ; dock was het het
eenige? Vergelijken wij met ons register de offxcieele
notulen der Staten, die sedert 17 Februari 1577 voor-
handen zijn, dan blijkt het, dat de Staten regelmatig
bleven samenkomen, terwijl de minder talrijke vergade-
ring tegelijkertijd hare zittingen voortzette. Het zijn op
nieuw afgevaardigden der „Binnen-Staten", die hier bij-

1) In 1619 en 20 vindt men op nieuw Binnen-Staten, die 8 No-
vember 1620 opgeheven werden, onder mededeeling, dat „de maniere

van Binnen-Staten was ingekropen ten tijde van den voorgaanden
oorlog", toen „de nood vereischte promptelijk to resolveren", zoodat
men dikwijls geen tijd had om de Staten to beschrijven . (of. Invent.
v . h . Prov . arch, p. 18, of. Snppl .-inv . N°. 70.) Moet men daaruit
opmaken, dat de Binnen-Staten, blijkbaar dagteekenende van voor
het Bestand, van 1576-1609 onafgebroken bestaan hebben ? Ik ge-
loof bet niet: het zou toch zeer vreemd zijn, wanneer alleen de

ahereerste en allerlaatste notulen van dit college bewaard gebleven
waren.

2) Aanwezig in bet archief van het llomkapittel .

3) Bijlage I 2 .
4) Bijlage I 4, cf. hierna p . 349 .
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eenkomen ; de kleine steden zijn uitgesloten en compa-
reeren alleen in de talrijker Staten-vergadering . Doze
feiten spreken voor eerie commissie tot afdoening van
spoedeischende loopende zaken. Doch van den anderen
karat is er veel, dat twijfel wekt, of dit wel alleen hot
doel der bij eenkomst was. Het getal der gedeputeerden
is eezl „merckelick getal" (18 personen), wel wat groot

voor eerie commissie voor dagelijksche zaken . Let men

op de door de gedeputeerden behandelde oziderwerpen,
dan blijkt hot, dat volstrekt niet alleen zaken van
weinig belang of van spoedeischenden aard afgedaan
worden : hot besluit tot of braak van Vredenburg is in hot
notulenboek van gedeputeerden opgenomen, niet in dat
der Staten, hoewel dozen op dienzelfden dag (16 Sept .
1577) juist bijeen warm. Er is moor : de zoogenaamde
gedelegeerden der Staten treden geenszins als eerie
commissie van uitvoering op, die in gewichtige zaken
hare committenten laat beslissen : op 16 Februari 1578
besloten de gedeputeerden, wanneer de stall Amersfoort,
die niet in de vergadering vertegenwoordigd was,
weigerachtig bleef om de rentebrieven, tot wier uit-
gifte besloten was, mode to bezegelen, dat de stall
Utrecht voor hare onwillige water zou zegelen ') . Ook
de wijze, waarop de ondervergadering tot stand kwam,
is voor eerie commissie tot afdoening van loopende
zaken vreemd : niet de Staten delegeeren haar eon
gedeelte hunner macht ; neon, zij zelven constitueeren

1) Over hot geheel hebben de besluiten deter gedeputeerden meest
op huishoudelUke zaken betrekking, terwijl die van hot officieele

college veelal over de verhouding van hot Sticht tot de andere pro-
vincien loopen. Een bepaalde grens is echter niet to trekken : de
rekeningen der ambtenaren worden als van ouds door de Staten met

medewerking van hot Hof opgenomen, en rapporten over deputation
aan de Staten van Holland worden soma aan de gedeputeerden gedaan .
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zich als commissie („ende zijn daertoe genomineert
de bovengenoempde" d. i. de aanwezige „personen") .
Toch hebben wij hier niet to doen met twee vijandige
colleges, die tegenover elkander staan : immers de
leden van het kleinere college verschijnen voor en na
ook in het grootere. Wat had men dan voor? De
oplossing der moeielijkheid schijnt mij gelegen in de
plaats, waar beide vergaderingen samenkomen : terwijl
het ofhcieele Staten-college op beschrijving van het
Hof in de kanselarij blijft verschijnen, zetelt de min-
der talrijke vergadering van den aanvang of op de
oude vergaderplaats der Staten, het kleine kapittelhuis
ten Porn 1 ) . Let men op deze bij zonderheid , dan kan
het dunkt mij niet twijfelachtig zijn, dat de Staten
bedoelden, zich, vooral voor de inwendige aangelegen-
heden van het gewest, aan den invloed van het Hof
to onttrekken 2) .

Niet zeer lang warm zij daartoe in de noodzakelijk-
heid : den 9 October 1577 nam Utrecht satisfactie en
begaf zich under het bestuur van den grins van Oranje ;
den volgenden dag (10 October) verhuisden de Staten
uit de kanselarij van het Hof naar hunne oude ver-

1) Hoeveel de Staten daaraan hechtten, blijkt wel nit de hiervoor
(p. 136/1) afgedrukte klachten der Staten van 1576, „dat zy verlaeten
moeten, ale sy vergaderen, haer oude gewoenlicke plaetsche, dewelcke

daertoe seer bequaem is, ende versaemen in do cancelrye van het Hoff,
alwaer sy alsuloke commoditeyt nyet en hebben om mit malcanderen

to spreecken ende somtyden in aware saecken hun to vertrecken,
maer die van den Raide meer in do weech sijn ende behijnderen ."
De Raad van State stuurde de klagenden ook toen nog met eon kluitje

in het riot : zie hiervoor p . 143/4.
2) Van daar ook, dat do notulen der commissie niet bij het of

cieele eaemplaar der Staten-notulen berusten, dock op de plaats,

waar men vergaderde : in het archief van het Domkapittel, waar men

ze veiligheidahalve zal geborgen hebben.
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gaderplaats, het kapitteihuis ten Dom 1) . Het juk van
het Hof was dus afgeworpen en de commissie nit de
Staten had haar bestaansreden verloren . Inderdaad
bevat het register van hare notulen van 10 October
1577--6 Juni 1578 dan ook slechts drie bladen schrifts,
een klaar bewij s , dat de commissie wel in naam be-
staan bleef, dock feitelijk niet meer werkzaam was .
Doch des to meer deed zich de behoefte gevoelen

aan eene permaziente commissie nit de Staten tot hel
afdoen der kleine en het voorbereiden der belangrijke
zaken. Had men er vroeger zelfs zooveel aan gehecht,
een tegenwicht to hebben tegen den invloed van het
bijna dagelijks vergaderende Hof, dat men vrij hooge
presentiegelden aan de leden der Staten-commissie
verleend had, - hoeveel to meer moest men nu be-
hoefte aan eene permanents commissie gevoelen, flu
de leiding der zaken aan het Hof geheel ontnomen
was ! Inderdaad, op 12 April 1578 kwam in de Staten-
vergadering ter tafel „zeecker concept", dat reeds
„eertijts" ontworpen was, strekkende ,,om die verga-
deringe van enige gedeputeerden van de Staten to
doen, diewelcke alle zaecken prepareren ends opt be-
hagen van dezelve Staten tracteren zullen ." Wij kun-
nen over den inhoud van dit „concept" vrij juist oor-
deelen : het is (met geringe latere wijzigingen) het
hierachter sub N°. II afgedrukte stuk 2 ) . Vermelding

1) Staten-notulen 10 Oct. 15 7 7 .
2) Het stuk is in geenen anderen tijd to plaatsen : het is veel

minder uitvoerig dan de ordonnantie van Juli 158 en dus ouder,
terwijl het niet ouder kan zijn dan het satisfactie-verdrag van October

1577 . Er wordt in den begeleidenden brief aan den Prins melding
gemaakt van het ook in de notulen van 1578 voorkomende verzet der

kleine steden . Het bedrag der presentiegelden is hetzelfde als het in
de rekening van 1578 vermelde, terwijl in 1577 een lagers, in 1581
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verdient, dat ook flu de ledefi der commissie loon
(,,gage" heet het op p . 364) zouden trekken in den vorm
van presentiegelden, - een bewijs, dat men bedoelde
een vast liehaam to scheppen, een bestuurscollege, be-
staande uit personen, die voor dit ambt konden leven .

