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INLEIDING 

 

Gespannen keken de Utrechtse edellieden op 10 november 1679
1
 toe hoe stadhouder Willem 

III op zijn jachtslot Soestdijk één voor één de briefjes uit een hoed trok. Op elk briefje stond 

de naam van een ambt dat leden van de ridderschap mochten begeven. De aanwezige 

ridderschapsleden hoopten de beschikking te krijgen over een zo belangrijk mogelijk ambt, 

maar daarover bepaalde het lot. In volgorde van anciënniteit riep de stadhouder de edellieden 

naar voren, waarna hij hun blind één van de briefjes uit de hoed overhandigde. Deze gang van 

zaken moest ruzies en eindeloze discussies over de verdeling van ambten voorkomen. Dat de 

regenten het lot in handen legden van de prins, weerspiegelde de politieke verhoudingen in 

het gewest. Sinds zijn benoeming tot stadhouder in 1674 beschikte Willem III er over een 

invloedrijke positie, die formeel was vastgelegd in een regeringsreglement. Dankzij 

verregaande benoemingsbevoegdheden kon Oranje de politieke carrière van regenten maken 

en breken. Het was daarom veelzeggend dat de Utrechtse adellijke regenten in dit geval juist 

naar het prinselijk domein afreisden om daar bepaald te zien worden over welke ambten zij 

mochten beschikken. 

De manier waarop de ceremonie in het najaar van 1679 verliep, maakte ook duidelijk 

hoe achter de schermen de politieke verhoudingen werkelijk lagen. Voordat de regenten op 

Soestdijk bijeenkwamen was de begeving van de ambten al bedisseld door de Stichtse 

edelman Godard Adriaan van Reede, heer van Amerongen. Enkele bevriende edellieden 

hadden kort daarvoor bij Amerongen gesolliciteerd en hem gevraagd hen als bekwame 

bestuurders bij Willem III voor te stellen. Hij kon dit verzoek honoreren doordat Oranje hem 

had verzocht stemmen te werven voor regenten die bereid waren zijn politiek te steunen.
2
 Op 

advies van Amerongen hield de stadhouder ditmaal enkele ambten buiten de loting en 

verdeelde de overige functies volgens de vaststaande procedure.
3
 Hierover barstte in de 

daaropvolgende weken een hevige discussie los. Sommige edellieden die buiten de boot 

waren gevallen stelden verbolgen dat de stadhouder de functies volgens „perticuliere looten‟ 

had verdeeld. Zij zagen het als een schending van de privileges en gebruiken van de 

                                                 
1
 Hoewel in vrijwel geheel Europa rond 1700 voor de datering de Nieuwe (Gregoriaanse) Stijl 

gangbaar was, hielden de Stichtenaren vast aan de Oude (Juliaanse) Stijl. Eind zeventiende eeuw liep 

de Juliaanse kalender tien dagen achter op de Gregoriaanse. Voor zaken die in de provincie Utrecht 

speelden, wordt hier de Oude Stijl gehanteerd, terwijl voor gebeurtenissen buiten het Sticht een 

dubbele datering gebruikt wordt, met de Oude Stijl voorop. 
2
 Hua, Archief Huis Amerongen (Aha), inventaris nummer (inv.nr.) 2822, Van Beusechem aan 

Amerongen, 9 november 1679. 
3
 Het Utrechts Archief (Hua), Archief Staten van Utrecht (AStvU), inv.nr. 731-6, Resolutie (Res) 

Ridderschap (Rid), 10 november 1679; De in dit proefschrift gehanteerde data van aanstellingen van 

regenten zijn gebaseerd op Van de Water, Groot Placcaatboek van Utrecht, dl. III, en op Hua, AStvU, 

inv.nr. 246-1, Index. 
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provincie.
4
 Maar gedane zaken namen geen keer, tot genoegen van Amerongen, die 

verschillende vrienden aan ambten had geholpen. 

De rol van Amerongen in de ambtenbegeving in het najaar van 1679 was kenmerkend 

voor de verhouding tussen Willem III en de bestuurlijke elite in het gewest Utrecht. Enkele 

invloedrijke regenten, onder wie Amerongen, wisten deze relatie naar hun hand te zetten door 

tussen de stadhouder en de bestuurders te bemiddelen. Historici schrijven deze zogenaamde 

makelaars terecht veel macht toe, maar onduidelijk blijft daarbij wat hun rol precies was. Dit 

blijkt onder meer uit de literatuur over de politieke verhoudingen in het Sticht in het laatste 

kwart van de zeventiende eeuw. Veel geschiedkundigen concluderen over deze periode dat er 

de ´stadhouderlijke macht [er] als een net om de regering heen was geslagen´,
5
 dat Oranje er 

´feitelijk absolute macht [had] uitgeoefend´,
6
 en dat hij erin slaagde ´een bijna onaantastbare 

machtspositie in Utrecht op te bouwen´.
7
 Zij baseerden zich daarbij op de bepalingen van het 

regeringsreglement van 16 april 1674. Door het reglement kon de prins binnen het gewest 

medestanders in het zadel helpen die zijn politiek in de verschillende bestuurscolleges 

vormgaven. Daan Roorda, Isaac Vijlbrief en Johan Aalbers, die onderzoek deden naar de 

praktijk van het reglement, hebben echter de positie van deze makelaars nauwelijks belicht.
8
 

Historici analyseerden vooral hoe de stadhouders een netwerk van loyale regenten 

opbouwden en welke factoren daarbij bepalend waren.
9
 Maar welke invloed had het 

makelaarsstelsel op de bestuurlijke elite in de zeventiende-eeuwse Republiek? 

Geschiedkundigen hebben betoogd dat Willem III de eerste Oranje was die als 

stadhouder op grote schaal gebruik maakte van makelaars om zijn greep op de provinciale 

elite te verstevigen.
10

 De politieke macht in de Republiek was in handen van regenten, die 

functioneerden in een staatsbestel dat hun privileges en vrijheden beschermde. Regenten 

zouden de stadhouderlijke macht zoveel mogelijk buiten de deur hebben willen houden en 

                                                 
4
 Hua, Aha, inv.nr. 2725, Turnor aan Amerongen, 6 januari 1680; Idem, 2823, Smitsaert aan 

Amerongen, 20 november 1679. 
5
 Japikse, Prins Willem III 340. 

6
 Van der Bijl, ´Utrechts weerstand tegen de oorlogspolitiek´ 136. 

7
 Troost, ´Stadhouder-koning Willem III 107; Zie bijvoorbeeld ook: Fruin en Colenbrander, 

Geschiedenis der Staatsinstellingen 284; Muller, Onze Gouden Eeuw 14; Israel, The Dutch Republic 

815-816; De Bruin, ´Een paradijs vol weelde´ 207-227. 
8
 Roorda, „Prins Willem III en het Utrechts regeringsreglement‟. Roorda richt zich in dit doorwrochte 

artikel vooral op de totstandkoming van het reglement en wijdt aan de praktijk ervan slechts enkele 

pagina´s; Vijlbrief, Van anti-aristorcatie tot democratie 115-117. Vijlfbrief belicht in zijn werk slechts 

enkele algemene tendensen tijdens het stadhouderlijk bewind van Willem III; Aalbers, „Met en zonder 

stadhouder‟. Aalbers schetst in dit overzichtswerk over de provincie Utrecht kundig enkele sociaal-

politieke ontwikkelingen in de periode 1674-1702. 
9
 Zie onder meer: Janssen, Creaturen van de macht. 

10
 Roorda, ´Prins Willem III en het Utrechts regeringsreglement´ 126; Idem, „ Le Secret du Prince‟; 

Gabriëls, De heren als dienaren 56-57, 146; Mörke, ´Stadtholder´ oder ‘Staetholder’ 42-54; Idem, „Het 

hof van Oranje als centrum´, 70-71; Idem, ´William´s Stadholderly Court´ 228-229. 



 8 

alleen de prins willen steunen als daarbij hun familie of factie baat had.
 11

 Leslie Price stelt dat 

door de manier waarop Willem III zijn invloed uitoefende, hij de meeste regenten tegen zich 

in het harnas joeg. Volgens hem was daarvan het gevolg dat de prins uiteindelijk minder 

invloed kon uitoefenen dan zijn voorgangers, die voorzichtiger te werk gingen en meer 

rekening hielden met de lokale regenten.
12

 Horst Lademacher wijst er daarentegen op dat de 

stadhouder en de regenten lang niet altijd tegenover elkaar stonden.
13

 In tijden van 

internationale spanningen zochten de leden van de gewestelijke elites soms toenadering tot de 

prins, in de hoop dat deze redding zou brengen.
14

 Jonathan Israel vraagt zich daarom af of er 

in het laatste kwart van de zeventiende eeuw als gevolg van de vele oorlogen die de 

Republiek voerde, geen omslag plaatsvond in de verhouding tussen de Oranjes en de 

bestuurlijke elite. Hij stelt dat wellicht de gevoelde noodzaak om macht aan de stadhouder af 

te staan ruimte bood aan een (makelaars)stelsel dat zo invloedrijk was dat het feitelijk het 

staatsbestel buitenspel zette.
15

 

 

HET STADHOUDERLIJK MAKELAARSSTELSEL 

 

In het zeventiende-eeuwse Europa was het staatsbestel van de Republiek een vreemde eend in 

de bijt. Vorsten stuurden in de meeste landen de besluitvorming vanuit hun hof, waar zich de 

voornaamste overheidscolleges bevonden. De staatsstructuur van de Republiek was 

daarentegen federaal. Weliswaar was er net als elders een centraliserende tendens, maar deze 

werd overheerst door de wens de gewestelijke zelfstandigheid te bewaren. De soevereine 

provincies bespraken in de Staten-Generaal alleen zaken die hun gezamenlijke belang 

dienden. Dit betrof buitenlandse zaken, defensie en de financiering ervan, het beheer van de 

Generaliteitslanden en het toezicht op de handelscompagnieën.
16

 Verschillende regelingen 

garandeerden de behartiging van de belangen van lagere overheden op een hoger bestuurlijk 

niveau. Alle gewesten waren in de Staten-Generaal met één stem vertegenwoordigd en 

moesten bij belangrijke besluiten tot eenparigheid komen. Bovendien waren de gedeputeerden 

gebonden aan de opdracht van hun lastgevers, de gewestelijke Statenvergaderingen. Deze 

                                                 
11

 Roorda, Partij en factie 8, 36; Groenveld, „William III as stadholder‟ 37; Idem, Evidente factien 9-

11; Price, The Dutch Republic 57-69, 80-81: Israel, The Dutch Republic 660-661: Van der Bijl, Idee en 

interest 166-195; Groenveld, „Holland, das Haus Oranien‟ 111; Idem, „William III as Stadholder‟ 28-

31, 36-37. „[…] many regents were keen to dissolve the stadholderly system, which had been forced on 

them‟. 
12

 Price, Holland and the Dutch Republic 281. 
13

 Lademacher, ´Die Statthalter und ihr ambt´. 
14

 Dreiskämper, Aan de vooravond van de overtocht naar Engeland 71-74: Kurtz, Willem III en 

Amsterdam 177: Israel, The Dutch Republic 825-854. 
15

 Israel, ´Recensie van Onnekink, Redefining William III‟ 473. Israel vraagt zich af of er onder Willem 

III niet een fundamentele breuk met het verleden plaatsvond met ´the creation of a true aristocratic-

court-military complex which largely replaced the republican machinery of the previous regime´. 
16

 Prak, Gouden Eeuw 184-185; De Bruin, ´Het politieke bestel van de Republiek´. 
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bestonden op hun beurt uit afgevaardigden van lokale bestuurscolleges. Ook de Staten namen 

besluiten aangaande de buitenlandse politiek en de financiën met eenparigheid van stemmen 

en waren verplicht ruggespraak te houden.
17

 Het staatsbestel draaide om de soevereniteit van 

de gewesten en garandeerde de macht van de regenten. 

Binnen de staatkundige verhoudingen van de Republiek had het stadhouderschap een 

omstreden functie. Van oudsher had de bekleder van het ambt de Bourgondische en 

Habsburgse vorsten vertegenwoordigd. Nadat de gewesten zich in de Opstand hadden 

vrijgevochten van de voormalige heer der Nederlanden, staakten zij na enige tijd de zoektocht 

naar een nieuwe vorst. Regenten vreesden dat deze teveel zijn eigenbelang voor ogen zou 

hebben, wat ten koste zou gaan van de verworven provinciale soevereiniteit. Toch 

continueerden de gewesten het stadhoudersambt. In de Republiek was de stadhouder een 

dienaar van de Staten, die de provinciale belangen moest beschermen. De stadhouder behield 

enkele oude bevoegdheden die hem invloed verschaften op de bestuurlijke elite. Zo mocht hij 

in vele stadsbesturen regenten benoemen, meestal na voorgaande nominatie door de 

vroedschap. Het prestige van het ambt nam toe doordat vijf van de zeven gewesten steeds de 

prins van Oranje tot stadhouder aanstelden. De Oranjes waren door een combinatie van 

factoren uitgegroeid tot de belangrijkste familie in de Republiek. Zij ontleenden hoge 

inkomsten en titels aan domeinen in Holland, Zeeland, Brabant en Gelderland, het Heilige 

Roomse Rijk en Frankrijk. De status die dit met zich meebracht werd verhoogd door een 

uitgekookte huwelijkspolitiek. Willem II trouwde bijvoorbeeld met Maria Henriette Stuart, de 

dochter van de Engelse koning Karel I. Het maakte de Oranjes bij uitstek geschikt belangrijke 

publieke ambten te bekleden.
18

 Zo combineerde de stadhouder zijn ambt met dat van 

opperbevelhebber van het leger.
19

 

                                                 
17

 De Bruin, Geheimhouding en verraad 134-150; Faber, ´Politiek en bestuur in een soeverein gewest´ 

213; ‟t Hart, Staatsvorming, sociale relatie en oorlogsfinanciering 61-85. 
18

 Fruin, Staatsinstellingen 219; Blécourt, Japikse (red.), Klein plakkaatboek van Nederland 120-125; 

Frijhoff, „Het Haagse hof in nationaal en Europees perspectief‟ 16; Mörke, „Het hof van Oranje als 

centrum van het politieke en maatschappelijke leven tijdens de Republiek‟ 70-71; Idem, „William III's 

Stadholderly Court‟ 228-229; Israel, „The Courts of the House of Orange‟ 11-120; Robb, William of 

Orange 41-42; Groenveld, „William III as Stadholder‟ 18-19; Idem, „Willem II en de Stuarts, 1647-

1650‟ 157-181; Geyl, Oranje en Stuart 16-20; Troost, Stadhouder-koning Willem III 13-15; Van 

Deursen, Staatsinstellingen 355; Prak, „Republiek en vorst‟ 37; De Bruin, „Het politieke bestel‟; Price, 

