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ons ontvangen z y n d e d e navolgende Misfive van de Nationale.
Vergadering, reprefenteerende het V o l k van N e d e r l a n d , ter geleide
van het Ontwerp van Conftitutie:
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GELTKHEID,

BROEDERSCHAP.,

D e Nationale Vergadering , reprefenteerende het V o l k ,
van Nederland,
AAN:

D e hoogstgeconftituëerde Magc,, génaamt het
Provintiaal Beftuur van Holland.

M E D E B U R G E R S

\\

Wy
zenden U h i e r b y het ontwerp van Conftitutie, zoo als
het door ons is vervaardigd , en volbrengen hier in den
moeilyken last ons opgedragen.
De aart der zaak vordert,,
dat aan hetzelve alle. mogelyke publiciteit gegeeven w o r d e ,
ten dien einde ontvangt gy hier by 5000 Exemplaaren i n
plano, om i n Ulieder Gewest, mitsgaders in die Landen of
plaatfen , in welke volgens het tweede A r t i c u l van het Reglement, waarop de Nationale Vergadering is te zamen geroepen,
ongeprejudiciëert eeniegelyks regten gefustineerde.de telling
des Volks door Ulieden geë'iTeftueerd i s , te worden geaffigeerd
waar zulks gebruikelyk is ; als mede 2500 Exemplaaren i n
groot oftavo , om ter lcezing gelegd te worden , op alle
zoodanige plaatfen, zo in U w G e w e s t , als i n de voorfz. L a n den of Plaatfen , als tot bereiking van het oogmerk i n iederGemeente zal nodig zyn.
W y hebben, gelyk gy uit de Proclamatie zien zult, die aan,
het hoofd van het Ontwerp is geplaatst, de dag van den 8 A u gustus bepaald tot het ftemmen,
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En wy wachten dat gy zult zorgen, dat op dien dag alle de
Grondvergaderingen , zoo in uw Gewest als in de voörfz.
Landen of Plaatfen gehouden worden; gclyk ook dat w y ,
uiterlyk veertien dagen daar na, cn dus den 22 Augustus, het
refultaat der flemming van ü ontfangen hebben , en wel van
het getal der ftemmen die in iedere Grondvergadering, zo vóór
als tegen het Ontwerp zyn uitgebragt , en voorts met dien
verftande, dat, om geene verwarring te maken in de computatte der hoofdelyke ftemmen tusfchen de Ingezetenen,
eigentlyk wonende binnen de Gewesten zelve , en die der
alzo geadjungeerde Landen, het getal der hoofdelyke ftemmen ook dezer laatsten , het zy voor of tegen het meergenoemd
Ontwerp op zich zeiven, en afgefcheiden van die der Ingezetenen der Gewesten zelve, aan ons ingezonden worden.
W y hebben vermeend tot vermyding van alle confufie „
welke uit eene andere orde in dezen zou hebben kunnen
voortfprulten, dezelve cynofure te moeten volgen, als byhec
gemeld Reglement, tot de eindens daar by vermeld, bepaald
is, terwyl het van zelve fpreekt, dat ook ditgefchied, behoudens en ongeprejudicièerd een iegelyks recht en gefustineerde.
Daar mede eindigende, beveelen wy Ulieden in Godes heL
lige proteftie.
In den Hage den ojuny i
.
Het derde
jaar derBataafTcheVryheid.
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G . W. V A N M A R L E , vt.
Ter ordonnantie van bovengem.
Vergadering.
C

BYLEVELD.

Hebben wy, vermits de Nationale Vergadering by haar Decreet van
den 22 Mey laatstleden, in elfecte aan ons verzoek, tot intrekking van
haar Decreet van n Maart te voren, heeft voldaan, en den inhoud
van de hier m geinfereerde Misfive der Nationale Vergadering van dien
aartis,aat er by geene mogelykheid eene andere dan eene hoofdelyke
opmaking der ftemmen kan gevolgd worden, op heden goedgevonden
UI. voor iedere Grondvergadering, welke in Uwe Plaats of Juiisdidie
terbeftemming van het Ontwerp van Conftitutie, zal gehouden worden, een Exemplaar van hetzelve Ontwerp toetezenden , ten einde het
zelve op alle zodanige plaatfen ter leezing voorteleggen, als G y l . , ter
bereikmg van het oogmerk der Nationale Vergadering in dezen, het
meest gefchikt zult oordeelen.
Terwyl wy UI. tevens, mede voor iedere Grondvergadering als boven , doen toekomen een Exemplaar der Proclamatie van de Nationale
Vergadering,™ dato den 9 dezer maand , volgens welke de Grondvergaderingen tegens den 1 Augustus worden opgeroepen tot het benoemen van Kiezers en Plaatsvervangers, en welke Kiezers den daar aan
volgenden dag eene keuze van Reprefentanten en Plaatsvervangers voor
eene tweede Nationaale Vergadering, zuilen doen.
Gelastende wy ten dien opzichten UI. te gedragen conform de aanfchry*

fehryvingen van den 8 January 1706-, aan UI. het zy als Hoofdplaats
van een Diftrift, of als daar aan onderhorig zynde, -gedaan.
Wy verwagten dus van UI., dat gy de nodige zorge zulc dragen, dat
de Grond- en Kiesvergaderingen op den 1 en 2 Augustus, tot het
doen van de voorgemelde keuze; als mede de Grondvergaderingen op
den 8 daaraanvolgende, ter goed of afkeuring van het Ontwerp van
Conflicutie, geregeld zamenkomen, en in eene behoorlyke orde worden
gehouden; in de verdeeling der Diïtriflen en oproeping der Grondvergaderingen U naar onze aanfchryving van heden gedragende, en in de
vvyze van ftemming naar het Reglement voor de Nationale Vergadering
vastgcfteld.
ö

Wy zenden UI. insgelykshier nevens een gedrukt Verbaal, voor ieder Grondvergadering, ter invulling van het getal der ftemmen die by
Billetten (zo als by het tweede Hoofdftuk van het meergemelde Reglement
voor de Nationale Vergadering is bepaald) voor of tegen de aanneeming
van het Ontwerp van Conftitutie met jfa of Neen zich verklaard hebben, om door de Stemopnemers en de oudfte en jongfte in jaaren te
worden onderteekend; mitsgaders de modellen van, ofwel de nodige
Oproepings-BUletten voor de apparente Stemgerechtigden, voor de beide
te houdene Grondvergaderingen.
Wyders gelasten wy UI. om de alzo ingevulde en ondertekende Verbaaien ten fpoedigften aan de Secretarie van Holland, en wel uiterlyk
vóór of op den 14 Augustus eerstkomende intezenden, met opgave, of alles
zich in de Grondvergaderingen, den 8 Augustus onder UI. Jurisdictie te
houden, in behoorlyke orde heeft toegedragen, ten einde het refultat der ftemming over het Ontwerp van Conftitutie door eene perfoneele Commisfie by ons nader te benoemen, zou kunnen worden
opgemaakt, en met dezelve Verbaalen aan de Nationale Vergadering
vóór of op den 22 Augustus ingezonden.
Wy verlaten ons op Uwe bereidvaardigheid in dezen.
Heil en Broederfchap!
In den Hage den
28 Juny 1797.

Ter ordonnantie van het Provintiaal
Beftuur voornoemt.

Het derde jaar der
Bataaffche Vryheid.
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