Intussehen , de zaak , hoe noodig ook , stuitte aan-
vankelijk of op den onderlingen naijver der leden. De
Staten keurden de zaak wel goed (onder voorbehoud,
dat de gedeputeerden alleen zouden ,,prepareren ende
opt hehagen van de Staten tracteren sonder to resol-
veren") en benoemden zelfs dadelijk als leden der nieuwe
commissie een persoon uit elk der vijf kapittelen,
twee uit de ridderschap en twee uit de stad Utrecht
(zoodat dus de geestelijkheid de meerderheid had) .
Doch er kwam protest : de gedeputeerden van Amers-
foort widen , ,,dattet directelijck was tegens huere pri-
vilegien ende oude gebruyck", en zij weigerden hunne
toestemming . Blijkbaar zagen zij in, dat deze regeling
in een anderen duurzamen vorm de Binnen-Staten zou
doen herleven en dat zoodoende de invloed der kleine
steden belangrijk verminderen zou . Het protest miste
zijne uitwerking niet : het college kwam aanvankelijk
niet tot stand .

Naar het schijnt, is de twist, waarover uit de notulen
niets verder blijkt, steeds hooger geloopen . Men kwam
aan de bezwaren der kleine steden (die zich natuurlijk
bij Amersfoort voegden) to gemoet, door in het con-
cept eene bepaling op to nemen, volgens welke zij

een hoogere som genoerud werd. Ook de betaliug der presentiegelden
door den oritvanger der imposten werd in bet concept geregeld, zooals

ze in 1578 blijkens bijiage IV inderdaad plaats had . Het eenige ver-

schil is, dat de besluiten der Staten, die hierop betrekking hebben,

spreken van ,,sonder yet to resolveren, " terwiji het concept de be-
voegdheid daartoe in kleine taken wel verleent .
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eenige personen uit haar midden bij de anderen zouden
mogen voegen, die ter vergoeding hunner meerdere
kosten (zij woonden immers niet to Utrecht) dubbele

presentiegelden zouden genieten 1 ) . Doch het hielp

niet : de kleine steden bleven weerspannig en de andere
leden der Staten waren beducht, wanneer men des-
niettegenstaande de commissie tot stand bracht , dat

hunne besuiten zouden ,,gecontroverteert oft in du-
bium gerevoceert worden" . De twee eerste leden der

Staten met de stad Utrecht , ,,als wesende yerste ende
principaelste litmaet van den derden staet" , wendden
zich dus tot den prins van Oranje als stadhouder, met

verzoek om de benoerning der gedeputeerden goed to
keuren en het concept to bekrachtigen, onder bevel
aan de kleine steden, om zich naar dit besluit to
regelen 2 ) .

Naar het schijnt heeft zich de beslissing laten wach-
ten. Nog 6 Juni 1578 stelden de oude gedeputeerden
van 1577 ,,om die jegenwoirdige notelicheyt" eene voor-
loopige commissie van vier leden aan, om de voor-
vaflende zaken of to doen, en traden af. Heeft de prins
later aan het verzoek der Staten voldaan? heeft hij
wellicht ondershands de zaak geschikt? Of hebben
de drie leden, toes het antwoord uitbleef, op eigen
gezag, niettegenstaande het verzet der kleine steden,
de zaak doorgezet? Het blijkt niet : de Staten-notulen
zwijgen van de zaak ; dock 11 Augustus 1578 kwam
het nieuwe college van Gedeputeerden, sarnengesteld

1) lletzelfde werd later ook aan de ,,Buyten-ritterscap" toegestaan .

(Biji. V N° . 9, 10 . - Ygi. ook de Ordonnantie van Juli 1581 .)

2) lii de Staten-notulen vindt men over deze geheele zaak geen

woord : zij zjn echter zeer ongeregeld gehouden. Ret afschrift van

het concept is bij het request aan den prins gevoegd ; stellig is he1
dus het aan Z . Exc. gezondene stuic .
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op de wij ze als 12 April beslo ten was 1) , bij een , en
begon zijne vergaderingen 2), die sedert geregeld voort-
gezet zijn . Van het vaststellen der concept-instructie
wordt geene melding gemaakt ; dock het is meer dan
waarschijnlijk, dat zij in gebruik gesteld is : immers
25 Augustus 1580 handhaafden de Staten „die oude
ordonnantie" 3) .
Zoo was het college van Gedeputeerde Staten ge-

constitueerd . Het trad reeds dadelijk geheel in de
functien van het Hof, in zooverre ook het bij eenroepen
der Staten-vergaderingen aan Gedeputeerden werd op-
gedragen 4) . Maar nog had het college vele stormen
to doorstaan, eer het voor goed gevestigd was : eerst
door verschillende hervormingen werd het langzamer-
hand geconsolideerd .

In de notulen der Staten kunnen wij duidelijk be-
merken, dat het college van Gedeputeerde Staten
aanvankelijk door de leden der Staten-vergadering
niet als een zelfstandig lichaam beschouwd werd . De

1) Slechts in de namen der personen zijn twee veranderingen
gekomen ; bet getal der personen en de getalsverhouding der drie
leden zijn dezelfden gebleven.

2) Dit blijkt nit het extract uit de rekening van 1578 (bijl . IV) ;
de post komt in de voorgaande rekening nog niet voor . De notulen
van Gedeputeerden beginners in het officieele ezemplaar met 13 Au-
gustus 1578 ; bet afschrift van de Ridderschap (vreemd genoeg in
het archief van den Dom bewaard) begint echter in overeenstemming

met de rekening met 11 Augustus 1578 en loopt sedert geregeld door .
3) Bijl. V N°. 3 . -- Vgl. ook V N°. 1 : „volgende dinstructie eertijts

daerop gemaeckt", -- V Ne. 4 : „achtervolgende dordonnantie daerop
gemaeckt", -- en V N°. 6 : „dordonnantie hangende in de camere
van de Staten ."