Holland and the Dutch Republic 139-143; Kooijmans, „Van rebellen tot „koningen in eigen huis‟‟ 31, 

54; Gabriëls, Heren tot dienaren 360; Knevel, „Een kwestie van overleven‟ 224-226; Roorda, Partij en 

factie 238. 
19

 Voor de positie van de Oranjes in de Republiek, zie: hoofdstuk 2, Het Utrechts regeringsreglement; 

Lademacher, ´Die Statthalter und ihr ambt´; De Bruin, ´Het politieke bestel´; Van Deursen, 

Staatsinstellingen, 355; Price, Holland and the Dutch Republic 139-143; Kooijmans, ´Van rebellen tot 

„koningen in eigen huis‟´ 31, 54; Groenveld, ´William III as Stadholder´; Rowen, ´Neither fish nor 

fowl´ 3; Prak, ´Republiek en vorst´. 
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De Oranjes oefenden vooral op informele wijze macht uit, dankzij een stadhouderlijk 

patronagestelsel.
20

 Het verschijnsel patronage duidt op een persoonlijke relatie tussen sociaal 

ongelijken, een patroon en een cliënt. Hun relatie is gebaseerd op de omstandigheid dat de 

patroon beschikt over gunsten die voor de cliënt niet beschikbaar zijn, zoals geld, ambten, 

invloed of bescherming.
21

 Daartoe krijgt de cliënt pas toegang nadat hij zijn diensten aan de 

patroon heeft aangeboden. Hierdoor ontstaat een wederkerige relatie waarin de patroon en de 

cliënt respectievelijk gunsten en diensten uitwisselen. In de vroegmoderne tijd werden de 

meeste sociale contacten gekenmerkt door patronage, in vele verschijningsvormen die zich 

voortdurend aanpasten aan de omstandigheden.
22

 Sharon Kettering toonde aan dat Franse 

monarchen dankzij dergelijke patronageverhoudingen buiten de formele staatsstructuur om 

invloed konden uitoefenen. De koning vroeg steun aan de provinciale elites en bood hun in 

ruil functies in het leger en het bestuursapparaat. Kettering constateerde echter ook dat de 

monarch slechts met een beperkt aantal leden van deze elites persoonlijk contact onderhield. 

Omdat zowel de vorst als de elites contact nodig achtten, traden zogenaamde makelaars op 

die tussen hen bemiddelden. Dit waren vaak aanzienlijke edellieden die contact onderhielden 

met de koning, maar ook een stevige band hadden met de gewestelijke besturen. De cliëntèles 

waarover zij beschikten stelden zij ten dienste van de vorst, van wie de makelaars op hun 

beurt cliënten waren. Tegelijkertijd traden zij op als patroon van het deel van de elite dat zij 

toegang verleenden tot de gunst van de monarch. Hierdoor ontstond een getrapt informeel 

netwerk waarin een patroon via makelaars met vele cliënten was verbonden, een 

makelaarsstelsel.
23

 

Verschillende historici hebben het belang van stadhouderlijke patronagestelsels in de 

Republiek naar voren gebracht.
24

 Lang werd verondersteld dat door de federale staatsstructuur 

                                                 
20

 Israel, „Frederik Henry and the Dutch political factions‟; Roorda, „Prins Willem III en het Utrechts 

regeringsreglement‟; Idem, ´Le secret du Prince´; Janssen, ´Political brokerage in the Dutch Republic´. 
21

 Hoewel patronage niet alleen om materiële zaken draait, maar ook om trouw en vriendschap, 

hanteren geschiedkundigen het begrip hoofdzakelijk als een politiek mechanisme dat het verdelen van 

de macht reguleert. Vergelijk Durand, Hommage à Roland Mousnier 3-24; Kettering, „Patronage in 

Early Modern France‟; Harding, Anatomy of a power elite 36-37; Mousnier, La vénalité des offices 

531-532. Robert Harding stelde dat voor patronage ´self interest and pragmatism [are] the general 

political motives. Daarmee zette hij zich af tegen het door Roland Mousnier geponeerde idee dat deze 

omschreef als fidelity. Mousnier stelt dat pragmatisme en eigenbelang overschat worden en dat 

patronage vooral werd gekenmerkt door ´absolute loyalty and total devotion´. Kettering sluit zich bij 

Harding aan en stelt dat ´Mousnier failed to acknowledge the importance of self-interest in the 

formation and maintenance of these relationships´. 
22

 Janssen, Creaturen van de macht 249-250; Asch, „Introduction‟ 18. „It could be argued that 

patronage and clientage are so pervasive that proving the existence of patronage relationships in any 

given early modern social system is often doing no more than proving the obvious‟. 
23

 Kettering, Patrons, brokers and clients 3-11. 
24

 Historici gebruiken bij studies over de Republiek in plaats van „makelaar‟ ook de termen 

„vertrouweling‟ of „gunsteling‟, maar deze zijn in dit geval minder gelukkig omdat zij een intieme, 

persoonlijke relatie met Oranje suggereren die er in veel gevallen niet was. Daarnaast worden 

makelaars aangeduid als „luitenant-stadhouders‟, „creaturen‟ of „zetbazen‟, vooral om degenen aan te 

duiden die hun positie volledig te danken hadden aan de stadhouder. 
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en de dominantie van de burgerlijke elite het bestaan van een invloedrijk, centraal geleid, 

overwegend adellijk patronagestelsel onwaarschijnlijk was.
25

 In de jaren 1980 verschenen 

echter verschillende artikelen waarin historici het belang van patronage voor de 

stadhouderlijke macht beklemtoonden.
26

 Zo liet Roorda zien hoe Willem III een informeel 

netwerk opbouwde dat vooral op de buitenlandse politiek grote invloed had.
27

 En Jos Gabriëls 

ontrafelde in een lijvige studie het stadhouderlijk patronagestelsel van de achttiende-eeuwse 

Willem V.
28

 Meer recentelijk heeft Olaf Mörke geponeerd dat het Oranjehof zich ontwikkelde 

tot het centrum van een informeel netwerk, dat grote invloed had in de Republiek.
29

 Toch 

constateerde Geert Janssen - in navolging van andere historici
30

 - dat de reikwijdte, 

duurzaamheid, intensiteit en wederkerigheid van deze contacten voor de zeventiende eeuw 

onvoldoende zijn onderzocht. Met zijn onderzoek naar het patronagestelsel van de Friese 

stadhouder Willem Frederik vulde Janssen deze lacune voor een deel zelf in.
31

 

 Uit de studies naar de stadhouderlijke patronagestelsels zijn twee belangrijke 

conclusies getrokken. Ten eerste stellen historici het makelaarsstelsel voor als een 

controlemechanisme dat de stadhouders van bovenaf oplegden aan de regenten. Janssen 

spreekt bijvoorbeeld van de ´rekrutering´ van makelaars door Willem Frederik. Deze zou bij 

voorkeur zogenaamde ´creaturen´ naar voren hebben geschoven, die hun machtspositie in 

hoge mate aan de stadhouder dankten en dus meer dan anderen bereid waren diens politiek 

vorm te geven.
32

 Daarnaast toonde Gabriëls aan dat tijdens Willem V een stelsel tot stand 

kwam van „luitenant-stadhouders‟, waardoor aan het einde van de achttiende eeuw „alle 

machtslijnen [bij de stadhouder] samen[kwamen]‟.
33

 Volgens Gabriëls, Roorda, en Mörke 

bouwden de achttiende-eeuwse stadhouders voort op de manier waarop Willem III zijn 

invloed uitoefende, met grootschalig gebruik van makelaars. Door een opstapeling van 

benoemingsbevoegdheden kon Willem III vooral in Gelderland, Utrecht en Overijssel 

                                                 
25

 Roorda, ´Le secret du Prince´. 
26

 Van Nierop, „Willem van Oranje „; Israel, „Frederik Henry‟; Groenveld, „Frederik Hendrik en zijn 

entourage‟; Idem, Willem II en de Stuarts‟. 
27

 Roorda, ´Le secret du Prince´. 
28

 Gabriëls, De heren als dienaren. 
29

 Mörke, „Het hof van Oranje als centrum‟. 
30

 Price, Holland and the Dutch Republic 141. Price stelde dat gedetailleerde studies van 

patronagestelsels ontbreken en dat we slechts beschikken over ´patchy anecdotal material´; Mączak, 

Klientelsysteme im Europa 88. Ronald Asch en Antoni Mączak betreuren het gebrek aan kennis over 

patronageverhoudingen in de Republiek, omdat de daar heersende, afwijkende maatschappelijke en 

politieke omstandigheden inzicht kunnen verschaffen in de diversiteit van patronage. Zij vragen zich af 

welke ´andere patronage-Beziehungen existieren noch in den Niederlanden und wie veränderen sie sich 

im Laufe der Zeit?´. 
31

 Janssen, Creaturen van de macht 15, 17, 254. 
32

 Janssen, Creaturen van de macht 80-86, 122. 
33

 Gabriëls, De heren als dienaren 440-441. Volgens Gabriëls bleef alleen op het Friese platteland en in 

de grotere Hollandse steden de positie van de stadhouder wankel. 
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personen in bestuurscolleges benoemen die aan hem loyaal waren.
34

 Ook in de meest recente 

biografie van de prins stelt Wout Troost dat Oranje zich omringde met „gunstelingen‟ die 

grote invloed hadden in de bestuurscolleges, vooral in de landgewesten.
35

 Gezien de 

omstandigheid dat makelaars voor de machtspositie van Willem III van groot belang waren, is 

het teleurstellend dat over hun verhouding met de provinciale elites zo weinig bekend is. 

In de omringende landen is het beeld van de werking van makelaarsstelsels bijgesteld 

toen deze meer vanuit het perspectief van de provinciale elites werd geanalyseerd. Kettering 

heeft laten zien dat deze stelsels in Frankrijk wederkerig waren.
36

 Makelaars boden 

monarchen weliswaar de mogelijkheid om hun invloed op de provincies te vergroten, maar 

verschaften de provinciale elites ook ruimte hun belangen te verdedigen aan het hof.
37

 

Kettering sloot aan bij de bevindingen van Norbert Elias, die aantoonde dat vroegmoderne 

vorsten belangrijke leden van de elite aan zich bond door hen aan te stellen in hun 

hofhouding.
38

 Deze benoemingen hadden tot gevolg dat bestuurders invloed konden 

uitoefenen op de vorst, doordat zij in diens omgeving verbleven. David Starkey stelde naar 

aanleiding van het vroegmoderne Engelse hof dat de mate van nabijheid tot de persoon van de 

vorst de belangrijkste pijler van de macht vormde.
39

 In dat licht is het interessant dat Mörke 

heeft laten zien dat Willem III zijn hof „vernederlandste‟, door edellieden uit vooral de 

oostelijke provincies van de Republiek een plaats te gunnen in zijn hofentourage.
40

 Het lijkt 

erop dat tijdens Willem III de stadhouder en een deel van de elite ruimere toegang tot elkaar 

hadden en elkaar daardoor in hogere mate konden beïnvloedden. 

 Ten tweede concluderen geschiedkundigen uit het onderzoek naar stadhouderlijke 

patronagestelsels dat het staatsbestel in hoge mate de vorming van deze netwerken 

beïnvloedde. Janssen heeft aangetoond dat stadhouders hun invloed uitoefenden in een 

ambtelijke, publieke sfeer, terwijl zij als hoge edelman contacten opbouwden in een private 

sfeer.
41

 Jeroen Duindam onderschrijft het bestaan van dit spanningsveld, maar stelt terecht dat 

het beter is te spreken van een botsing tussen verschillende publieke rollen.
42

 De manier 

waarop de stadhouders een onderscheid maakten tussen deze rollen liep uiteen. Willem 

                                                 
34

 Roorda, ´Prins Willem III en het Utrechts regeringsreglement´ 126; Idem, „ Le Secret du Prince‟; 

Gabriëls, De heren als dienaren 56-57, 146; Mörke, ´Stadtholder´ oder ‘Staetholder’ 42-54; Idem, „Het 

hof van Oranje als centrum´, 70-71; Idem, ´William´s Stadholderly Court´ 228-229. 
35

 Troost, Stadhouder-koning Willem III 105-108. 
36

 Zie bijvoorbeeld: William Beik, Absolutism and society in seventeenth-century France, die stelde dat 

Lodewijk XIV in hoge mate rekening moest houden met de provinciale elites, compromissen met hen 

sloot en met hen samenwerkte. 
37

 Kettering, „Patronage in early modern France‟. 
38

 Elias, Die höfische Gesellschaft. 
39

 Starkey, „Representation through Intimacy‟187-224. Starkey stelde dat „access equals power‟. 
40

 Mörke, „‟William III‟s Staholderly Court‟ 237-240. 
41

 Janssen, Creaturen van de macht. 
42

 Duindam, „Tussen tafellaken en servet‟ 550-551. Volgens Duindam is de terminologie „publiek-

privaat‟ niet optimaal is, omdat de vroegmoderne adellijke leefwereld connotaties kende die niet 

aansluiten bij de moderne betekenis van privaat of privé. 
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Frederik stond aan het hoofd van twee grotendeels gescheiden patronagestelsels, als 

stadhouder binnen de bestuurselite en als edelman binnen zijn hofhouding. Dit kwam voort 

uit de omstandigheid dat Willem Frederik bij benoemingen als stadhouder gebonden was aan 

formele bevoegdheden, terwijl hij als edelman meer zijn voorkeur kon laten prevaleren.
43

 De 

Oranjes gaven een andere invulling aan deze publieke rollen. Mörke heeft laten zien dat 

Frederik Hendrik en Willem III verschillende hovelingen in de provinciale bestuurscolleges 

benoemden. Volgens Mörke probeerden de Oranjes hun greep op de gewestelijke elites te 

vergroten door personen uit hun hofhouding een belangrijke politieke rol te geven in de 

bestuurscolleges.
44

 Mörke heeft echter niet onderzocht wat de implicaties waren van deze 

benoemingen van Willem III op gewestelijk niveau. 

 

REGENTEN ONDER STADHOUDERLIJK BEWIND 

 

Dat de stadhouderlijke macht binnen de provincies van de zeventiende-eeuwse Republiek 

geen vanzelfsprekendheid was, bleek in 1650. In dat jaar overleed Willem II, kort nadat hij in 

conflict was gekomen met een belangrijk deel van de Hollandse regenten. Hij had met 

militaire middelen getracht onder meer Amsterdam tot betaling van troepen te dwingen. 

Hoewel het conflict met een sisser was afgelopen, had het optreden van Willem II veel 

regenten duidelijk gemaakt dat het stadhouderschap een bedreiging kon vormen voor hun 

vrijheden en privileges. Tijdens de zogenaamde Grote Vergadering in 1651 besloten Holland, 

Zeeland, Gelderland, Utrecht en Overijssel het stadhoudersambt vacant te laten. Maar 

daarmee stonden de Oranjes niet definitief politiek buitenspel. Zes dagen na de dood van 

Willem II was zijn zoon, de latere Willem III, geboren. Daarmee was niet alleen het 

voortbestaan van de Oranjedynastie voorlopig veilig gesteld – al was de prins de enige 

erfgenaam – maar bleef ook de hoop levend dat de familie in de toekomst weer een voorname 

rol zou spelen binnen de Nederlanden. Het wekt daarom geen verbazing dat tegenstanders van 

het stadhoudersambt de opgroeiende Oranjetelg met argusogen volgden.
45

  

De manier waarop regenten zich opstelden tegenover de Oranjes en het 

stadhoudersambt is onderwerp geweest van veel historisch onderzoek. Negentiende-eeuwse 

geschiedkundigen stelden dat de leden van de bestuurlijke elite onderdeel waren van een 

staats- dan wel prinsgezinde partij. Een partij was een politieke groepering die een zo groot 

mogelijk deel van de bevolking door een min of meer ideële binding bij de politiek van het 

gehele land trachtte te betrekken.
46

 Veel hedendaagse historici beschouwen het idee van 

                                                 
43

 Janssen, Creaturen van de macht 17-19, 251-254; Idem, „Patronage en corruptie‟ 61. 
44

 Mörke, ‘Stadtholder’ oder ‘Staetholder’ 111. 
45

 Mörke, „Stadtholder’ oder ’Staetholder’ 148-152. 
46

 Smit, Fruin en de partĳen tĳdens de Republiek 69 ev. Deze tweepartijen-visie op de zeventiende-

eeuwse politiek is mede gevormd door de liberale geschiedkundige Robert Fruin. Hij interpreteerde de 
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partijen in de politiek van de Republiek als anachronistisch. Politieke partijen zouden een 

zekere mate van organisatie moeten hebben, wat in de zeventiende-eeuwse Republiek 

ontbrak. Zeventiende- en achttiende-eeuwse schrijvers gebruikten de term partij echter vooral 

om de gelijkgezinde personen aan te duiden die iemands aanhang vormden. Zo geeft het 

Nederduitse woordenboek van François Halma uit 1710 het voorbeeld dat „hy my quam 

spreeken met zijn gantsche party‟.
47

 Daarbij had „partij‟ vaak een negatieve bijklank. 

Sommige regenten portretteerden zichzelf als behorend tot een partij, maar meestal stelden zij 

dat hun tegenstanders behoorden tot een partij waarvan zij het optreden of de motieven 

verwierpen.
48

 

Sinds het verschijnen van Roorda´s baanbrekende studie Partij en factie (1961) 

stellen geschiedkundigen dat niet partijen, maar facties de politiek in de Republiek bepaalden. 

Deze facties bestonden uit regenten en hun cliëntèle, die via familie- en vriendschapsbanden 

met elkaar waren verbonden.
49

 Tijdgenoten gebruikten de term factie vaak in ongunstige zin 

om tegenstellingen aan te duiden tussen regentengroepen die niet het algemeen, maar het 

particulier belang voor ogen hadden. Zo schreef de secretaris van Oranje, Constantijn 

Huygens jr., in zijn Journael over de grote „animositeyten vande factien‟.
50

 Deze facties 

waren onderwerp van Roorda´s analyse van de Zeeuwse en Hollandse wetsverzettingen in 

1672. Hij concludeerde dat de elite verdeeld was in kleine groepen die elkaar 

beconcurreerden om de macht in het bestuur. In tegenstelling tot de partijen waren deze 

facties klein van omvang en gegroepeerd rondom leidende regenten of families. Bovendien 

hadden de regenten volgens Roorda louter materiële motieven.
51

 Hij stelde echter ook dat de 

tegenstelling tussen partij en factie niet zo scherp was. Terwijl de partijpolitiek soms 

zelfzuchtig ambtsbejag kende, had ook de factiestrijd 'min of meer ideële tegenstellingen'. De 

partijen leidden een sluimerend bestaan. Alleen bij zaken die het 'gehele volk betroffen [en] 

                                                                                                                                            
Nederlandse geschiedenis als een ontwikkeling op weg naar een constitutionele monarchie, zijn 

politieke ideaal. De partijstrijd bracht de voor- en nadelen van zowel een monarchie als een republiek 

naar voren, wat bijgedragen zou hebben aan de vorming van het staatsbestel zoals dat in de negentiende 

eeuw tot stand kwam. 
47

 Halma, Woordenboek [s.v. Partij]. 
48

 Kn. 10973. De Utrechtse Voetianen stelden in november 1673 dat de andere ´partije´ een rekest 

wilde indienen om hun greep op het stadsbestuur te versterken. Voor de context van dit pamflet, zie: 

Hoofdstuk 1, Facties tijdens de Stichtse wetsverzetting van 1674. 
49

 Roorda, Partij en factie 237-240; Idem, „Rotterdam in het Rampjaar‟; Van Dijk en Roorda, „Sociale 

mobiliteit onder regenten van de Republiek‟; Mörke, ´Soevereignty authority´ 455-475. 
50

 Huygens jr., Journael, dl. I, 266. 
51

 Roorda, Partij en factie 3-4; Bij het benadrukken van het belang van facties, liet Roorda zich 

inspireren door de prosopografische methode die Lewis Bernstein Namier hanteerde in zijn studie naar 

het achttiende-eeuwse Engeland. Door een collectieve biografie te schrijven van de bestuurlijke elite 

achterhaalde Namier dat de 'structure of politics' draaide om los samenhangende en door plaatselijke 

omstandigheden gedreven facties, gegroepeerd rondom leidende figuren. Zie: Namier, Monarchy and 

the party system 1-30. 
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een ogenblik van het grootste levensbelang schenen [...was] de partijstrijd plots overheersend 

[…] aan het gekrakeel der facties'.
52

 

Een „zaak die het hele volk‟ leek te betreffen was religie. De bestuursregels schreven 

voor dat personen die een publiek ambt bekleedden gereformeerd moesten zijn, om zo de 

religieuze eenheid binnen de staat te waarborgen. Binnen deze godsdienst waren er echter 

verschillende stromingen. Zo legde in de tweede helft van de zeventiende eeuw een grote 

groep gereformeerden sterk de nadruk op een innerlijke geloofsbeleving, vroomheid en een 

ingetogen levensgedrag. Een belangrijke vertegenwoordiger van deze groep was de 

strenggereformeerde Utrechtse hoogeraar Gisbertus Voetius, die zich verzette tegen de 

opkomst van nieuwe filosofieën en tegen de toenemende godsdienstige verdraagzaamheid. 

Deze zag hij als een bedreiging voor de gereformeerde religie, maar ook voor de staat. 

Volgens hem was de gereformeerde godsdienst de „ziel‟ van de Republiek, die door religieuze 

tolerantie verdeeld en dus verzwakt was geraakt. Om de eenheid van de staat te garanderen 

moest de positie van de publieke kerk beschermd worden.
53

 De Voetianen vonden 

gereformeerden tegenover zich die veel vrijzinniger opvattingen hadden en zich keerden 

tegen het streven naar religieuze uniformiteit en de strakke handhaving van kerkelijke 

doctrines.
54

 In veel steden probeerden leden van beide stromingen greep te krijgen op het 

bestuur om zo hun politieke opvattingen vorm te kunnen geven. 

De rol van religie in de verhouding tussen de stadhouder en de regenten geeft 

aanleiding tot een hevig debat onder historici. Volgens Groenveld en Aalbers zouden regenten 

de prins alleen gesteund hebben om daarmee de factie- of familiebelangen te dienen en 

ambten te verwerven. Ambten leverden immers invloed, aanzien en inkomsten op.
55

 Zo 

moesten volgens hen de Utrechtse regenten zich dienstbaar opstellen aan de prins om het 

verloop van hun politieke carrière veilig te stellen. Bovendien had het Sticht de steun van de 

Oranjes nodig om zich te kunnen verweren tegen het overwicht van Holland.
56

 Ook Vijlbrief 

stelt dat de inzet van de Stichtse factiestrijd de „buiten der baantjes‟ was.
57

 Daarentegen 

poneren Price, Israel en Murk van der Bijl dat studies naar facties en familiebelangen vaak ten 

onrechte gebaseerd zijn op de vooronderstelling dat „ideologische‟ overtuigingen irrelevant 

waren. Ten onrechte zou Roorda uitingen daarvan interpreteren als propaganda of als een 
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 Roorda, Partij en factie 8, 36. 
53

 Hartog, „Het collegie der scavanten te Utrecht‟ 92-93; Roorda, „Prins Willem III en het Utrechts 

regeringsreglement‟ 102-104; De Bruin, „Een paradijs vol weelde’ 207-227. Hoogleraar Voetius werd 
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57

 Vijlbrief, Van anti-aristocratie tot democratie 119. 
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verhulling van het behartigen van eigenbelang. Volgens hen is de analyse van politieke 

netwerken essentieel, maar moeten daarbij ook „ideologische motieven‟ naar voren komen.
58

 

Zo wijst onder meer Jill Stern erop dat strenggereformeerden de prins van Oranje zagen als 

beschermer van de publieke kerk en daarom voorstander waren van een sterk stadhouderlijk 

gezag.
59

 

Daarnaast is in historische studies onderbelicht gebleven in welke mate regenten 

werden gedreven door staatkundige opvattingen. Wyger Velema noemt het een mythe dat de 

bestuurders van de Republiek geen staatkundige opvattingen hadden en louter uit materiële 

overwegingen handelden.
60

 In de tweede helft van de zeventiende eeuw was er een hevig 

publiek debat over de plaats van de stadhouder in het staatsbestel. Vrijwel alle pamflettisten 

en schrijvers waren het erover eens dat de republikeinse staatsvorm de enige juiste was voor 

de gewesten die zich hadden verenigd in de Unie van Utrecht. Tegenstanders van de Oranjes 

vergeleken de stadhouders echter met de monarchen in de omringende landen. Deze 

zogenaamde staatsgezinden beschuldigden de prinsen ervan louter hun persoonlijke ambities 

te willen verwezenlijken. De macht moest volgens hen in handen zijn van de „wijsten en 

treffelijksten‟ onder de burgerij – in de praktijk de regenten - wat het stedelijk welzijn zou 

garandeerden. Daarentegen stelden de prinsgezinden het stadhoudersambt voor als een 

onmisbaar monarchaal element in een gemengde constitutie. Een stadhouder bewandelde 

volgens hen de gulden middenweg tussen de absolutistische vorsten en de Hollandse 

regentenoligarchieën, die beiden hun eigenbelang voorop zouden stellen.
61

 Het is moeilijk 

voorstelbaar dat dit debat geen neerslag vond in regentenkringen. De vraag is alleen of 

bestuurders in de zeventiende-eeuwse Republiek zich bij het bepalen van de politieke koers 

door dergelijke staatkundige opvattingen lieten leiden. 

 

BENADERING EN BRONNEN 

 

Dit proefschrift legt het spanningsveld bloot tussen de verwachtingen die regenten van Oranje 

hadden en de praktijk van stadhouderlijke makelaarsstelsels zoals dat tijdens Willem III 

gestalte kreeg. Daarbij dienen de Stichtse politieke verhoudingen in de periode 1674-1702 als 

onderzoekscasus. Binnen het toenmalige gewest liepen de spanningen tussen de regenten en 
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de stadhouder Willem III  hoog op. Enerzijds kwam dat doordat al vanaf het begin van de 

zeventiende eeuw verschillende facties elkaar in het gewest Utrecht bestreden op materiële, 

staatkundige en/of religieuze gronden. Deze motieven bepaalden niet alleen de verhouding 

tussen de regenten, maar ook hoe leden van de bestuurscolleges zich tegenover de stadhouder 

opstelden. Binnen het gewest leefde sterk de wens dat Oranje zich hard moest maken voor 

provinciale en lokale belangen. Anderzijds slaagde Willem III erin in 1674 de Staten van 

Utrecht een regeringsreglement te laten ratificeren, wat de stadhouder verregaande 

benoemingsbevoegdheden verschafte. Met de aanstelling van een invloedrijke stadhouder 

ontstond in het gewest Utrecht een makelaarsstelsel. Oranje wilde dat de makelaars vooral 

zijn belangen behartigden en verlangde van het Sticht onvoorwaardelijke loyaliteit. Deze 

omstandigheden deden veel Stichtse regenten naar de pen grijpen, waardoor het mogelijk is 

het ontstaan, de werking en de reikwijdte van het makelaarsstelsels tijdens Willem III te 

achterhalen. 

Het Sticht is vooral representatief voor de manier waarop Willem III zijn macht in de 

landgewesten uitoefende, als aanvulling op het Hollando-centrische geschiedbeeld. Het 

regeringsreglement dat in 1674 werd ingevoerd in het gewest Utrecht, werd in 1675 van 

kracht in Gelderland en Overijssel. Bovendien hadden alle drie de provincies een invloedrijke 

adellijke elite die van oudsher op de hand van de Oranjes was, terwijl de stedelingen meer 

argwanend tegenover de stadhouderlijke macht stonden. Meestal komen historici echter niet 

veel verder dan het afschilderen van de regenten in de landgewesten als Oranjegezinde 

stromannen. Het is gerechtvaardigd dat de Hollandse situatie uitgangspunt is geweest voor 

veel historisch onderzoek, omdat het kapitaalkrachtige gewest bepalend was voor de politiek 

van de Republiek. Maar Guido de Bruin wees al eerder op de noodzaak om ook oog te hebben 

voor verschillen in de politieke verhoudingen op gewestelijk niveau. Er is een onevenwichtig 

beeld ontstaan van de politieke verhoudingen in de Republiek. Oranje moest veel tijd 

investeren om het machtige Holland voor zich te winnen. Met medewerking van de oostelijke 

provincies kon de prins in de Staten-Generaal druk uitoefenen op Holland, omdat alle 

provincies er met één stem vertegenwoordigd waren. Om de machtspositie van de Willem III 

in het laatste kwart van de zeventiende eeuw te doorgronden is het daarom van groot belang 

beter inzicht te krijgen in diens verhouding met de landgewesten. 