4) Vroeger deed dit de Domdeken, en voor de revolutie wenschten
de Staten herstel van dien ouden toestand . (Zie hiervoor p . 340 noot 3
in fine .) Thans dacht men echter anders over de privilegieri der
geestelijkheid !
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leden zagen blijkbaar nog niet in, dat de Gedepu-
teerden, wien de instructie (wel is waar in tegenspraak
met de termen van het besluit der Staten) opdroeg,
over verseheidene voorvallende zaken ,,uuyterlick" (d . i .
definitief) een besluit to nemen, bestemd waren om
langzamerhand personen van veel invloed to worden .
Alleen zoo is het to verkiaren, dat de ,,Buyten-Staten"
(de kleine steden en de buitenwonende leden der
ridderschap) herhaaldelijk niet compareerden, en ge-
dwongen moesten worden om aan de beraadslagingen
deel to nemen. Van den anderen kant was het noodig,
dat op deze bijeenkomsten slechts zij tegenwoordig
waren, aan wie door de Staten de daar verhandelde
belangrijke zaken waren toevertrouwd, en dat niet
andere leden der Staten-vergadering, wellicht belang-
hebbenden bij de behandelde zaken, de Gedeputeerden
vervangen of op eigen gezag door hunne tegenwoor-
digheid belemmeren, ja overstemmen konden . De
leden moesten gewend worden aan het denkbeeld, dat
het lidmaatschap van Gedeputeerde Staten een afzon-
derlijk ambt was, tot weiks waarneming men verplicht
was en tot weiks bediening het niet voldoende was,
coinmissie ter Staten-vergadering to hebben . Verschil-
lende hesluiten der Staten strekten om dit doel to
bereiken 1) : door zware boeten op het niet verschijnen
der leden en op de tegenwoordigheid van onbevoegden
trachtte men het kwaad to verhelpen 2 ) .

In de tweede plaats moest het overwicht der geeste-
lijkheid gebroken worden . Wij zagen, dat deze met

1) Vgl. Biji. V N 0 . 1, 6 i. 1., 16 . In 1577 was plaatsvervanging

der leden nog toegestaan . (Biji. 12 .)

2) Desniettegenstaande bleef ook zelfs na de nieuwe ordonnantie
van 1581 biijkens de presentielijsten het getal der compareerende

Gedeputeerden aanvankelijk zeer ongelijk en onzeker .
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vijf personen in de commissie meer gezag had dan
de beide andere Staten-leden, die to zamen slechts
vier personen zonden . Bovendien eischte zij , dat,
evenals in de Staten-vergadering van ouds de Dom-

deken voorzat, ook in de vergadering van Gedepu-
teerden steeds eon lid der geestelijkheid zou presideeren .
Zij hechtte aan beide voorrechten zooveel, dat zij zich
van hot bijwonen der vergaderingen onthield en ,,pro-
testeerde van nullite" van hot daar verhandelde . Doch
de andere leden overwogen, dat in den boezem der
geestelijkheid zich bevonden personen, die men niet
hield voor „goede patriotten, voor suspect ende
den Staten onaengenaem" 1) : zij besloten dun vol to
houden en zonden de geestelijkheid to vergaderen .
Weder wend nu de tusschenkomst van den prins van
Oranje ingeroepen ; dock nosh de overkomst van Paulus
Buys met last van Z.Exc. om de zaak to schikken,
nosh hot beroep op hot „venster, dat hour misverstant
ende twiste den vyant opendeden," werkte krachtig
genoeg om de zaak in orde to brengen : Het eind was,
dat ridderschap en stad definitief besloten, slechts
twee gedeputeerden uit hot eerste lid toe to laten 2 )

en hot praesidium wekelijks to laten wisselen 3) .

1) Bijl. V 5 .
2) Reeds nu kwam de stad Utrecht voor den dag met pretension,

dat' zij met de ridderschap de vertegenwoordigers uit de geestelijkheid
behoorde aan to wijzen . (Bijl. V 6) Men vertrouwde blijkbaar de
keus der heeren niet. Ook thans oefende men dan ook pressie : de
stad stond er op, dat Mr. Florin Heermale, kanunnik van Oudmun-
ster, „aenyesien by meer als yemant antlers yeinformeert es ende

kennisse heeft van de Staten-zaecken," hot overwicht, dat de geeste-
lijkheid reeds had, nog zal helpen vergrooten . (l . c.) En inderdaad,

hoewel Heermale erkend aanhanger van den prins van Oranje was,
word hij door de geestelijkheid naar de vergadering van (edeputeer-
den afgevaardigd .

3) Zie over doze geheele zaak : Bijl. V N ° . 2, 5, 6, 7, S, 9.
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Al deze wij zigingen maakten eerlang eene nieuwe
regeling van het bijeenkomen der Gedeputeerden
noodig. Reeds 11 Maart 1580 was er sprake van eene
nieuwe ordonnantie ; dock de leden der Staten-verga-
dering besloten 25 Augustus zich bij de oude to hou-
den. Ook later gelukte het niet, over een nieuw
concept tot eenstemmigheid to komen : het werd her-
haaldelijk in de Staten-vergadering ter tafel gebracht,
dock ten slotte 27 Mei 1581 afgekeurd, blijkbaar door
de beide eerste leden . Den 19 Juli gaf echter de
ridderschap toe en den 26 Juli daaraanvolgende werd
de ordonnantie ingevoerd, niettegenstaande het protest
der geestelijkheid I) . Toen de andere leden volhielden
en het stuk niet andermaal in de Staten-vergadering
behandelden, berustte ook het eerste lid en legde
zich 31 October 1581 bij het voldongen feit neer door
een besluit to nemen over de verdeeling der drie haar
toegewezene plaatsen in bet college tusschen de vijf
kapittelen 2 ) .
Het is onnoodig deze ordonnantie van 1581 hierbij

of to drukken : zij verschilt slechts in enkele woor-
den van de latere van 10/11 Juli 1593, gedrukt in
Van de Waters Placaatboek. I p. 321 3) . Er werd

in het stuk bepaald, dat elke staat drie leden, to ver-

zetten om de drie maanden, in het college zou depu-

1) Zie Bijl. V 15 . De vaststelling van de ordonnantie komt in de
Staten-notulen niet voor ; ook is de datum in het afschrift openge-
laten . Gedeputeerden schijnen zich dus vrijwillig aan de ordonnantie

onderworpen to hebben .
2) Zie over deze zaak : Bijl. V N°. 2, 3, 11, 12, 14, 17 . Het

kapittel van St. Marie had reeds vooraf (12 Juli 1581) het hoofd
gebogen : zie Bijl. V N°. 13 .

3) Alleen is daar bijgevoegd art . 10, waarbij den Gedeputeerden
eenig toezicht wordt gegeven op het innen der belastingen en het
afdoen der saldo's van rekening.

Bijdr. en Meded. X.

	

23



354

	

De oprichting van hot college van

teeren (in hot 2e en 3e lid telkens een uit de „buyten-
ritterscap" en de kleine steden) ; - dat hot presidium
bij de week zou omgaan ; -- dat men hot ambt niet
zou mogen weigeren („als wesende een zaecke den
dienst ende tgemeen welvaert van tlant beroerende") ;
dat de presentiegelden zouden bedragen voor de to
Utrecht wonende leden 10 stuivers, voor die van bui-
ten 20 st. (of met een bediende 30 st .) ; - dat Gede-
puteerden kleine zaken afdoen, op de groote de Staten
beschrijven zouden, - en dat ook de uitvoering van
de besluiten der Staten bij hen berusten zou . In
hoofdzaak is doze regeling tot hot einde der vorige
eeuw behouden gebleven .

S. M .

I. Eztracten uit de resolution der Staten van
Utrecht betreffende de benoeming van gede-
puteerden tot hot afdoen der voorvallende zaken .
1576 1578 .

1 . Opten ten dach Novembris 1576.