Dit proefschrift belicht de Stichtse politieke verhoudingen in het laatste kwart van de 

zeventiende eeuw vanuit het perspectief van de makelaars. Om te analyseren hoe zij hun 

invloed uitoefenden, staan de twee makelaars centraal die tussen de Willem III en de Stichtse 

elites bemiddelden, Godard Adriaan van Reede, heer van Amerongen en Everard van Weede, 

heer van Dijkveld. Amerongen was na 1674 de belangrijkste edelman in het gewest Utrecht, 

met vele contacten binnen en buiten de Republiek. Hij was lid van de familie Van Reede, die 

warme banden met het Oranjehuis onderhield. Naast het bekleden van provinciale ambten 
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maakte Amerongen furore als diplomaat. Hij verbleef jarenlang aan belangrijke buitenlandse 

hoven, vooral in Duitse vorstendommen. Daarentegen was Dijkveld van burgerlijke komaf, 

een zoon van een Utrechtse burgemeester. Ook hij combineerde een diplomatieke carrière met 

een sterke provinciale positie. Tijdens het Eerste stadhouderloze tijdperk (1650-1672/4) wist 

hij een sterke machtspositie op te bouwen, onder meer dankzij de steun van de Hollandse 

raadpensionaris. Later onderhield hij als gezant contact met Oranje, die hem vanwege zijn 

onmiskenbare diplomatieke kwaliteiten een steeds grotere rol gaf in het provinciale bestuur.
62

 

Vanwege hun verschil in komaf biedt een studie naar de makelaars Amerongen en Dijkveld 

de mogelijkheid het makelaarsnetwerk zowel in adellijk als burgerlijk milieu te analyseren. 

Dit onderzoek is gebaseerd op onder meer twintig familie-, huis- en 

persoonsarchieven met correspondenties over de politieke verhoudingen in het Sticht in de 

periode 1674-1702. Vooral het archief van het huis Amerongen is een rijke bron. Hierin 

bevindt zich twee meter archief met brieven die Amerongen tussen 1671 en 1691 verstuurde. 

Het aantal brieven dat hij ontving was vele malen groter en beslaat ruim negen meter. Al deze 

brieven bevatten een schat aan informatie over de internationale, nationale, gewestelijke en 

lokale politiek, over de totstandkoming van besluiten in de bestuurscolleges, over het verloop 

van de ambtenbegeving en over ander persoonlijk nieuws.
63

 Doordat de correspondenties van 

Amerongen zo omvangrijk zijn, ligt de nadruk in dit proefschrift op de periode van 1674 tot 

1691, het jaar waarin Amerongen overleed. Door te analyseren wie met elkaar schreven en 

hoe frequent, kan achterhaald worden wie contact met elkaar hadden. Daarnaast vermeldden 

de schrijvers vaak aan wie zij hun informatie dankten.
64

 Zo leggen de bronnen de werking van 

een informeel netwerk bloot. 

Behalve de briefwisselingen zijn de bestuurlijke archieven in het Sticht een voorname 

bron. Vooral de archieven van de Staten van Utrecht en de stad Utrecht zijn goed bewaard 

gebleven. Dat geldt niet alleen voor de besluiten die regenten namen, maar ook voor de 

ingekomen brieven en andere vergaderstukken waarop zij hun resoluties baseerden. Binnen 

de bestuurscolleges voerden de regenten debatten die de stadhouder, afgevaardigden van 

andere gewesten en de gedeputeerden in de Staten-Generaal probeerden te beïnvloeden. De 

secretaris noteerde, behalve de uitkomsten van de beraadslagingen, een korte motivatie die de 

leden gaven voor hun standpunt. Hoewel de regenten in de officiële stukken wellicht niet het 

achterste van hun tong lieten zien, biedt dit samen met de informatie in correspondenties de 

mogelijkheid te achterhalen welke motieven schuilgingen achter de besluiten die in de 

bestuurscolleges tot stand kwamen. Bovendien noteerde de secretaris wie bij welke 

                                                 
62

 Van der Bijl, Briefwisseling 6.  
63

 Panhuysen, Rampjaar 1672. Panhuysen maakt in zijn boek uitvoerig gebruik van deze 

correspondenties bij het levendig beschrijven van de belevenissen van Amerongen en zijn vrouw en 

kinderen rond het jaar 1672. 
64

 Hua, AStvU, inv.nr. 2790, Amerongen aan Voet, 9 januari 1691. 
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vergadering aanwezig was, wie in welke commissie plaatsnam, wie verslag deed of het woord 

voerde tijdens de vergadering en wie voor- en tegenstanders van besluiten waren. Hierdoor 

wordt duidelijk hoe de leden van het makelaarsstelsel handelden binnen de bestuurscolleges 

en welke invloed zij daar hadden. In tegenstelling tot voorgaande studies van stadhouderlijke 

netwerken, richt deze studie zich niet louter op de samenstelling van het Stichtse netwerk, 

maar ook op de manier waarop het de werking van het staatsbestel beïnvloedde. 

 Het proefschrift begint met een beschrijving van de samenstelling van de Stichtse 

facties en van de motieven die schuilgingen achter hun onderlinge machtsstrijd. Deze strijd 

bereikte tijdens en vlak na de Franse bezetting (1672-1673) een hoogtepunt en draaide onder 

meer om de positie van Oranje binnen het gewest Utrecht (hoofdstuk 1). De bijzondere 

omstandigheden als gevolg van het Rampjaar gaven de stadhouder de kans een 

regeringsreglement op te leggen aan het Sticht. De staatkundige hervormingen in april 1674 

lieten het bestaande bestel grotendeels intact, maar leidden ertoe dat de stadhouder veel macht 

kreeg (hoofdstuk 2). Hoewel de stadhouder een centrale plaats in de staatsstructuur van het 

Sticht innam, onderhield Willem III een afstandelijke relatie met het gewest. De regenten die 

erin slaagden contact met de prins te onderhouden, konden daarmee in het gewest een stevige 

machtspositie opbouwen, dan wel onderhouden (hoofdstuk 3).  

De Stichtse edellieden stelden zich dienstbaar op aan Amerongen, de meest 

prominente regent binnen de adellijke factie. De prins kon daardoor niet om hem heen. In het 

Sticht presenteerde Amerongen zich als een vriend van Willem III, hoewel hun contact vaak 

moeizaam verliep. Hij worstelde echter vooral met het probleem dat hij zijn provinciale 

positie moest zien te combineren met een carrière als gezant, waardoor hij vaak jarenlang 

afwezig was uit het Sticht (hoofdstuk 4). Binnen de burgerlijke elite ontbrak een figuur, 

vergelijkbaar met Amerongen, met contacten aan het hof. Om zich toch te verzekeren van de 

vlotte steun van de stad Utrecht hielp Oranje Dijkveld in het zadel. Hij kreeg van de prins de 

gelegenheid een factie op te bouwen die zich dienstbaar opstelde aan de stadhouder. Als 

relatieve buitenstaander moest Dijkveld soms met harde hand de besluitvorming naar zijn 

hand zetten, wat hem binnen het Sticht omstreden maakte (hoofdstuk 5).  

Het makelaarsstelsel bepaalde in hoge mate het verloop en de uitkomst van de 

besluitvorming. De bestuurscolleges stelden zich meestal dienstbaar op aan de stadhouder en 

de makelaars die hem vertegenwoordigden. Deze dienstbaarheid vond mede zijn oorsprong in 

de breed gedragen opvattingen over de rol van Oranje in de Republiek. Tegelijkertijd kende 

de steun van de regenten grenzen en verliep hun verhouding met de stadhouder vanaf het 

begin van de jaren 1680 moeizamer (hoofdstuk 6). Bovendien veranderde de verhouding 

tussen Willem III en het gewest Utrecht nadat Willem III in 1689 koning van Engeland was 

geworden. Het Sticht was nu onderdeel van een personele unie die Engeland en de Republiek 
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verenigde. De Utrechtse regenten moesten hun positie ten opzichte van de stadhouder 

opnieuw invulling geven en liepen daarbij tegen allerlei problemen aan. (hoofdstuk 7). 
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PROLOOG 

 

„Het zal namaals niet te geloven zijn, dat een krijgshaftig volk in de oorlog heul gezocht heeft 

bij een klein jongetje dat nog in de luren ligt.‟
1
 De pamfletschrijver die in 1653 met deze 

woorden de binnenlandse politieke situatie becommentarieerde, verbaasde zich over het 

plotseling opgekomen debat over de status van de prins van Oranje. Een jaar eerder had het 

volk in de Hollandse steden geroepen om herstel van de Oranjes in hun waardigheden, nadat 

de Eerste Engelse zeeoorlog (1652-1654) was uitgebroken. Hoewel het prinsje pas twee jaar 

oud was, bood hij als lid van het roemrijke Oranjegeslacht hoop op betere tijden. In de twee 

decennia die daarop volgden, kwam herhaaldelijk de roep om Oranje naar boven. In de 

bestuurscolleges van de Republiek vond deze echter weinig weerklank. Het grootste deel van 

de regenten predikte de „Ware Vrijheid‟, oftewel bevrijd zijn van monarchale tendensen. De 

Staten van Holland namen een aantal besluiten om de toekomstige rol van de Oranjes te 

beperken, waarbij zij meestal de Utrechtse Staten aan hun zijde vonden. Zo kwam er in de 

Republiek een generatie regenten aan de macht die niet vertrouwd was met een 

stadhouderlijke macht. Maar naarmate de prins ouder werd en daardoor meer voor het 

bekleden van publieke ambten in aanmerking kwam, werd de discussie over zijn toekomstige 

status relevanter. Toen in het Rampjaar 1672 Franse, Keulse en Munsterse troepen grote delen 

van de Republiek veroverden en de Engelse vloot de handel stillegde, kreeg de bijna 

volwassen geworden prins een uitgelezen kans om de machtspositie van zijn familie te 

herstellen. 

 Het Rampjaar was het gevolg van de gespannen internationale verhoudingen tussen 

de Republiek enerzijds en Frankrijk en Engeland anderzijds. De Republiek was een jonge, 

bloeiende staat, die zich pas met de Vrede van Munster (1648) definitief had vrijgevochten 

van Spanje. Zij had inmiddels een wereldwijd handelsnetwerk opgebouwd, dat vooral in de 

Hollandse steden enorme welvaart bracht. Op basis van haar kapitaal kon zij zich meten met 

grootmachten als Frankrijk en Engeland. Deze handelsstrijd mondde tweemaal uit in een 

grootschalige zeeoorlog met Engeland. Bovendien voerde de Franse koning Lodewijk XIV 

een expansionistische politiek. Hij streefde naar natuurlijk grenzen van zijn rijk en wilde de 

noordgrens opschuiven richting de grote rivieren. De Republiek voelde de dreiging van de 

Franse legers alsmaar dichterbij komen en was verdeeld of zij deze met diplomatieke dan wel 

militaire middelen moest stoppen. Het lot van de Republiek leek bezegeld toen haar 

tegenstanders zich verenigden in het geheime verdrag van Dover (1670). Daarin besloten de 

Franse en Engelse koning elkaar bij te staan in een aanval op de Republiek. Geruchten 

hierover bereikten ook het Sticht. Regenten vreesden voor de territoriale integriteit van het 

                                                 
1
 Geciteerd naar: Geyl, „Willem III, de stadhouder-koning‟ 33. 
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gewest en bediscussieerden hoe deze het best gewaarborgd kon worden. Maar niemand 

bevroedde hoe omstreden de ontwikkelingen zouden zijn die het Sticht te wachten stonden. 
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FACTIES TIJDENS DE STICHTSE WETSVERZETTING VAN 1674 

 

Kort nadat de Franse bezetters in 1673 het Sticht hadden verlaten, klaagden enkele burgers 

het Utrechtse stadsbestuur aan in een pamflet.
2 

De regering zou zich schuldig maken aan 

‟dronckenschap, brassen, spelen, hoereren, […] de kleynachtinge van Gods woort, van Sijne 

heylige geboden en dienaars, liegen en bedriegen in ‟t bekuypen en begeven der ampten en 

beneficiën, sabbat-schendinge, lightveerdigh sweren en vloecken, sulcx dat een mensch de 

hairen ten berge rijsen.‟
3
 De pamflettist behoorde tot een groep strenggereformeerden die in 

de stad Utrecht al decennialang een telkens oplaaiende strijd voerde met meer vrijzinnige 

regenten. Tijdens het Eerste stadhouderloze tijdperk hadden de aanhangers van Voetius 

geprobeerd het stadsbestuur te dwingen de positie van de publieke kerk te beschermen door 

bijvoorbeeld op te roepen tot een minder tolerante houding ten opzichte van opkomende 

filosofieën. Het stadsbestuur was echter stevig in handen van regenten die een vrijzinnig 

beleid voor ogen stond. Nadat de Fransen zich hadden teruggetrokken probeerden de 

Voetianen opnieuw hun rechtzinnige opvattingen bovenaan de politieke agenda te zetten. 

Ditmaal hoopten zij met steun van de prins het Utrechtse stadsbestuur te hervormen. 

Burgers die tegen de stedelijke overheid in het verweer kwamen, waren rond het 

Rampjaar geen uitzondering. Nadat in 1672 de Fransen de landgewesten hadden veroverd, 

brak overal in de Republiek paniek uit. Gevoed door een dramatisch verlopen verdediging 

deden geruchten de ronde over verraad van legeraanvoerders, bestuurders en burgers. In 

steden braken onlusten uit, waarbij woedende burgers de regenten letterlijk in het nauw 

dreven. In deze roerige omstandigheden trok Willem III in de zeegewesten macht naar zich 

toe. De regenten waren gedwongen zijn hulp in te roepen, omdat hij als opperbevelhebber van 

het Staatse leger de autoriteit bezat om in de steden de orde te herstellen. De prins willigde 

hun verzoek in nadat de stadsbesturen hadden ingestemd met zijn benoeming tot stadhouder 

en hem hadden geautoriseerd in Holland en Zeeland een wetsverzetting door te voeren. Ruim 

anderhalf jaar later leek de geschiedenis zich te herhalen. Ook in het Sticht zetten burgers 

regenten onder druk, wat erin resulteerde dat Oranje ook daar met succes een greep naar de 

macht kon doen. 

De politieke omwentelingen die zich rond het Rampjaar in de Republiek afspeelden, 

zijn door veel historici onderzocht.
4
 Hun debat draait om wie er tijdens de conflicten de 

                                                 
2
 Jessurun-ten Dam Ham, Utrecht in 1672 en 1673; Roorda, „Prins Willem III en het Utrechts 

regeringsreglement‟ 109-112; Voor meer informatie over pamfletten, pamflettisten en het 

lezerspubliek, zie: Frijhof en Spies, 1650 221-225; Harline, Pamphlets, printing and political culture. 
3
 Kn. 10975.  

4
 Roorda, Partij en factie; Salomons, „De rol van de Amsterdamse burgerbeweging in de 

wetsverzetting van 1672‟; Reinders, Printed Pandemonium 363-375.  
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touwtjes in handen hadden, namelijk Oranje, de regenten of de burgers.
5
 Daarnaast 

verschillen zij van mening over welke motieven de betrokkenen hadden. Roorda heeft 

aangetoond dat de Stichtse machtsstrijd draaide om facties. Zij oversteeg echter het lokale 

niveau met de roep om – en uiteindelijk de komst van – Oranje en de bemoeienis van 

Hollandse regenten.
6
 Roorda negeert dat de betrokkenen niet slechts materiële drijfveren 

hadden. Hoe verhielden deze motieven zich tot elkaar? Wie behoorden er tot deze facties en 

hoe waren zij georganiseerd? Een analyse van hoe Stichtenaren gebruikmaakten van de 

woelige situatie rond de Franse bezetting om hun belangen te behartigen en opvattingen te 

verwezenlijken, legt de aard en samenstelling van de Utrechtse facties bloot. 

 

DIEPGEWORTELDE FACTIETEGENSTELLINGEN 

 

In de Staten van Utrecht waren van oudsher de geestelijken, de adel en de stedelingen in drie 

stemhebbende leden vertegenwoordigd: de geëligeerden, de ridderschap en de steden.
7
 Deze 

staatsinrichting vond zijn oorsprong in die van het voormalige bisdom Utrecht. Nadat in 1580 

het bisdom ophield te bestaan, werd het eerste lid seculier. Hierna probeerden zowel de 

ridderschap als de stad Utrecht de geëligeerden naar hun hand te zetten. Dit leidde tot zoveel 

onenigheid, dat stadhouder Maurits de Utrechtse staatsinrichting in 1618 hervormde. Hij 

bepaalde dat voortaan de laatste twee leden van de Staten de geëligeerden gezamenlijk 

samenstelden. Bij het vacant komen van een zetel in het eerste lid moest de stad twee 

kandidaten nomineren, waaruit de ridderschap een keuze moest maken. Om te voorkomen dat 

deze benoemingsprocedure uitmondde in eindeloze discussies of uitviel in het voordeel van 

één van de leden, stelde de prins paal en perk aan de keuzevrijheid. De acht geëligeerden 

moesten voor de helft uit edellieden bestaan en voor de helft uit stedelingen. Hierdoor bracht 

Maurits in theorie een evenwicht tot stand tussen de Stichtse adel en de stad Utrecht, maar in 

de praktijk was dit wankel.
8
 

 Net als elders in de Republiek, vormde in het Sticht de ambtenverdeling een 

belangrijke splijtzwam binnen de bestuurscolleges. Alle regentenfamilies probeerden zoveel 

                                                 
5
 Roorda, Partij en factie 3. Hij stelt dat de „massa‟ slechts in geringe mate een politiek bewustzijn had. 

Hun onvrede tijdens het Rampjaar zou volgens Roorda zijn aangewend door regenten om tegenstanders 

uit het zadel te wippen. Dit wordt bestreden door onder meer Reinders, Printed Pandemonium, 363-

375; Knevel, „Een kwestie van overleven‟, 218-249; Idem, Burgers in het geweer, 349; Prak, Gouden 

Eeuw,169-182, 215-217; Salomons, „De rol van de Amsterdamse burgerbeweging‟, 198-219. Meer in 

algemene zin wordt de rol van burgers in de besluitvorming uitgelicht in Van Nierop, „Private interests, 

public politicies‟; Dit idee was al eerder voorzichtig naar voren gebracht door Pieter Geyl. Hoewel hij 

de politiek beschouwde vanuit nationale kaders, had hij oog voor de lokale omstandigheden. Hij toonde 

aan dat burgers betrokken waren bij de nationale politiek, al zou zich dat volgens hem beperken tot 

crisisperioden. Zie: Geyl, „Democratische tendenties in 1672‟. 
6
 Roorda, ´Prins Willem III en het Utrechts regeringsreglement´ 

7
 Faber, 'Politiek en bestuur in een soeverein gewest' 213.  

8
 Faber en Rommes, 'Op weg naar stabiliteit' 251; De Bruin, Geheimhouding en verraad 178-180. 
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mogelijk functies naar zich toe te trekken en andere daarvan uit te sluiten. In de ridderschap 

zetelden in het Eerste stadhouderloze tijdperk tussen de vier en tien edellieden, wier 

aanstelling gold voor het leven. Als er een vacature ontstond doordat één van hen overleed, 

benoemden de ridderschapsleden in onderling overleg een nieuw lid. Dit systeem van 

coöptatie werkte in de hand dat regenten vooral verwanten en vrienden aanstelden. Dat gold 

ook bij de samenstelling van de vroedschap, het veertig man tellende bestuurscollege met 

vertegenwoordigers uit de stedelijke bevolking. Uit hun midden kozen zij de magistraat, het 

college van burgemeesters en schepenen dat zowel het dagelijkse bestuur als de stedelijke 

rechtbank vormde. De burgemeesters bekleedden een vaste zetel in het derde lid van de 

Staten, een functie die zij geregeld bleven vervullen nadat hun ambtstermijn was afgelopen. 

Hoewel ieder vroedschapslid voor de magistraat in aanmerking kwam, waren deze 

invloedrijke ambten meestal slechts voorbehouden aan de aanzienlijkste regenten. Om hun 

macht enigszins te beperken, moesten magistraten iedere twee jaar opnieuw worden verkozen. 

Bovendien was herverkiezing niet toegestaan. Maar vaak keerden oud-burgemeesters na 

verloop van tijd op het bestuurskussen terug, met steun van loyale regenten.
9
 Zo ontstonden er 

in de colleges elkaar beconcurrerende regentenklieken, die zich groepeerden rond invloedrijke 

bestuurders. 

 Binnen de factiestrijd in het zeventiende-eeuwse Sticht speelden een aantal thema‟s 

een belangrijke rol. Zowel de edellieden als de stedelingen streefden naar staatkundige 

verhoudingen die hun rechten en privileges beschermden. Zij waren het vaak oneens over de 

verdeling van belastingdruk of over het recht van edellieden om op hun heerlijkheden 

economische activiteiten te ontplooien. Beiden vreesden door de ander overvleugeld te raken. 

In het begin van de zeventiende eeuw had de adellijke elite een groot overwicht. Tot groot 

ongenoegen van veel stedelingen wisten edellieden zelfs toegang te krijgen tot het 

stadsbestuur, door te trouwen met leden van aanzienlijke burgerlijke families. Gedurende de 

zeventiende eeuw nam de adellijke invloed in het Sticht echter af. Zo werd de invloed van de 

adel beperkt toen de stad in 1645, met steun van de toenmalige stadhouder Frederik Hendrik, 

wist te bewerkstelligen dat de Staten voortaan unaniem moesten besluiten bij belangrijke 

zaken, zoals bij religie, privileges, belastingen en zaken van oorlog en vrede. De geëligeerden 

en de ridderschap konden nu niet meer op cruciale momenten de afgevaardigden van de stad 

Utrecht overstemmen. 

De adellijke elite in de provincie Utrecht werd in de tweede helft van de zeventiende 

eeuw gedomineerd door leden van de familie Van Reede.
10

 Dit van oorsprong Westfaalse 

                                                 
9
 Faber en Rommes, „Op weg naar stabiliteit‟ 253; De Bruin, Geheimhouding en verraad 178-183. 

10
 Vgl.: Aalbers, „Factieuze tegenstellingen‟ 412-415, 445. Aalbers concludeert dat na afloop van de 

door hem geconstateerde factiestrijd in de Hollandse ridderschap, één van beide groepen zo 

„oppermachtig [was] in het college van de ridderschap, dat daar nu een tijdlang geen ruimte voor 

factiestrijd was.‟ 
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geslacht had zich in de zestiende eeuw gevestigd in het Sticht. De Van Reedes waren 

vanwege hun rijkdom, aanzien en invloed gewilde huwelijkspartners. Hierdoor wisten zij een 

sterke machtspositie op te bouwen.
11

 De belangrijkste edelman tijdens het Eerste 

stadhouderloze tijdperk was Johan van Reede, heer van Renswoude. Hij was lid van de 

geëligeerden, jarenlang president van de Utrechtse Staten en gedeputeerde ter Staten-

Generaal. Halverwege de jaren 1660 trad naast hem een andere edelman op de voorgrond, 

Renswoudes neef Amerongen. Als ridderschapslid trok Amerongen samen met Renswoude 

op om de stem van de adel binnen de Utrechtse Staten te vertolken, tegen het langzaam 

groeiende overwicht van de stedelingen. 

Ondertussen was de stedelijke elite verwikkeld in een factiestrijd waarbij botsende 

religieuze opvattingen prominent aanwezig waren. In het eerste kwart van de zeventiende 

eeuw was de stad Utrecht het centrum geweest van de landelijke strijd tussen remonstranten 

en contra-remonstranten. De remonstranten hadden vrijere godsdienstige opvattingen dan de 

contra-remonstranten, vooral ten opzichte van de predestinatieleer.
12

 In 1618 liepen de 

geschillen uit in een politiek conflict, toen de Hollandse landsadvocaat Johan van 

Oldenbarnevelt en de Staten van Holland zich aan de zijde van de remonstranten schaarden en 

de prins van Oranje die van de contra-remonstranten koos. De strijd eindigde in een klinkende 

overwinning voor de contra-remonstranten. Hierna bleef een grote groep inwoners van de stad 

Utrecht zich aangetrokken voelen tot een rechtzinnige geloofsleer. In de tweede helft van de 

zeventiende eeuw roerden vooral de aanhangers van Voetius zich. Zij hekelden het 

vermeende gebrek aan daadkracht van de overheid om de kerk te beschermen.
13

 In deze 

periode was Cornelis Booth hun belangrijkste vertegenwoordiger in het stadsbestuur. Booth 

was de zoon van een gereformeerde predikant. Hij was doktor, zetelde al vanaf 1632 in de 

vroedschap en was vanaf 1656 een vast lid van de stedelijke afvaardiging in de Utrechtse 

Staten. Onder leiding van Booth waren de Voetianen tot de jaren 1660 de bovenliggende 

partij in het stadsbestuur. Maar nadat Booth kort na elkaar enkele aanzienlijke Voetianen 

naast zich had zien wegvallen, verloren de strenggereformeerden hun greep op de stedelijke 

bestuurscolleges. 

De toonaangevende factie in het laatste decennium van het Eerste stadhouderloze 

tijdperk was die rond Everard van Weede, heer van Dijkveld en Nicolaas Hamel. Dijkveld 

was dankzij de contacten van zijn vader, de Utrechtse burgemeester Johan van Weede, in 

1653 benoemd in de geëligeerden. Doordat zijn familie met verschillende huwelijken met 

Amsterdamse regentengeslachten een aanzienlijk fortuin had verworven, kon hij de 
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ambachtsheerlijkheid Dijkveld kopen – waarna hij zich Dijkveld liet noemen. Dijkveld was 

uiterst bedreven in het leggen van goede contacten en het maken van strategische keuzes, 

waarmee hij zijn invloed binnen het Sticht vergrootte. Zo werkte hij nauw samen met de 

belangrijke Utrechtse regent Hamel. Deze had rechten gestudeerd aan de net opgerichte 

universiteit in Utrecht en was in 1639 voor zijn uitmuntende studieresultaten in de vroedschap 

geëerd. Als lid van een rijke Utrechtse patriciërsfamilie lag een politieke carrière voor hem in 

het verschiet. In 1652 trad hij toe tot de vroedschap. Hierna verkoos de raad hem 

verschillende keren tot burgemeester of schepen. Terwijl Hamel een prominent lid werd van 

het stadsbestuur, oefende Dijkveld vooral invloed uit binnen de geëligeerden.
14

  

 De tegenstellingen tussen de Stichtse facties werden verscherpt doordat verschillende 

regenten banden onderhielden met Holland, wat steevast argwaan opwekte bij hun 

concurrenten. Al vanaf het onstaan van de Republiek vreesden Stichtenaren overheerst te 

worden door hun machtige buurgewest. Degenen die openlijk tegen vooraanstaande 

Hollandse bestuurders aanschurkten konden op stevige kritiek binnen het gewest Utrecht 

rekenenen. Het meest sprekende voorbeeld daarvan was Gillis van Ledenberg, secretaris van 

de Staten van Utrecht in de periode 1588-1618. Hij werkte nauw samen met Van 

Oldenbarnevelt en wist daardoor het Utrechtse stadsbestuur en de Utrechtse Staten naar zijn 

hand te zetten. Toen hij in 1618, bij de strijd tussen remonstranten en contra-remonstranten, 

wederom de kant van de Hollandse landsadvocaat koos, was spoedig daarna zijn rol 

uitgespeeld. Beschuldigd van hoogverraad wist Van Ledenberg slechts aan het schavot te 

ontkomen door zichzelf kort na zijn arrestatie het leven te benemen.
15

  

 De anti-Hollandse sentimenten in het Sticht weerhielden Dijkveld en Hamel er niet 

van zich openlijk aan de zijde van de Hollandse raadpensionaris Johan de Witt te scharen toen 

deze medestanders zocht om de politieke macht van de Oranjes te beperken. Hoewel zij zich 

nooit concreet uitspraken over hun staatkundige opvattingen, waren hun politieke daden in 

lijn met de ideeën die in de jaren 1660 de Hollandse politiek bepaalden. In de 

bestuurscolleges gaven zij aan de soevereiniteit van het gewest te willen waarborgen en 

daarom grenzen aan de macht van de Oranjes te willen stellen. Daarbij vermeldden zij 

gemakshalve niet dat de Oranjes zich in het verleden sterk hadden gemaakt voor de stedelijke 

rechten, bijvoorbeeld toen in 1618 Maurits liet vastleggen dat riddermatige edellieden niet 

langer in aanmerking kwamen voor burgemeestersambten. Veel regenten waren vatbaar voor 

de argumenten van Dijkveld en Hamel. Met steun van De Witt bewogen zij de Staten tot 

ratificatie van de Acte van Seclusie (1654), als enig ander gewest buiten Holland. Met deze 

Acte werd de prins van Oranje van het stadhouderschap uitgesloten. Hierbij overstemde de 

stad Utrecht zowel de geëligeerden als de ridderschap, wat De Witt de uitspraak ontlokte dat 
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de stad „in gewichte meer dan de helft‟ van de Staten uitmaakte.
16

 Ook bij het aannemen van 

het Eeuwig Edict in 1677, waarmee de Staten het stadhoudersambt afschaften, slaagde De 

Witt erin de Staten voor zich te winnen. In ruil steunde hij Dijkveld en Hamel bij hun streven 

de bestuurlijke elite in het Sticht naar hun hand te zetten.
17

 

Net als Ledenberg, vonden Dijkveld en Hamel in de stad Utrecht een groep 

strenggereformeerden tegenover zich die sterk Oranjegezind was. De Voetianen hoopten dat 

als de Oranjes voldoende macht hadden, zij als beschermers van de publieke kerk de eenheid 

van de staat zouden garanderen.
18

 Het idee dat religieuze verdeeldheid de Republiek zou 

verzwakken was wijdverbreid in strenggereformeerde kringen.
19

 Hun door religieuze 

motieven ingegeven loyaliteit aan het Oranjehuis bracht hen enkele malen in conflict met 