Soe hebben die Binnen-staten slants van Utrecht
vergadert geweest int cleyn capittelhuyse der kercken
ten Dom tUtrecht, om enigen in cleynen getalle to
deputeren, dieweicke van alle voirvallende zaecken
in desen sorchelijcken ende periculosen tijt communi-
ceren ende, indien dzelve zaecken haest hadden ende
goon dyley en vereyschsten, eyntelij ck to resolveren .
Ende naer enige communicatie hierop gehadt hebben
dvoirseyde Staten voir goet gevonden, uuyt eleke
collegie, uuyte ridderscap ende uuyter stadt Utrecht
two to deputeren, nominerende mijn E . heer den
Domdeecken als superintendent ende als hoeft van
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de Staten, Mr. Johan Van Wede ende Johan Van den
Berch, canonicken in den Dom, die deecken, ende
Heermale tOudemunster, die scholaster van St . Peters,
ende Bogart, die deecken ende Ruymelair St. Jans,
Schuyring ende Drolshagen See Marien, van wegen
de vijff ecclesien, - Renes van der A ende Louff
Van der Hair van wegen die ritterscap, -- ende die
burchmeester Rijnevelt, Vermaet, Canther ende Zuyt-
oirt van die van de stadt Utrecht . Ende zullen dvoir-
seyde gecommitteerden alle dagen ter plaetze voirseyt
vergaderen des morgens to acht uren .

(Uit de notulen der Binnen-Staten.)

2 . Anno 1577 opten 1eII dach Aprilis .

Soe zij n dye gedeputeerden van den drye Staten,
naemtelick die eerweerdige, edele ende erntfeste heeren
Ausonius A Galama vice-domdeecken , Johan Van We
ende Van den Berch in den Dom, die deecken ende
Honthorst tOudemunster, die deecken ende Coninck
S. Peters, dye deecken ende Knoop S. Jans, Goze
ende Junius 1), Frederick Vuyten Eng, Renes van Bairn,
dye burchmeester Amerongen oft Rijnevelt, Cornelis
Van der Maeth, Frans Both, Loon ende Zuytdoirt, in
den cleynen capittelhuyze ten Dom vergadert wesende,
eendrachtelick gesloten, dat men zeecker merckelijck
getall van personen deputeren zall, to weten uuyt
elcke collegie twe, uuyte ritterscap twe, ende uuyter
stadt Utrecht die burchmeester mit vier, diewelcke
alle dage bij den anderen vergaderen zullen, omme
to tracteren ende communiceren op alle voirvallende
zaecken ende, indient noot ware, to resolveren . Welcke
gedeputeerden des voirmiddachs presentie hebben ende

1) flier is uitgevallen : ;,ste . Marien ."
23*
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genieten zullen drye stuvers ende des nanoens van
gelycken drye stuvers, des zij wederom gehouden wor-
den alle dage to compareren des morgens van acht
tot tyen uren ende des namiddachs van vier tot zes
uren toe, op peyne dat dieghene, dye niet en com-
pareren, huer presentie verliesen ende daerenboven
noch een scelling telcke reyse zij absenteren verbueren
zullen. Ende zijn toe genomineert de bovengenoempde
personen, oft zullen volstaen mogen, mits yemants
anders settende in zijne plaetze .

Actulr presentibus ut supra .

(Uit de notulen der gedeputeerden in het archief van
den Dom.)

3. Den 12 Aprilis 1578 .

Soe zijn dye Staten slants van Utrecht bescreven
ende in den groten capittelehuyze ten Dom vergadert
geweest	
Item om to resumeren zeeckere concept, eertijts

ontworpen, om die vergaderinge van enige gedepu-
teerden van de Staten to doen, diewelcke alle zaecken
prepareren ende opt behagen van dezelve Staten trac-
teren zullen	
Nopende het 3de poinct es bij den Staten goetgevon-

den, dat men deputeren zal uuyt elcke Staet, die alle
zaecken prepareren ende opt behagen van de Staten
tracteren zullen, sonder to resolveren 1 ) . Ende hebben
gedeputeert uuyt elcke collegie een, uuyte ritterscap
Vuyten Eng ende Peter Van Wijnsen, ende uuyter
stadt de burchmeester ende Mr . Lijbrecht Van der
Moelen	

Voirts angaende het 3de poinct seggen die van Amers-

1) Deze drie woorden zijn bovengeschreven .
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foirt, dattet directelijek es tegens huere previlegien
ende oude gebruyck, ende daeromme en consenteren
geensins in de voirseyde deputatie ende tconcept daer-
op gemaeckt .

(Uit de notulen der Staten.)

4. Den 6 Junij 1578 .

Soe hebben die gedeputeerden van de Staten van
Utrecht ') goetgevonden, om die jegenwoerdige note-
licheyt, dat men uuyt elcken staet een deputeren zall,
diewelcke alle Staten-zaecken prepareren zullen ende
huere motijven op als by gescrifte stellen, sonder yet
to resolveren, dan zullen tselve den voirnoemden gene-
ralen gedeputeerden 2 ) telcke reyse angeven, om die
motijven gesien ende gehoirt bij elcx van dezelve
rapport ende alsdan besoigne gedaen to worden nae
behoren . Ende hebben gedeputeert mijnheer den
deecken S. Jans ende Bogart, Peter Van Wijnsen ende
een van de burchmeesters, die alle dage op zeeckere
ure, bij hemluyden to beraemen, by den anderen
commen zullen .

(Uit de notulen der gedeputeerden in het arehief van
den Dom.)

II . Concept-instructie voor Gedeputeerde Staten .
(April 1578 .)

Alsoe men daegelicx bevindt by experientie, dat
die gemeen lams saecken, soe overmits die voorleden
oorloge ende trouble ende die noch dueren, als die

1) Deze benaming is niet geheel juist . Zij waren niet gedeputeerd,
dock hadden zich zelven geconstitueerd : zie bet voorwoord .
2) Nam. de bovenvermelde commissie, die eon meer algemeenen

werkkring had : zie bet voorwoord .
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schulden ende achterheyden , daerinne die Staten van
den landen van Utrecht ter cause van dien verloepen
zijn, swaerder ende meerder vallen dan die eertijts
waeren, alsoe dat die by ordinaris bescrivinge ende
sulcke als men van outs gewoonlick is to gebruycken,
qualick geexpedieert connen worden, merckelick over-
mits daer vele sijn , die haesticheyt behouven ende
geen uuytstel ofte vertreck, om die Staeten daerop
bescreven to worden, lyden moegen ; dat oick eenige
van soe cleyne importantie sijn , dat nyet van node,
emmers die coste ofte moyte nyet weert es, om be-
scryvinge daerop to doen, ende dat men bevindt, dat,
overmits geen ordre tot die voorseyde saecke gestelt
en wort, die lantsaecken merckelick in verloop commen
ende noch gescapen sijn in meerder verloop to sullen
commen , tensy daerinne promptelick geremideert
worde, soe ist dat eenige gedeputeerden van den voor-
seyde, Staeten opt behagen van de generaliteyt 1)
goedtgevonden hebben, dat men soude maecken dor-
donnantie hiernaer verclaert

1. Ierst dat ygelick litmaet van de voorseyde Staeten
eenige deputeren sail, die ten minsten viermael ter
weecke, alse Dijnsdaechs, Woensdaechs, Donderdaechs
ende Vrydaechs, vergaderen sullen in den cleyne ofte
grote capittelhuyse ten Dom, naer dat het gelegen
sail sijn, -- des wijnters van negen tot elf ofte twaelff
uren, nae dat die saecke(n) gelegen sullen sijn, ende des
comers van acht uren tot thien ofte elf uren, -- die-
welcke op alle voorvallende saecken, den Staeten ende
tgemeen lant betreffende, to same, communiceren,
adviseren, resolveren ende haerluyder advis ende reso-
lutie by gescrifte doen stellen sullen opt behagen van
hun meesters .

1) D . i. van de geheele Statenvergadering van Utrecht .



(edeputeerde Staten van Utrecht .

	

359

2 . Sullen oick alle supplication ende requester, die
hemluyden in den naem van den Staeten gepresenteert
sullen worden, visiteren ende daerop apostilleren tgene
ende soe sy to rade vinden sullen, opt behaegen
als boven .

3. Sullen oick moegen ontfangen ende opener alien
brieven , die van buyten aen den Staeten van den Ian-
den van Utrecht gesonden sullen worden , ende die-
selve beantwoorden naer haerluyder goetduncken, by
soeverre die saecke van geen groter importantie es .

4 . Sullen oick comissarissen , die van andere larder
ofte steden aen den voorseyden Staeten gesonden
worden, moegen hoeren ende dselve antwoort geven,
indien dsaecke van geen grooter importantie es ende
geen vertreck lyden mach ; antlers sullen dselve rap-
porteren aen den Staeten, ter eerster vergaderinge,
ofte dselve daerop doer beseryven .
5. Item ende sullen haerluyder advise , resolutie

ende apostillen in saecken van cleynder importantie

ende consequentie, ende die oeck soe haestich sijn,
dat die geen vertreck lyden moegen, uuyterlick moe-
gen arresteren, executeren ende uuytgeven, - die
missiven ewech seynden, ende uuyt den naem van
den Staeten by den secretaris doer teyckenen, in
gelycke saecken .

6. Welverstaende dat die voorseyde gedeputeerden
ter naeste vergaderinge van den Generael-Staten 1 ) van
haerluyder gebesongeerde rapport sullen doer ende
haerluyder resolutie scriftelick doer oplesen, ten eynde
die Staeten weten moegen, wat daer gepasseert es .

7. Ende in saecken van groter importantie ofte die
van eenige consequentie sijn ende tenderen souden
moegen tot eenich interest van ymanden, merckelick

1) D, i . der Staten van Utrecht.
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van den leden van den Staten , ende die vertreck
lyden moegen , dat men die Staten daerop bescryven
mach, sullen syluyden die saecke moegen prepareren,
ende haerluyder advis ende meninge by gescrifte doen
stellen ; mer en sullen daerinne nyet resolveren , noch
haerluyder advise moegen executeren ofte uuytgeven,
mer sullen deerste gelegentheyt die Generael-Staten
van den larder van Utrecht daerop doen bescryven,
met pertinence verclaringe van de gelegentheyt van
der saecke ofte overseyndinge van copie , ten ey n de
die Staten, soeveel tmoegelick es, van de saecke gexn-
strueert moegen wesen ende ten dachfaert geresolveert
commen, om alsdan uuyterlick op als gedisponeert to
worden soe die Staeten raetsaem vinden sullen .
8. Ende oft gebuerde, dat eenige van de voorseyde

gedeputeerden ter gesetter ure ende plaetse nyet en
compareerden, sullen dander presenter desnyettegen-
staende evenwel moegen voortsvaren ende doen tgene
to doen sail wesen, beheltelick dat, soeverre eenige
nieuwe saecken opcommen, men den absenten een
speciaele wete doen sail, ten eynde sy compareeren,
alleer dandere sullen moegen resolveren.

9. Ende sullen die cleyne steden eenige uuyten
hueren 1), soeverre hemluyden des goedtdunckt 2),
moegen committeren, die met die andere gedeputeerden
communiceren, adviseren, resolveren ende anders doen
sullen soe voorseyt es, diewelcke hebben ende genieten
zullen dobbele dachgelden 3) .

10. Item als by den Generael-Staeten off die voor-
seyde gedeputeerden den secretaris ofte advocaet van
den Staeten geordonneert sail sijn, eenige missive

1) Er stood eerst : „eenige binnen Utrecht residerende."
2) Hier is doorgeschrapt : „om die costen to schouwen ."
3) De laatste 7 woorden zija later bijgevoegd .
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ofte requeste to concipieren, die haest eysschen, om
wechgesonden ofte overgegeven to worden , salt notule
gemaeckt worden van de substantie van de voorseyde
missive ende requeste ; ende tselve gedaen sijnde, sail
genouch sijn, dat die voorseyde missive ofte requeste
gevisiteert worden by drie van den Staeten oft haer-
luyder gedeputeerden, to weten uuyt eleke staet een,
van dengenen, die present geweest sijn ten tyden als
dordonnantie gegeven ende notule gemaeckt worden,
die alsdan die voorseyde missive tegens die voorseyde
notule confereren sullen, ende soeverre die daermede
accordeert voorts doen depeseheren, oft andersins
daernae doen reformeren .

11. Item opdat die gedeputeerden van den voorseyden
Staeten to vlitiger moegen syn, om op die voorseyde
daegen ende uren to compareren, sail een igelick van
hemluyden voor ygelick comparitie hebben vier stu-
vers, to betalen by den ontfanger-generael van de im-

posten ; ende dieghenen, die nyet en compareren,
sullen huerluyder salaris van dien dage verbueren ;
ende tot desen eynde sail by den secretaris memorie
gehouden worden van den presenter .

(Naar de minuut order de losee stukken in de Utrechtsche
Rijks-archieven.)

III . Request van de Staten van Utrecht aan den
Pries van Oranje, waarbij zij hem verzoeken
de concept-instructie van Gedeputeerde Staten
goed to keuren . (April-Augustus 1578.)

Aan Zijn Excellentie .

Gheven met behoirlicke reverentie to keener de
vijff ecclesien, edelen ende de gemeen ridderschap van
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den landen van Utrecht, representerende die twee
states aldaer, mitsgaders die regierders van der stadt
Utrecht, als wesende yerste ende principaelste litmaet
van den derden staet : hoe dat si thoonders, bevijndende
dat die zwaricheyden, die den Staeten van de landen
van Utrecht daghelicx opcoemen ter oorsaycke van den
jegenwoordighe oorloge, soe groot ende menichschul-
dich ') werden , dat nyet moegelick en es dzelve met
ordinaris maniere van bescrij vinge van den Staeten,
sulcx als men van oudts gewoenlick es geweest to doen,
uuyt to rechten ende daerop to disponeren, ghoetge-
vonden hebben , om die voorseyde opcommende zayc-
ken to meer to vorderen , ende to vermij den die costen,
die soewel die cleyne steden als ridderluyden to dach-
faert commende doen, eenyge uuyt yder staet to depu-
teren , die genouch alle daege , alst den soot dat ver-
eyscht, anders vier daegen ter weeck ordinaerlijck
vergaderen souden , ende op alle haestige ende cleyne
saycken, die gheen vertreck en lyden, disponeren,
ende op dandere, die van eenyge importantie ende
consequentie zijn oft oick eenige vertreck moegen
lyden, adviseren, ende den Staeten daerop doen ver-
scryven, om, haerluyder advis gehoort, by dezelve
Staeten daerinne geordonneert to werden, soe si to
rayden vinden zouden, all naer breeder inhoudt van
de ordonnantie oft instructie hierop gemayckt ende
aen desen gehecht . Maer want die van Amersfort,
Rheenen, Wyck ende Montfoort hem in desen met
de supplianten nyet en willen conformeren, hoewel
si, als overstempt zijnde, sulcx behoort hadde(n) to
doen, ende dat nochtans nyet alleen voor tgemeen
landts welvaren prouffi.telijck, maer geheel noetelicken
es, dat ten fine voorseyt commissaries gedeputeert

1) Lees : meruchfuldi ch .
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ende geauthorizeert worde(n), Soe ist dat si thoonders,
ten eynde in toecommende tyde(n) tgheene by de voor-
seyde gedaen es off sal worden, (nyet) gecontroverteert
oft in dubium gerevoceert worden, versoucken, dat U
Excellentie gelieve dauthorisatie van den voorseyden
commissarissen, jegenwoordelijck ten fine ende uuyt
crachte van der ordonnantie oft instructie voorseyt ge-
daen oft die noch gedaen sal moegen worden, znitsga-
ders tinhauden van der voorseyder geheele ordonnantie
oft instructie, aen desen gehecht, to ratificeren, appro-
beren ende confirmeren, ordonnerende die van Amers-
fort, Rheenen, Wijck ende Montfort hem daermede
to conformeren ende here daer(naer) to vougen ende
reguleren, mits daer eenyge van den heeren byvou-
gende volgende dvoorseyde instructie, soe verre hem-
luyden sulcx ghoetdunekt. Tzelve doende etc .