Hamel. Zo ontstond er in 1660 grote onenigheid binnen de Utrechtse vroedschap over 

uitlatingen die de strenggereformeerde predikanten Abraham van der Velde en Johannes 

Teellinck hadden gedaan in hun preken. Zij hadden verkondigd dat de Republiek gestraft zou 

worden voor haar ondankbaarheid tegenover Oranje. Hamel oordeelde dat de predikanten de 

bevolking opstookten tegen het stadsbestuur en daarvoor gestraft moesten worden. Dit was 

tegen het zere been van Booth, die de ideeën van Van der Velde en Teellinck deelde. Hamel 

bewerkstelligde dankzij zijn overwicht in de vroedschap dat het college beide predikanten 

verbande.
20

 Hoewel de factie Booth niet geheel buitenspel stond en de beschikking kreeg over 

tal van belangrijke ambten, delfden zij op beslissende momenten het onderspit.
21

  

 Ook de meeste Stichtse edellieden waren wat betreft hun staatkundige opvattingen 

voorstanders van een sterke machtspositie van het Oranjehuis, mede om zich staande te 

kunnen houden tegenover het dreigende overwicht van de stad Utrecht. Renswoude 

onderhield weliswaar contact met de Witt,
22

 maar de Van Reedes rekenden vooral op de steun 

van de Oranjes. De Stichtse adel vond dat de algemene belangen het beste waren 

gewaarborgd in handen van Oranje. Zo verklaarde de ridderschap op 28 juli 1654 dat zodra de 

prins volwassen werd, de Staten-Generaal hem zouden moeten benoemen tot kapitein-

generaal. Tot die tijd zouden zij moeten garanderen dat hij een goede opvoeding kreeg die 

hem voorbereidde op zijn publieke taken.
23

 Volgens de edellieden kon Oranje de balans 
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tussen de verschillende partijen in de Republiek bewaken, een terugkerend onderdeel van de 

Oranjegezinde retoriek die toentertijd ook in pamfletten naar voren kwam.
24

 Vanaf de Tweede 

Engelse Zeeoorlog liet de prins Renswoude en Amerongen regelmatig bij zich komen in Den 

Haag of schreef hij hen korte briefjes, om zich van hun steun te verzekeren.
25

 Typerend voor 

de goede band tussen de Stichtse adel en het Oranjehuis was dat Renswoudes zoon Frederik 

page van de prins was.
26

  

 De verhoudingen binnen de Utrechtse Staten veranderden ingrijpend aan het eind van 

de jaren 1660. Hiervoor was Dijkveld verantwoordelijk. De binnenlandse verhoudingen 

ontwikkelden zich meer in het voordeel van de prins en in het nadeel van De Witt. Om zijn 

toekomst te verzekeren zette hij zich openlijk in voor Oranje. Hierbij speelde mee dat hij de 

steun van De Witt steeds minder nodig had om zich binnen het Sticht staande te houden. In 

1671 besloot Renswoude vanwege zijn hoge leeftijd zich terug te trekken uit de geëligeerden. 

Dit verzwakte de positie van de adellijke factie, en versterkte die van Dijkveld. Dijkvelds 

goede vriend Gaspar Schadé werd op anciënniteitsgronden benoemd tot Renswoudes 

opvolger als president van de Staten. Hiermee kwam een invloedrijk ambt in handen van de 

factie Dijkveld. De veranderende verhoudingen binnen het Sticht kwamen aan het licht in 

1672. Onder invloed van de toegenomen buitenlandse dreiging ontstond in de Republiek een 

discussie of Oranje benoemd moest worden tot aanvoerder van het Staatse leger. De Witt 

wilde voorkomen dat de Staten-Generaal de prins langer dan één campagneseizoen tot 

kapitein-generaal zouden benoemen en rekende op de steun van Dijkveld. Dit bleek 

tevergeefs. Dijkveld zette zich in de Utrechtse Staten er voor in de aanstelling van Oranje 

zonder beperkingen te laten geschieden, in de hoop diens gunst te verwerven.
27

 Ondanks de 

factietegenstellingen schaarden de Utrechtse Staten zich in de maanden voorafgaand aan het 

Rampjaar eensgezind achter de prins van Oranje. 

 

VERZET TEGEN „VERRADERLIJKE EN LAFHARTIGE‟ REGENTEN 

 

De tegenstellingen in het gewest Utrecht verdwenen naar de achtergrond nadat op 11 juni 

1672 het 120.000 soldaten tellende Franse leger onder aanvoering van Lodewijk XIV bij 

Lobith de Rijn was overgestoken. Het werd snel duidelijk dat het Staatse leger niet was 

opgewassen tegen de overmacht van Franse, Keulse en Munsterse troepen. In allerijl kwam de 

Utrechtse vroedschap bijeen, maar kwam tot de pijnlijke conclusie dat het onmogelijk was de 

stad in goede staat van verdediging te brengen. De verdedigingswerken waren verouderd en 
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decennialang verwaarloosd.
28

 Toen berichten over het naderende oorlogsfront tot de inwoners 

van de stad doordrongen, sloeg de paniek toe. De elite probeerde wanhopig zichzelf en haar 

kapitaal in veiligheid te brengen en trok massaal naar de veiliger geachte Hollandse steden. 

De echtgenote van Amerongen, Margaretha Turnor, liet waardevolle bezittingen van de 

familie naar een huurhuis in Amsterdam overbrengen, aan de Nieuwe Herengracht. Degenen 

die niet de middelen hadden om te vluchten, namen het de regenten kwalijk dat zij hen 

hulpeloos achterlieten. De spanningen leidden tot enkele gewelddadige incidenten. Zo was er 

een „groot tumulte van vrouw-volck‟ dat enkele koffers van vluchtende regenten plunderde en 

kon de schutterij ternauwernood Hamel ontzetten toen hij bij de Catharijnenpoort zijn 

echtgenote en kinderen uitgeleide deed.
29

 Turnor slaagde erin anoniem de stad te verlaten, 

terwijl zij wat laatste zaken in veiligheid bracht.
30

 Het waren gebeurtenissen die zich overal in 

de Republiek afspeelden. In Amsterdam lagen de grachten vol met schuiten van regenten die 

met hun goederen op de vlucht sloegen en ook daar verzette de stedelijke bevolking zich 

tegen de uittocht.
31

 

Al snel sloeg de boosheid in het Sticht om in angst voor het zich razendsnel 

terugtrekkende Staatse leger. Het kostte de prins moeite zijn soldaten in het gareel te houden. 

Er was in het leger een gebrek aan levensmiddelen, waardoor de soldaten in Rhenen tot 

plundering waren overgegaan. Om te voorkomen dat Utrecht een soortgelijk lot zou treffen, 

nam de bevolking het heft in handen. De schutterij maakte zich meester van de poorten.
32

 

Burgers gingen massaal de straat op en riepen dat zij „den bruij [hadden] van alle de heeren, 

wij sijn de meesters!‟
33

 Toen het Staatse leger voor de poorten van Utrecht verscheen, vonden 

de soldaten de Utrechtse poorten gesloten. Zij losten schoten, schreeuwden „vele vuijle 

woorden‟ en enkelen probeerden zelfs over de stadsmuur te klimmen. De troepen restte echter 

niets anders dan een kamp buiten de stadsmuren op te slaan en aan de Staten-Generaal te 

rapporteren dat Utrecht onverdedigbaar was en vechtlust ontbeerde.
34 

 

 Ondanks de angst voor het Staatse leger leidde de komst van Oranje tot enthousiasme 

onder de stedelijke bevolking. Nadat de prins zijn kampement had opgeslagen bij de Rode 
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Brug, zonden de Staten van Utrecht zes afgevaardigden naar de prins. In een poging de orde 

in de stad te herstellen, verzochten zij Willem III in de stad te komen om de burgers gerust te 

stellen. De prins gaf gehoor aan deze oproep, in ruil voor kaas, brood en bier voor de 

soldaten. Een dag later trok hij de stad binnen. Burgers begroetten Oranje met gejuich en 

zongen liederen ter ere van hem. Zij hoopten dat de prins redding zou brengen en gunden hem 

de macht die daarvoor nodig was. Toen Willem III bijvoorbeeld in de Wittevrouwenstraat 

reed, richtten burgers een „buerspraak‟ tot hem: „Konden wij u prins met zoo veel kroonen 

kroonen, alse in dese Stad zigh over al vertoonen, wij souden het wis doen, en dat op staende 

voet, maer nu ons de macht ontbreekt, zoo houd ons wil voor goed‟.
35

 Na zijn rondrit door de 

stad ontvingen de Staten de prins in hun kamer. Hier mocht hij plaatsnemen in een haastig 

vervaardigde, met rood fluweel beklede armstoel. De bijeenkomst duurde slechts kort. Oranje 

weigerde inzicht te geven in zijn plannen voor de verdediging van de stad. De prins keerde 

voor overleg terug naar zijn kampement, de regenten in verwarring achterlatend. Toch bracht 

de vroedschap de stad in staat van verdediging, ondanks alle problemen. Zij zond een 

afvaardiging naar het leger om deze beslissing aan Oranje kenbaar te maken.
36

  

De volgende dag liet de prins weten de stad te willen verdedigen. Hij stelde als 

voorwaarde dat de vier voorsteden in de as zouden worden gelegd om een vrij schootsveld te 

creëren. Vanuit militair oogpunt was deze eis begrijpelijk. Doordat een aanzienlijk deel van 

de bevolking in de voorsteden woonde, stuitte deze echter op weerstand. Toen de vroedschap 

niet onmiddellijk met het voorstel instemde, vertrok de prins weer naar zijn kampement. Daar 

trad hij in overleg met de Gedeputeerden te velde, de vertegenwoordigers van de Staten-

Generaal. Zij overhandigden hem een geheime resolutie waarin de kapitein-generaal opdracht 

kreeg het leger terug te trekken tot de grens tussen Holland en Utrecht. Hiermee had ook de 

Utrechtse afgevaardigde in de Staten-Generaal, Dijkveld, ingestemd. Voor Willem III bleef 

door het Utrechtse getreuzel niets anders over dan hieraan gehoor te geven. Hiervan was de 

Utrechtse vroedschap niet op de hoogte en zij besloot andermaal de stad te willen verdedigen. 

Om de wanorde compleet te maken gaven de Staten-Generaal de prins alsnog de vrijheid 

Utrecht te verdedigen, toen deze vroedschapsresolutie Den Haag bereikte. Het terugtrekkende 

Staatse leger kon echter met de Fransen op zijn hielen onmogelijk rechtsomkeert maken en 

vestigde zich achter de Hollandse waterlinie.
37

  

Na het vertrek van het Staatse leger zonden de Utrechtse Staten gezanten naar Lodewijk 

XIV om over de overgave van het gewest te onderhandelen. De eerste Franse troepen hadden 

de stadsmuren al bereikt en trokken de stad binnen, op zoek naar voedsel. De delegatie zag tot 
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haar verbazing dat de Fransen onmiddellijk haar belangrijkste eisen inwilligden. In ruil voor 

een eed van trouw en godsdienstvrijheid voor rooms-katholieken zouden de Fransen de 

bestaande regering en privileges handhaven en de protestantse religie gedogen. Na het 

ondertekenen van het capitulatieverdrag overhandigde de Staatse commissie de stadssleutels 

aan de bezetters. Hierna trof de vroedschap voorbereidingen om de Franse koning te 

ontvangen. Op de wallen liet het stadsbestuur kanonnen opstellen om saluutschoten af te 

vuren en boven de poorten liet het de wapens van Lodewijk XIV schilderen. Terwijl de 

regenten de nieuwe machthebbers met alle égards wilden ontvangen, waren de overige 

inwoners minder hartelijk. Tot hun ontsteltenis vonden de Fransen bij hun intrede in plaats 

van een „kostelijcke, rijcke en populeuse Stadt […] niets anders dan schoone, ledige, 

onbewoonde gebouwen‟.
38

 En toen op 24 juni de koning met een „trijn van hartogen en 

princen‟ in de stad kwam en de regenten de burgers aanmoedigden „vive le Roy‟ te roepen, 

gaven dezen hieraan geen gehoor.
39

 Alleen enkele katholieken onthaalden hem met enig 

enthousiasme.
40

 Toch kwamen veel stedelingen naar de Franse binnenkomst kijken, alleen al 

uit nieuwsgierigheid naar Lodewijk XIV. Naar verluidt gingen zelfs enkelen naar Zeist, om de 

koning te „sien eeten […] met veel andere groten‟.
41

 

Terwijl in Holland de opstandige stedelijke bevolking de regenten in de problemen 

bracht, zette de factie Hamel in Utrecht de omstandigheden naar haar hand. Zij bezat een 

meerderheid in de magistraat en handhaafde deze door de verkiezing een jaar uit te stellen.
42

 

De Fransen gaven hiervoor toestemming omdat zij tevreden waren over de rust in de stad, die 

mede dankzij de hulp van het stadsbestuur tot stand was gekomen. Op bevel van de Fransen 

had de magistraat enkele ordonnanties uitgevaardigd om de bevolking tot kalmte te manen. 

Predikanten moesten oproepen tot gehoorzaamheid, er kwam een verbod op nachtelijke 

samenkomsten en de burgers moesten hun wapens inleveren.
43

 De magistraatsleden 

probeerden een zo goed mogelijke band met de bezetters te onderhouden. Zo ontvingen de 

Utrechtse burgemeesters op 15 juli de Franse bevelhebbers voor een gezamenlijke maaltijd op 

het stadhuis.
44

 Verder lieten de regenten de omstandigheden gelaten over zich heenkomen, en 

kwamen alleen een enkele keer bijeen om lopende zaken af te handelen.
45

 De Fransen lieten 

Ondertussen blijken niet van plan te zijn het gewest Utrecht lang te bezetten. Zij voerden geen 
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bestuurlijke hervormingen door, waardoor zelfs katholieken als voorheen van publieke 

ambten waren uitgesloten.
46

 

Toen een jaar later de Fransen opnieuw toestemming gaven om de aanstelling van de 

magistraat met een jaar te verlengen, kwam de factie Booth in verweer. Het met Booth 

bevriende, strenggereformeerde vroedschapslid Jacob Martens schreef in zijn dagboek dat het 

stadsbestuur „grootelijcks [werd] gesuspecteert‟.
47

 Zo had Hamel tot grote ergenis van een 

deel van de stedelijke bevolking inkwartiering van Franse soldaten in zijn huis tegen een hoog 

geldbedrag afgekocht. Er verzamelde zich meer dan tweehonderd vrouwen voor het huis van 

Hamel, die dreigden hem te zullen vermoorden. Het rumoer werd door de Fransen hardhandig 

onderdrukt.
48

 Ook Martens hekelde het optreden van Hamel. Martens was getrouwd met de 

rijke Amsterdamse regentendochter Aletta Pater. Met haar geld kocht hij een groot perceel 

aan de noordzijde van het Janskerkhof van burgemeester Booth, terwijl hij in De Bilt de 

buitenplaats Beerschoten liet aanleggen. Vanwege Martens„ band met Booth hield Hamel 

hem lange tijd buiten de regering, tot 1670. De onrechtmatig verlengde aanstelling van de 

magistraat zag Martens als een bewijs voor het zelfzuchtige beleid van Hamel. Er volgde een 

vurige discussie in de vroedschap. Daarbij hadden de „onderleggende heren‟ het nakijken, 

zoals Booths zoon de protesterende regenten noemde. De oorlogvoerende Fransen hadden 

belangrijker zaken aan hun hoofd en gaven opnieuw aan een magistraatsverkiezing onnodig te 

vinden.
49

 De factie Hamel bleef gedurende de gehele bezetting stevig in het zadel zitten.  