(Naar de minuet onder de losee stukken in de Utreeht-
sche Rij ks-archieven.)

IV. Extract tilt de rekening van den oritvanger-
generaal der Staten-imposten over Lichtmisse
1578 Lichtmisse 1579 .

Item betaelt joncker Lubbert Van Parijs van Suydoirt
burgermeester, Aelbert Foeck scepen der stadt Utrecht,
ende joncker Peter Van Winssen, elcx die Somme van
sesthien ponden vier scellingen, uuyt saecke syluyden
mette andere gedeputeerden van de Staten 81 dagen
in der Staten saecken volgende heurluyder commis-
syen gevaceert hadden in dagelij cxe besongnien, als
brieven to hooren leesen ende anderssins, makende
in als dsomme van acht ende veertich ponden twaelfl
scellingen. Blij ekende bij oirdonnantie van den 20eII
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Novembris 1578 ende quitantie van den 5en Decembris
daeraenvolgende, beyde hier overgeleyt ; dus alhier
48 £ 12 sc .

(Doze post is doorgeschrapt en door den van wege den
stadhouder gestelden commissaris tot hot hooren der

rekeningen aldus veranderd :)

Betaelt den gedeputeerden van de vijfl ecclesien,
als den deecken van Sinct Marion, zoo voor hem
zelven als tot behouff van de andere vier prelaten,
de somme van 32 £ 8 sc . 1) munte deser rekeninge .
Noch twee vant ridderschap, als Peter Van Wysen
ende Louff Van der Haer, gelycke 32 £ 8 se., joneker
Lubbert Van Parijs van Zuydoort, burgemeester der
stadt Utrecht, ende Aelbert Foock, schepen derzelver
stadt, merle 32 € 8 Sc . ; maickende tzamen die somme
van zeven ende tnegentich ponden vier schellingen,
uuyt zaecke dezelve in der Staten zaicken aehtervolgende
heurluyder commission gevaceert hebben in daege-
lijcxe besoingnen zedert den lien Augusti 78 totten
19en Novembris daeraenvolgende, maickende den tijt
van 81 daegen tot 4 scellingen sdaechs ; maict de
bovengenoemde somme. Blyckende by de ordonnantie
van den Staten van den 2oen Novembris 1578 ende vier
quitantien daertoe dienende, tzamen hier overgeleyt ;
dus hier 97 4 sc .

(Uit de origineele rekening in hot Stalls-archief.)

1) Vgl. hiermede Bijl . V N °. 6, waar gemeld wordt, dat de vijf

gedeputeerden der kapittelen slechts voor twee gedeputeerden presentie-

gelden zullen genieten : de rekening word eerst 16 Augustus 15$0

opgenomen .
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V. Besluiten over de nadere organisatie van het

collegie van Gedeputeerde Staten, 1580 1581 .

1 . Den 29 Februarij 1580 .

Is goetgevonden omme dagelijex voirtan to besoig-
neren, dat zeeckere gedeputeerden uuyt eleke staet
dagelijex compareren ende besoigneren zullen opt be-
hagen, volgende dinstructie eertijts daerop gemaeckt 1),
die oick daertoe gegageert zullen worden, mits dat
zij alsdan gehouden zullen zijn in persoon to compa-
reren op pene van dobbelt to verbueren ; des en zullen
geen andere van de Staten-litmaten daer merle op
versehynen, tenzij dselve yet an to geven hebben, die
alsdan hun propositie gedaen zijnde sick vertrecken

zullen . Ordonnerende op morgen tselve den Staten

an to geven 2 ) .

((lit de notulen van Gedeputeerde Staten .)

2. Commissie in de Staten .

Anno 1580 opden 11eri Martii hebben mijn E . hee-

ren vice-domdeecken ende capittule der kereken ten
Dom tUtrecht geresumeert dordonnantie, waerop die
gedeputeerden van de Staten dageliex besoingeren zul-

len op alle voorvallende saeeken 3) . Ende naedat zy
gelesen ende gesien hebben die veranderinge, daerinne
gedaen, bysonder opt poinct van den president, hebben
mijn heeren voornoemt gepersisteert by haerluyder
resolutie, to weten dat haerluyder gecommitteerden
in dese vergaderinge merle naer ouder gewoenten zall

1) Hoogstwaarsehijnlijk het stuk, afgedrukt Biji . II .
2) Het blijkt niet, dat dit laatste geschied is .
3) Vgl, hierna V N°. 3 .
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presideren etc . Ende hebben dienvolgende gecommit-
teert heeren Syphridus Van Grovesteyns ende Mr . Johan
Van Wee, haerluyder medebroederen, tsamentelij ck
ende elx van hemluyden bysonder, onder protestatie
dat zoeverre dandere capittulen ende litmaten van de
Staten willen persisteren by haere resolutie, to weeten
dat men alle weecke sail procederen tot electie van den
president, dat zy daeromme nyet en dencken to resi-
lieren van haer oude privilegien ende costumen, daer-
van well expresselij ck by desen protesterende mits-
gaders van de nullite van all tgebesoingeerde.

(Uit de notulen van het Domkapittel .)

3. Den 25en Augusti 1580 .

Item om to resumeren dye ordonnantie, gemaeckt
opte vergaderinghe van de gedeputeerden, die dagelicx
besoingneren	

Opt vie hebben eendrachtelick die oude ordonnantie ' )
geapprobeert, ende geordonneert stricktelijck geobser-
veert to worden, bisonder aengaende die ure ; op peyne,
zoe wye voirtaen als de clock geslagen es, uuyt zyn
hugs nyet en gaet, boven tverlos van zyn presentie-
gelt telicke reyse verbueren sal 6 stuvers .

(Uit de notulen der Staten .)

4. Pen Ten Septembris 1580.

Ten selven daghe soe hebben die van de Ritterschap
gedeputeert om in die vergaderinge van de Gedepu-
teerde van de Staten to besoingneren heeren Godert
Van Rhede, ritter, her tAmeronghen, ende Maximi-

1 ) Nam. de instructie van 1578 (BijL II) .
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liaen Van Baeex, alles achtervolgende dordonnantie
daerop gemaeckt .

(Uit de notulen der Staten .)

5. Den 24en Octobris 1580 .

Item om to resolveren, oft men dordonnantie oft
instructie , gemaeckt op het dagelicx besoingneren van
de gedeputeerden van de Staten, by dezelve Staten tot
meermael geapprobeert 1), verstaet tonderhouden off
nyet ; ingevalle jae, dat men alsdan dselve metter
daet int werek stelt	
Opt 9en sijn de twee Staten geresolveert, dat voortzaen

in de vergaderinge van de dagelicxe besoingnen, die
geestelickheyt met twee gedeputeerden, goede patriot-
ten, nyet suspect ende den Staten aengenaem wesende
ende by hemluyden to nomineren, sullen moegen com-
pareren. Ende aengaende die beschryvinge, zullen op
deselve nyet meer als die deken oft vice-deken met
een capittulaer, den deken oft vice-deken absent
zijnde, twee ten hoichsten capittularen van yeder ca-
pittele moegen compareren, alle dewelcke eedt doen
zullen van nyet to reveleren tgheene aldaer getracteert
wordt .

(Uit de notulen der Staten.)

6. Den 27en Decembris 1580 .

Sijn die drie Staten slandts van Utrecht beschreven
ende in den groten capittelehuys ten Dom vergadert
geweest, om to resolveren : alsoe die gemeyne zaecke
dagelicx geretardeert worden deurdyen geese commis-
saries in de vergaderinge, vermits zekere questie

1) Het stuk Bijl . IT . -- cf. Bij1. V N°. 3 .



368

	

De oprichting van hat college van

onlancx verresen, en compareren, om verclaringhe

to doen, wat gedeputeerden ende hoeveel commis-
saries in elcke vergaderinghe compareren zullen . . . .

Opt le seggen de van de vijff collegian, dat haer
gedeputeerden altijt, zoe in de dagelicxe vergaderinghe
van de gedeputeerden als op de verschryvinge van de
Staten, altijts erschenen ende gecompareert hebben,
zulcx dat zy nyet en weten , dat by haer schulde

eenighe questie verresen es ; dunckt daeromme, dat
men behoirt to volgen die oude maniere van doen, to
weten datter op de vergaderinghe van de gedeputeer-
den behoiren to compareren uuyt elcke collegie ten
minsten een , dwelcke tallen tyden in zaecken , die
men behoirt secreet to houden , eedt zullen doen van
nyet to zullen reveleren ; ende uuyte ritterschap , stadt
ende steden zoeveel alst hem belieft , mits dat dselve
van gelycken zullen eedt doen, ende op gheene andere
zaecken haer resolutie names dan dordonnantie, han-
gende in de camera van de Staten 1), vermeldende es.
Daermede die van de ritterschap hun geconformeert

hebben, mite dat de geestelicheyt mar voor twee
gagien hebben zullen, ende datter alle zes weecken
een president genomineert sail worden ; nominerende
om to besoingneren Willem De Wael ende de haer
van Urck .

Daerj egens die van der stadt seyde, ende persisteert
daerby, datter mar twee uuyt elcke staet in de dagelixe
vergaderinghe sail' moegen compareren, ende dat die
van de ritterschap stadt ende steden twee nomineren
zullen uuyt die geestelickheyt tot dselve commissie ;
daertoe de raedt genomineert heeft die deken van
St. Jane ende Mr. Johan Schade in den Dom. Ende

1) (ewis hat stuk, afgedrukt in Biji. It, waar dit onderwerp ge-
regeld is in artt . 2--7 .
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aengesien Mr . Floris Heermale, canonick tOudemun-
ster, meer als yemant anders gemformeert es ende
kennisse heeft van de Staten-zaecken, soe bevindt de
raedt voor goet, dat by by de voorseyde ses gevoecht
werde. Ende indyen yemant anders aldaer ongeroepen
compareert off hem de zaecke intromitteert, zall ver-
bueren 25 gouden realen voor deerste reyse, tot be-
hoeff van den offi.cier, den aenbrenger ende fortificatie
elcx een derdendeel ; voor de anderde reyse eens soe-
veel, ende voor de derde reyse haer prebende .

(flit de notulen der Staten .)

7. Pynsdach den lesten February 1581 .

Item om eyntelick to resolveren opte dagelicxe com-
paritien van de Staten, alsoe die zaecken van de Staten
ende oick veel particulier parthyen daerdeur zeer ver-
achtert worden . Ende indien die geestelickheyt per-
sisteren, dat zy met twee persoonen nyet en begeren
to besoingneren, to ordonneren wat men voorts in
de zaecke doen sail .

Sijn geresolveert, dat men niet meer dan mit twee
gedeputeerden uuyt elcke staet dagelicx besoigneren
zal ; ende indien die van de geestelicheyt hem daer-
mede niet en willen conformeren, dat men bij provisie
mit vier personen, alse twe uuyte ritterschap ende twe
uuyte steden, zal besoigneren, ende midlertijt Zijn
Excellentie bij missive adverteren van de resolutie van
de twe Staten .

(flit de notulen der Staten .)

8. Vrydach den 17en Martii 1581 .

Ten zelven dage zoe is in de vergaderinge van de
Staten gelesen die protestatie van nullite, gedaen by

Bijdr. en Meded. X.

	

24



370

	

De oprichting van het college van

de geestelicheyt angaende die dagelicxe comparitie .
Ende gevraecht, hoe die van de ritterschap ende steden
die zaecke verstaen ende wat men voirtan nopende
die dagelicxe vergaderinge doen zall, is by die van
der ritterschap ende steden eendrachteliek geresolveert,
dat zy voir goet houden tgene haerluyder respective
gedeputeerden tot noch toe gedaen hebben ende noch
doen zullen, persisterende daeromme by der ordon-
nantie onlancx gemaeckt 1), van latter met twe uyt
elcke start compareren ende besoigneren zullen .

(flit de notu,len der Staten .)

9. 6 Aprilis 1581 .

Opt angeven van den raetsheer Buys, als last heb-
bende van Zijn Excellentie om die Staten volt to
dragen, dat alzoe zy differente hebben opte dagelicxe
comparitie etc., dat zy om alle misverstant to ver-
hoeden ende deur hun twiste den vyant geen venster
open to doen, hun willen maecken to verdragen int
vergaderen, ofte zoe niet die zaecken in state to stellen
totdat Zijn Excellentie alhier wesende in de zaecke gead-
vyseert zal hebben etc . Soe is by den twe Staten voir
antwoirt gegeven, dat men dvoirseyden Buys die
redenen hem daertoe moverende zal communiceren,
ende indien by dselve by gescrifte begeert, zal men
hem die by gescrifte leveren om Zijn Excellentie daer-
van to verwittigen ; ende persisteren midlertijt by der
ordonnantie, opte comparitie lest gemaeckt .

Item enige uuyte ritterscap to committeren, tot drye
int getale, diewelcke in de dagelicxe vergaderinge com-
pareren zullen 2 ) .

1) Nam. de hier voorafgaande resolutie van 28 Febr . 1581 .
2) Deze alinea is doorgeschrapt .
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Item alzoe die buyten-ritterscap sick beclagen, dat
zy mit acht stuvers telcke comparitie niet en connen
hun costen vervallen vermits dese dueren tyden, om
to disponeren opte augmentatie van dyers .
Beschryvinge 1) .

(flit de notulen der Staten .)

10. Woensdach den 19en .Aprilis 1581 .

Item alzoe die van de buyten-ritterschap sick be-
clagen, dat zy mitte acht stuvers telcke comparitie
hun teercosten niet en connen vervallen vermits deze
diere tyden, om dselve to augmenteren, ende voirts
twe andere van de ritterscap in plaetze van De Wael
van Vronesteyn ende Baecx to deputeren, om voirtan
in de dagelicxe vergaderinge to compareren ende be-
sogneren .