Ook Dijkveld wist zijn machtspositie in het Sticht te behouden. Kort na de Franse inval 

had hij het presidentschap van de Staten voor zich opgeëist. Toen hierover beroering ontstond 

in het Sticht, deed hij zijn beklag in de Statenvergadering. Hij stelde dat hij rechtmatig had 

gehandeld, omdat hij van de achtergebleven geëligeerden op basis van anciënniteit de hoogste 

in rang was. Omdat hij in Den Haag had ingestemd met de terugtrekking van het Staatse leger 

achter de Hollandse waterlinie, stonden veel Stichtenaren argwanend tegenover zijn uitleg. Zij 

verweten hem een lafhartige houding. Volgens Dijkveld was de onrust echter het gevolg van 

de afgunst van zijn concurrenten die de bevolking tegen hem opstookten. Hij stelde dat 

„eenige heren van hetselve lith seer qualick van hem spraken […] om hem bij de burgers 

suspect te maken'. Om deze verhalen de kop in te drukken, verzocht hij de leden om hem uit 

een commissie te ontslaan die met de Franse intendant onderhandelde over enkele 

brandschattingen. Als reactie daarop stelden de Staten in een schertsvertoning – de 

aanwezigen waren allen op de hand van Dijkveld – hem aan als president, erkenden zij zijn 
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diensten en deden zij de beschuldigingen af als laster.
50

 De insinuaties van het ophitsen van de 

bevolking tegen andere regenten waren niet hard te maken.  

Op het eerste gezicht hoefde Amerongen zich weinig zorgen te maken over eventueel 

misnoegen onder de bevolking. Hij verbleef sinds 1671 als gezant in Brandenburg en kon niet 

verantwoordelijk worden gehouden voor de Franse bezetting. Sterker nog, hij was erin 

geslaagd de keurvorst van Brandenburg over te halen de Republiek met militaire middelen bij 

te staan, al moesten de Staten-Generaal een groot deel van de kosten zelf betalen en viel de 

steun uiteindelijk tegen. Lange tijd vestigden velen in de steden hun hoop op de komst van het 

Brandenburgse leger. Amerongen was zelfs met gevaar voor eigen leven via Hamburg 

teruggereisd naar Holland om in Den Haag enkele zaken te regelen, waarna hij weer 

terugging naar zijn diplomatieke post. Zijn aanzien groeide toen de Fransen hem een flinke 

schatting oplegden om hem te dwingen van zijn gezantschap terug te keren. Hij weigerde 

deze te betalen. Amerongen schreef zijn zoon Godard van Reede, heer van Ginkel dat „se ons 

van tijdt tot tijdt sullen uijtmergelen en op het laetste noch het huijs daerbij in brandt 

steken‟.
51

 De Fransen verwoestten inderdaad het huis Amerongen en de omringende tuinen.
52

 

Dit afschrikwekkende voorbeeld bracht enkele regenten ertoe alsnog naar het Sticht terug te 

keren, terwijl anderen het juist als een reden zagen om niet op de Franse eisen in te gaan.
53

 

Renswoude schreef aan Amerongen dat hij van plan was in Den Haag te blijven, want „tot 

Utrecht worden de menschen seer getiraniseert. [….] Als de victorie daer was soude wij 

malkander konnen ontmoeten‟.
54

 De standvastige houding van Amerongen stak schril af bij 

de bereidheid van Hamel en Dijkveld om met de Fransen samen te werken. 

Toch vreesde ook Amerongen slachtoffer te worden van de onvrede onder de Stichtse 

bevolking. Hij berichtte Ginkel dat de Fransen „kwaadsprekerijen‟ over hem verspreidden. 

Amerongen zou bijvoorbeeld de verwoesting van zijn bezittingen te wijten hebben aan 

ondoordacht handelen, door „verscheijde princen in Duijtsland tegen [de Fransen] te 

animeren‟. Om zijn reputatie te beschermen gaf hij zijn zoon opdracht „het afbranden van ‟t 

huys te Amerongen wel wat omstandigh inde couranten te laeten setten ende aen die vilaine 

spreeckers den mondth te stoppen‟. Hij besefte dat de publieke opinie door middel van 

publicaties bespeeld kon worden. Dit bewustzijn dankte hij mede aan Turnor, die verbleef in 

Amsterdam en Den Haag. Zij berichtte hem over de verregaande gevolgen van de vele 

pamfletten die verschenen over de verraderlijke houding van de regenten en van de oproepen 

tot verzet tegen de stadsbesturen. In Den Haag hadden mensen gedreigd het huis van 

Amerongen te plunderen, schreeuwende dat de gezant onder één hoedje speelde met de 
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keurvorst en Ondertussen geld in eigen zak stak. Enige tijd durfde Turnor niet meer over 

straat, uit angst herkend te worden.
55

 Amerongen vreesde dat als de Fransen zich in de nabije 

toekomst zouden terugtrekken, ook in Utrecht de „gemeente muitineus sal werden‟ tegen de 

regenten‟. Volgens hem was na de eventuele herovering een nieuwe bezetting noodzakelijk, 

ditmaal van Staatse troepen, om de orde te handhaven.
56

 

 

OPROEP TOT VERANDERING VAN HET BESTUUR 

 

Het front aan de Hollandse waterlinie tussen het Staatse en het Franse leger kwam in de 

zomer van 1673 in beweging. Op dat moment was de slagkracht van het Franse leger in de 

Republiek beperkt doordat een groot deel van hun cavalerie meevocht bij een aanval op 

Trier.
57

 Oranje slaagde er mede daardoor in Naarden te heroveren. En nadat in november een 

gecombineerde Nederlands-Oostenrijks-Spaanse legermacht ook Bonn had ingenomen, 

dreigden de Fransen in de Republiek omsingeld te raken. Lodewijk XIV trok in allerijl zijn 

troepen terug.
58

 Op 13 november vond in Utrecht „s morgens vroeg de uittocht van de Fransen 

plaats. In afwachting van het naderende bevrijdingsleger, gingen de stedelingen massaal de 

straat op om feest te vieren. Aan het einde van de middag konden zij de Staatse troepen 

onthalen, die zonder slag of stoot het gewest waren binnengetrokken.
59

 Het vormde het begin 

van een volgende onzekere periode. Amerongen durfde niet naar het Sticht terug te keren, uit 

angst „vanden hals gebroocken te werden door de verwoedende gemeente, die tot het bloedt 

toe sijn uijtgesoogen‟.
60

 Hij schreef zijn zoon dat uit veiligheidsoverwegingen de Staten niet 

in de stad Utrecht bijeenkwamen, maar achtereenvolgens in Amersfoort, Wijk bij Duurstede 

en het huis Abcoude.
61

 Ook de in 1672 benoemde Hollandse raadpensionaris Caspar Fagel 

rapporteerde in de Staten van Holland dat de „gemeynte in het Sticht seer ingenoomen [was] 

teegen de regeeringe.‟ Tijdens zijn bezoek aan het gewest Utrecht in november 1673 had hij 

ervaren dat vooral de gereformeerden zich roerden, want de „kerck [was] teegen de 

regenten‟.
62

 Weldra werden de oude factietegenstellingen van voor de Franse bezetting weer 

ingenomen. 
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Op 14 november diende een aantal Voetianen een rekest in bij Willem Adriaan, graaf 

van Hornes, de bevelhebber van de Staatse troepen in het Sticht.
63

 Het verzoekschrift 

borduurde voort op de gevoelens die al decennialang leefden onder strenggereformeerden, 

namelijk dat de vrijzinnige leden van het stadsbestuur het persoonlijk belang boven dat van de 

publieke kerk stelden. De rekwestranten beschuldigden de regering van het weggeven van de 

provincie aan de Fransen, van financieel wanbeheer en van de onheuse bejegening van 

predikanten.
64

 Het stadsbestuur was „onbequam‟, omdat het de „eijgen welstant‟ voorop stelde 

en „Godes kerkck‟ onderdrukte. Bovendien gaven de Voetianen, als gebruikelijk, blijk van 

hun anti-Hollandse sentimenten en schaarden zij zich pal achter Oranje. Volgens hen zou de 

„constitutie van tijt en saecken een stadthouderlijcke regeringe‟ vereisen om aan de willekeur 

van de regenten een einde te maken. Het „Wittiaanse‟ stadsbestuur zou ongeschikt zijn om 

Oranje met de stadhouderlijke waardigheid te bekleden. De rekwestranten verzochten Hornes 

een nieuwe regering samen te stellen.
65

 Met deze redenering volgden de Utrechtse 

rekwestranten het voorbeeld van de Hollandse en Zeeuwse burgers die in 1672 met wisselend 

succes hun invloed op het stadsbestuur vergrootten. Daar waren verzoekschriften veelvuldig 

ingezet als drukmiddel tegen de regenten, naast het verspreiden van geruchten, pamfletten, het 

houden van betogingen en het deelnemen aan oproeren.
66

 

Naar verluidt was het rekest ontstaan tijdens een maaltijd waarbij enkele vooraanstaande 

Voetianen een plan voorlegden aan Hornes om een wetsverzetting te veroorzaken. Zij stelden 

Hornes voor een rekest te laten schrijven door advocaat Justus Vermeer, die als diaken een 

belangrijk lidmaat was van de gereformeerde kerk.
67

 Hierna zou Vermeer met het „door sijn 

eijgen handt geschreven rekest‟ en gewapend met inktkoker, pen, bril en lantaarn ´s nachts 

langs huizen zijn gegaan om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen.
68

 Hornes stelde 

echter dat hij het initiatief had genomen tot het rekest. Hij schreef een verslag over de 

Utrechtse verovering aan de veldmaarschalk Georg Friedrich von Waldeck, op dat moment de 

voornaamste militaire adviseur van Oranje.
69

 Daarin stelde hij dat bij zijn aankomst in de stad 

Utrecht de burgemeesters hem hadden willen spreken. Zij wilden als voor de oorlog de 

magistraatsambten bekleden, maar Hornes weigerde dat. Naar eigen zeggen had hij een „bon 

nombre des bourgois bien qualifies‟ bereid gevonden een rekest in te dienen met klachten 
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over de magistraat. Hij wilde dit als voorwendsel gebruiken om het bestuur opnieuw samen te 

stellen.
70

  

Op basis van de burgerlijke komaf van de rekwestranten relativeert Roorda de steun voor 

het rekest onder de stedelijke bevolking. Hij wijst op enkele pamfletten waarin wordt 

tegengesproken dat de ondertekenaars de stedelijke bevolking vertegenwoordigden, hoewel 

zij zich de „voornaamste borgers‟ noemden. In Utrecht waren de meeste burgers „stil en 

toonde genoegen te hebben in haere regenten‟, zo beweert een pamflettist.
71

 Dit staat in schril 

contrast met de Hollandse rekesten in 1672 die veelal gepaard gingen met massale 

demonstraties en vele handtekeningen. Roorda stelt de rekwestranten daarom voor als 

personen die zich „naïef lieten gebruiken‟ en die vanwege hun bescheiden afkomst 

waarschijnlijk „aanmoediging van wat gewichtiger lieden‟ nodig hadden.
72

 De meeste 

rekwestranten bekleedden beroepen als advocaat, apotheker, notaris, azijnbrouwer, 

schoenmaker en steenhouwer.
73

 Roorda negeert echter dat enkelen zich met hun levensstijl en 

aanzien konden meten met het patriciaat. Zo was de rekwestrant Aelbert van Benthem een 

oud-bewindhebber van de VOC.
74

 Bovendien heeft recent onderzoek aangetoond dat ook 

burgers van lagere komaf sterk bij de politiek betrokken waren en daarin participeerden.
75

 De 

sociale achtergrond van de rekwestranten is geen bewijs dat regenten hen gebruikten om hun 

concurrenten uit het zadel te wippen. 

Voor de betekenis van het rekest is vooral van belang dat de rekwestranten een 

belangrijke plaats innamen binnen de Voetiaanse geloofsgemeenschap. Zeven van hen waren 

(voormalig) kerkenraadsleden.
76

 Zij wierpen zich op als vertegenwoordigers van de 

gereformeerden in de stad Utrecht, in het bijzonder van de Voetianen. Ongeveer de helft van 

de stedelingen was gereformeerd en het grootste deel daarvan was volgeling van Voetius.
77

 

Daaronder waren ook de leden van de factie Booth. Tussen deze regenten en de rekwestranten 

bestonden allerlei sociale banden. Zo was Vermeer in 1663 in de Utrechtse Domkerk 

getrouwd met de dochter van de rijke brouwer Jacob Splinter. Deze zat sinds 1627 in de 

vroedschap en was één van de belangrijkste leden van de factie rond Booth. Dankzij het 
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optreden van de rekwestranten kon Splinter zijn positie proberen te versterken, net als elders 

in de Republiek was gebeurd.
78

 Het ligt voor de hand dat de Voetiaanse regenten en de 

rekwestranten bij de totstandkoming van het rekest hebben samengewerkt. De 

strenggereformeerden trachtten hun greep op het stadsbestuur terug te winnen die zij in de 

jaren 1660 waren verloren. 

In reactie op het rekest besloten de Staten-Generaal op 8/18 november 1673 dat 

onderzocht moest worden wie in Utrecht in zijn ambt gehandhaafd kon worden. In afwachting 

van de uitkomst van het onderzoek kwam de provincie onder curatele te staan. Hornes 

gelastte de leden van de Stichtse bestuurscolleges voorlopig hun functies neer te leggen. De 

Utrechtse vroedschap verzette zich hiertegen, zich beroepend op het gegeven dat zij het 

wettige gezag vormde. Toen de regenten weigerden het stadhuis te verlaten, zetten de 

soldaten van Hornes hen zonder pardon op straat. Hornes benoemde geen nieuwe regenten. 