Continuatie 2 ) .

(flit de notulen der Staten .)

11. Woensdach den 3en Mey 1581 .

Item om eyntelick to resolveren opt concept, ge-
maect opte dagelicxe vergaderinge van de Staten van
Utrecht; ende by den respective drye Staten elcx hun
persoonen genomineert to worden op verbs van de
stemme .

Continuatie .

(flit de notulen der Staten .)

1) D . i . men zal deze zaak ouder de punters van be chrijving van
de volgende vergadering opnemen.

2) D . i. uitgesteld tot de volgende vergadering.
24*
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12. Saterdach den 27en Mey 1581 .

Item om eyntelick to resolveren opt concept van de
dagelicxe comparitien .
En vijnden dit concept niet goet ; dan alzoe die

geestelicheyt opt zelve concept gestelt hadden apostillen,
is goetgevonden, dat zij tselve bij maniere van propo-
sitie stellen zullen .

(Uit de notulen der Staten.)

13. Mercurii xIIa Julii 1581 .

Geresolveert, dat men consenteren sal, dat in de
dagelicxe comparitie van den Staten drie van de vijif
ecclesien compareren zullen, mits dat tselve omgaen
sal per vices, alse die van den Dom, Audemunster
ende St. Peters voor teerste uut elcke van derselver
kercken een, ende then tweeden die van S . Jans, 5te
Marien ende wederom uuten Dom etc .

(Uit de notulen van het kapittel van St . Marie.)

14. Dynsdach den 18e11 July 1581 .

Item totte dagelicxe comparitie sijn gecommitteert :
van wegen de ritterschap van binnen de heere van
Willie, ende van buyten Bartholomeus Van de Wael
ende Maximiliaen Van Baecxen .

(Uit de notulen der Staten .)

15. Den 26en Julij 1581 .

Anno XVC ende een en tachtich den 26en Julij des
Woensdachs soe hebben dye gedeputeerden van de
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Staten van Utrecht navolgende die nyeuwe ordonnantie
hier gelnsereert begonst to besoigneren .

(Volgt in het afschrift der notulen van (edeputeerde Staten
de ordonnantie.)

Soe zijn dvoirseyde gedeputeerden vergadert geweest,
om volgende dije voirgaende 1) resolutie ende in-
structie to besoigneren . Dan dye van de geestelicheyt
hebben verclaert, dat zy weltevreden zijn, om die
gemeen zaecken niet to retarderen, to compareren ende
besoigneren ; welverstaende dat men eerstdaechs be-
scryvinge doen zall opte instructie van de dagelicxe
comparitie, om die eendrachtelick by den Staten ge-
advoyeert to worden .

((fit de notulen van Gedeputeerde Staten .)

16. Donderdach den 1211 Octobris 1581 .

Om eenighe to deputeren uuyte ritterschap opte
dagelicxe comparitie ; ende zulcke ordre to stellen,
datter geen faulten int compareren , als tot noch toe,
meer en vallen . Ende to resolveren op zekere inge-
lechte billet, hier gemsereert

In den eersten dat, als yemant van de ritterscap
op drye verscryvinge, an den anderen volgende, son-
der wettelicke oirsaecke, tzy cranck ofte uuytlandich,
afterbleeff, zal boven tverlies van zijn stemme ver-
bueren 2 t Vlaems, die by den comparanten verteert
ende by den deurweerder geexecuteert zullen worden .
Item alzoe opte dagelicxe comparitie grote desordre

valt, vermits die gedeputeerden van de ritterscap
zeer weynich erschynen , w aerdeur tgemeen beste
grotelijcx verachtert wordt, Soe is bequaemst gevonden

1) P . i, de geinsereerde nieuwe instructie .
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een verdeylinge to maecken voir een geheel jair, die
een yder gehouden zal worden na to commen op pene
als boven, welcke verdeylinge hier volcht .

Item alzoe die tijt van de comparitie van Maximiliaen
Van Baex ende andere expireert, is van node andere in
de plaets to stellen , ende zij n geraempt dye heer van
Nyenrode , Frerick Van Nyvelt vant buyten-ritterscap,
ende die heer van Brakel van binnen ; daernae drye
maenden die heere van Rysenborch, Jan Uuytenham
ende Willem De Wael van Vronesteyn ; ende daernae,
gelycke tijt van drie maenden geexpireert zijnde,
zullen succederen Dirck Bor van Amerongen, Adriaen
Renes van der Aa ende de heer van Amerongen ; ende
de leste drie maenden vant jair Joest Van Mynen,
Bernt De Coninck ende de heer van Willie . Ende
zoe wye niet en compareert volgende dordres van de
comparitie, zal telcken verbueren 10 stuvers, texecu-
teren ende to gaen ten profyte als boven .
Ende naer enige communicatie hebben die ritter-

schap verclaert, dat zij mit dese articulen tevreden
to zij n , mits dat dandere gedeputeerden van de Staten
dzelve oick volgen zullen ; ende dat men oick de
personen na de gelegentheyt van den tijt zal mogen
veranderen .

(Uit de notulen der Staten .)

17 . Den lesten Octobris 1581 .

Quinque ecclesiarum .

Sijn die prelaten ende capittelen van de vijff colle-
gian vergadert geweest, omme to committeren uuten
heuren die voer drie toecomende maenden zullen be-
soingeren in de dagelixe vergaderinge van de Staten
in de plaetse van dengheenen, die dese voerleden drie
maenden aldaer gebesoingeert hebben. Ende naedat
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dvoerseyde heeren nyet en conden accorderen, wie van
de voerseyde gecommitteerden , die lest gebesoingeert
hebben, affgaen ende wie blyven zouden, hebben goet-
gevonden, dat diezelve gedeputeerden onder hen zullen
accorderen, wie van hemluyden zall blyven, ofte zoe-
verre zy nyet en connen accorderen , dat zy daerornrne
zullen moegen looten. Ende hebben voorts in de plaetse
van degheenen, die affgaen zullen gecommitteert heeren
Mr. Willem Pijil, canonick S . Jans, ende Henrickboth ,
canonick Ste . Marien , om voer dese toecornende (Inc
maenden mine gedeputeerden van dandere Staten op
alle vervallende zaecken to advyseren, communiceren
ende resolveren, dat by gemeen advijs goetgevonden
sail worden, achtervolgende die rnacht heminyden ge-
geven by de nyeuwe ordonnantie, (laerop gernaect 1 ) .
Naederhant, alse den Zen Novembris X31, zijn die

van den Dom, St. Peters, St. Jans ende 5te Marien ver-
gadert geweest, om to hooren het different tusschen
dvoorseyde eerste gedeputeerden . Ende naedat zy
tselve gehoort ende daerop rypelick geleth hebben,
hebben gestatueert ende gedecreteert, dat van nu
voortsan die jongste gedeputeerden blyven ende twee
outste affgaen zullen, to weeten, also die van den
Dorn ende Oudemunster ende S . Peters, in desen ge-
committeert, ende dselve commissie geexpireert zall
zijn, die van St. Peters blyven, ende in de plaetse van
die van den Dom ende Oudemunster wederom ge-
committeert zullen worden die van S . Jans ende 5te
Marien ; ende zoe voerts van drie maenden tot drie
maenden .

(flit de notulen van het Domkapittel .)

1) T)e ordonnantie van Juli 1581 . (of. $j1. V NO. 15.)
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