Om het machtsvacuüm op te vullen, stelde hij acht nieuwe schutterskapiteins aan.
79 

Uit deze 

benoemingen bleek dat een machtswisseling aanstaande was. Alle benoemde kapiteins waren 

Voetiaan.
80

 Hun steun aan het rekest maakte hen bekwaam voor deze functie. Toen dit 

doordrong tot de Utrechtse bevolking, hoopten meer inwoners van de stad hun positie te 

verbeteren door zich solidair te verklaren met het rekest. Terwijl aanvankelijk achtenveertig 

personen het verzoekschrift ondertekenden, waren dat er later vierenzeventig.
81

 

De ontwikkelingen in het Sticht liepen parallel met de discussie in Holland onder welke 

voorwaarden de heroverde gebieden tot de Unie mochten terugkeren. In Amsterdam 

overheerste de overtuiging dat het Sticht in het Rampjaar de andere gewesten had verraden. 

De burgemeester Gilles Valckenier schreef bijvoorbeeld dat de Utrechtenaren liever de 

Fransen hadden binnengelaten dan het uitgehongerde leger van Oranje.
82

 Het waren 

opvattingen die al direct na de Franse verovering waren geuit. Amerongen voorzag al in 1672 

dat het zeegewest bij een eventuele herovering „Utrecht als een geconquesteerde provincie sal 

aansien ende tracteren gelyck het de landen van Overmaese doet‟.
83

 Volgens hem hoopte 

Holland met het Sticht als wingewest een potentiële tegenstander in de generaliteit uit te 

schakelen. Het verbaasde hem niet dat de Staten van Holland in 1674 optekenden dat 

Stichtenaren tijdens de Franse bezetting hun ambten niet hadden vervuld „als den Staet van 
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goede en getrouwe bontgenoten hadde konnen verwachten´.
84

 Bovendien stelden zij militaire, 

waterstaatkundige en fiscale eisen aan Utrecht, zoals een ruime vergoeding voor de op Stichts 

grondgebied aangebrachte versterkingen van de Hollandse waterlinie. 

De raadpensionaris Fagel drukte zijn stempel op de vergaderingen die de Hollandse 

Staten aan de toekomst van het gewest Utrecht wijdden.
85

 Uit zijn handelswijze valt op te 

maken dat ook hij op een wetsverzetting in het Sticht afkoerste. Hij verschoof de aandacht 

van de toekomstige status van het gewest naar de vraag op welke wijze de Utrechtse 

„verraders‟ boete moesten doen. In navolging van Hornes, verklaarde Fagel dat hij de 

bestuurders in het Sticht had verzocht „stil te staen met de functien van haer ambten‟ in 

afwachting van een definitief besluit van de Staten-Generaal.
86

 Stichtenaren probeerden de 

beraadslagingen in Holland te beïnvloeden. Het Utrechtse vroedschapslid Gijsbert van der 

Hoolk wilde Fagel ervan overtuigen dat „Utrecht [in 1672] verlaten wiert‟. Al vanaf 1642 

zetelde hij vrijwel permanent als gedeputeerde namens het Sticht in de Staten-Generaal. Hij 

had gezien hoe Utrecht aan alle oorlogslasten had bijgedragen, schutters en materieel naar het 

oosten had gestuurd om ten koste van zijn eigen verdediging het land te dienen. En dat het 

gewest als stank voor dank weerloos was achtergelaten.
87

 Van der Hoolk trachtte Fagel aldus 

duidelijk te maken dat niet alle Stichtse regenten over één kam geschoren konden worden. 

Naar eigen zeggen had hij de welstand van de Republiek voor ogen gehad. 

Meer Stichtenaren benadrukten dat zij het slachtoffer waren van het terugtrekken van het 

Staatse leger. Zo publiceerden de Utrechtse Staten een deductie waarin stond dat zij in goed 

overleg met Oranje hadden gehandeld en op schandalige wijze in de steek waren gelaten door 

Holland.
88

 Daarnaast dook er een „kort en bondigh bewys‟ op, waarin de vraag centraal stond 

„of t niet beter was geweest met volle buydels te vluchten dan onder de Franse tirannie 

uytgeput opt laetste ellendigh te sterven‟.
89

 Ook verscheen in Utrecht een spotdicht over de 

„grollen der malle Hollanders over het ghedroomde Sleuteldragen‟. Dit gedicht verwees naar 

het verhaal dat de schutterij de sleutels verraderlijk overhandigd zou hebben aan de Fransen, 

nadat zij zich meester had gemaakt van de poorten.
90

 Dergelijke pamfletten kwamen ook uit 

Voetiaanse kringen. Zo drukte de strenggereformeerde drukker Willem Klerck een pamflet 

met de naam Utrechtse peperkoek, waarin de auteur stelde dat ook in Holland in de zomer van 
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1672 de sleutels klaar lagen „om aan de lely-vorst die willig t‟ overgeven‟.
91

 Hoewel de 

Utrechtse bevolking intern verdeeld was, sloot zij de rijen tegen de Hollandse machtspolitiek. 

Zowel het rekest als de tegenstelling tussen de gewesten Utrecht en Holland gebruikte 

Willem III om de Staten-Generaal te bewegen tot een wetsverzetting in het Sticht. Gezien de 

omstandigheid dat Oranje kort daarvoor medestanders in de Hollandse stadsbesturen had 

benoemd, lag het in de lijn der verwachting dat het zeegewest met de prins tot een oplossing 

wilde komen. In de Staten van Holland stelde de prins voor de landgewesten hun oude plaats 

binnen de Unie terug te geven.
92

 Tegelijkertijd deed hij Holland toezeggingen op het gebied 

van onder andere de generaliteitsfinanciën, als compensatie voor gemaakte onkosten. Met zijn 

aanwezigheid en zijn getoonde empathie met de Hollandse belangen, bewoog hij het gewest 

tot het instemmen met de Stichtse herintreding. Bovendien gaven de regenten hem opdracht 

korte metten te maken met degenen die verantwoordelijk waren voor het „verraderlijke‟ 

beleid in het Sticht. Daarmee kreeg Oranje de ruimte om in Utrecht zijn invloed te 

vergroten.
93

 Het zou echter nog maanden duren voordat de Staten-Generaal tot 

overeenstemming kwamen over de status van de landgewesten. Hierdoor kregen Stichtenaren 

enige tijd om zich in een gunstige positie te manoeuvreren, in afwachting van de 

onvermijdelijke machtswisseling. 

 

STRIJD OM DE BESTUURSAMBTEN 

 

Eind 1673 deed het gerucht de ronde dat de door Holland geautoriseerde wetsverzetting in het 

gewest Utrecht niet alleen de stedelijke, maar alle bestuurscolleges zou treffen. Fagel had 

andermaal laten blijken dat hij Stichtenaren verraders vond „de welcke niet een droppel bloets 

ten beste hadde gehadt voor de conservatie van het algemeijne lieve vaderlant‟.
94

 Om hun 

reputatie te herstellen zochten de in het Sticht verblijvende regenten steun bij Amerongen. 

Deze was inmiddels uit Brandenburg naar Den Haag gereisd. Daar ontving hij een 

wijnkoopman, die hem uit naam van Dijkveld, Diderik Borre van Amerongen, heer van 

Sandenburg en de Utrechtse burgemeesters uitnodigde voor overleg in IJsselstein. Voor 

Amerongen bewees dit dat hij ten opzichte van zijn concurrenten een gunstige positie innam. 

Vol zelfvertrouwen weigerde hij een gesprek met de leden van Dijkvelds en Hamels factie, 

onder het mom dat het te gevaarlijk was terug te keren naar het Sticht. Hij vertrouwde echter 

zijn zoon toe dat de ware reden was dat zij probeerden via hem „haer vuijl […] schoon te 
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maecken‟.
95

 Amerongen wilde niet geassocieerd worden met deze regenten en liet zich 

voorlopig nergens mee in.
96

 Hij vroeg zijn neef Hendrik Jacob Tuyl van Serooskerken, heer 

van Zuylen om een lijst te maken van alle regenten en hun verblijfplaats. Vooral was hij 

geïnteresseerd in wie in 1672 waren gevlucht en wie zich vrijwillig aan de Fransen hadden 

onderworpen.
97

 Deze houding betaalde zich snel uit. Ginkel schreef zijn vader vanuit het 

Staatse leger dat hij Oranje had gesproken en dat deze verheugd was geweest dat Amerongen 

geen ´commercie´ had onderhouden met de in het Sticht aanwezige regenten. De prins had 

laten doorschemeren dat het er voor een aantal regenten somber uitzag, omdat zij hadden 

bijgedragen aan de snelle overgave van de provincie aan de Fransen.
98

 

In deze periode drukten Voetianen nogmaals enkele pamfletten waarin hun opvattingen 

naar voren kwamen. Eén daarvan verhaalde hoe ´Rehabeams regeering´ de Utrechtenaren 

onderdrukte.
99

 Rehabeam was de zoon van de Bijbelse koning Salomo, die met ondoordacht 

handelen de scheuring van Israël op zijn geweten had.
100

 Op vergelijkbare wijze zou de 

Utrechtse magistraat de eenheid van de Republiek hebben ondermijnd. Andermaal stelden de 

Voetianen dat één publieke godsdienst de staat zou sterken en dat het de taak van de 

stedelijke overheid was de kerk te beschermen tegen kwalijke invloeden.
101

 Daarnaast zou de 

Republiek zijn verzwakt door het corrupte, zelfzuchtige optreden van de regenten en hun 

verwanten. Een pamflet beschrijft dat het gebruikelijk was dat kandidaten voor 

vroedschapsambten een „drinckgelag‟ gaven in de kelder van het stadhuis, soms ter waarde 

van honderden guldens. Dit had tot doel de regenten gunstig te stemmen. Zo werden 

verwanten en vrienden „met alle ampten en beneficien opgepropt‟.
102

 Bovendien waren de 

regenten collaborateurs. De magistraatsleden zouden deelgenomen hebben aan een bal dat de 

bezetter organiseerde ter viering van de inname van Bodegraven en Zwammerdam, op 

kerstavond 1672. Tijdens deze verovering hadden de Franse soldaten de dorpen met de grond 

gelijkgemaakt en een deel van de bevolking vermoord. Dat de op het bal aanwezige 

Stichtenaren zich hierdoor niet bezwaard voelden, bleek toen zij enkele dagen later het feest 

vervolgden in een huis op de Marieplaats.
103

 Om er bovendien zeker van te zijn dat geen enkel 

lid van de concurrerende factie rond Dijkveld en Hamel buiten schot bleef, verspreidden de 

Voetianen een lijst met drieëntwintig namen van regenten die hadden ingestemd met het 
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Eeuwig Edict.
104

 Bovenaan deze lijst stond Dijkveld. Hij zou de Staten hebben bewogen met 

het Eeuwig Edict in te stemmen en onmiddellijk daarna, nota bene op zondag, de 

stadhoudersstoel uit het Hof van Utrecht hebben laten verwijderen. Op deze manier werd de 

druk op de factie rond Dijkveld en Hamel steeds groter.
105

 

De Voetianen probeerden de prins ervan te overtuigen eventuele nieuwe regenten uit hun 

midden te kiezen. Zij maakten Oranje hun deelgenoot door te stellen dat de prins net als zij 

slachtoffer was van de hooghartige Hamel. De leden van „Rehabeams Raedt‟ zagen de prins 

als hun „voetwis, want sy seyden datse self prins en souverainen waren‟.
106

 Bovendien zou 

Hamel de regenten die zich voor Oranje hadden ingezet buiten de regering hebben gehouden. 

Zo zou de ´Wittse magistraet´ de carrière van de lakenkoopman en rekwestrant Hendrik Quint 

hebben gefrustreerd vanwege zijn openlijke steun aan Oranje. Nogmaals riepen de Voetianen 

de prins op de macht te grijpen, om zo de Republiek in haar oude glorie te herstellen. Oranje 

liet zich deze status gewillig aanleunen, zoals hij ook had gedaan in 1672 toen er soortgelijke 

pamfletten verschenen. Hoewel hij had geprobeerd de kerkelijke twisten binnen de perken te 

houden uit vrees voor binnenlandse onrust, had hij in Holland en Zeeland burgers met een 

Voetiaanse achtergrond benoemd in de stadsbesturen. Het sterkte de Utrechtse rekwestranten 

in de verwachting dat voor hen een bestuursambt in het verschiet lag. 

Behalve een brede stroom Voetiaanse pamfletten, verschenen er enkele publicaties waarin 

een ander geluid naar voren kwam. Zo beschuldigde een pamflettist Quint ervan zijn lakens 

tegen te hoge prijzen te hebben verkocht aan nota bene aalmoezeniers. Bovendien zou hij 

regelmatig zoveel bier drinken dat hij naar huis gedragen moest worden, „waer uyt ghy 

oordelen kont wat de andere teykenaars syn‟.
107

 Een andere rekwestrant, Ambrosius 

Bosschaert, zou tijdens de Franse bezetting buskruit en vuurstenen in de stad hebben 

„gebrocht ten dienst der Vyanden.
108

 Deze pamflettisten haalden niet alleen de goede naam 

van de rekwestranten door het slijk, maar plaatsen ook vraagtekens bij hun motieven. De 

Voetianen zouden „door de rechte wegh niet weten te gheraaken op het kussen […] De 

borgerije verfoeyt het werck ende veel eerlicke lieden wijgeren met deselve ten avontmael te 

gaan.‟
109

 Zo ontstond een publiek debat waarin het optreden van zowel de regenten als de 

rekwestranten centraal stond. 

In het publieke debat kwamen ook anti-adellijke sentimenten naar voren. Vooral 

Amerongen, die aanvankelijk buiten schot bleef, moest ervaren dat pamflettisten hem 

zwartmaakten. Hij zou zoveel macht hebben dat hij niet iemand naast zich duldde „die haer 
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inde kaert soude kunnen sien en het aes afhandigh [kon] maken´.
110

 Ook andere leden van de 

familie Van Reede zouden corrupt zijn en vriendjespolitiek bedrijven. Door hun toedoen 

zouden bijvoorbeeld kapiteins van enkele legercompagnieën „nouwelycx sufficient [zijn] een 

degen te dragen‟. Zij zouden gehandhaafd worden vanwege hun vader, oom of neef „in een of 

ander college sittende‟. Bovendien zouden sommigen van hen de Fransen hebben „gesterkt‟ 

door hun afwezigheid in het Sticht met enorme bedragen af te kopen.
111

 Al deze 

beschuldigingen aan het adres van de Stichtse adel moeten gezien worden in het licht van de 

voortdurende vrees van stedelingen dat edellieden binnen het gewest teveel invloed zouden 

krijgen. Een klein deel van de pamflettisten kwam op deze manier op voor de belangen van de 

stad binnen de Utrechtse Staten. Hoewel de pamfletten zich vooral keerden tegen Hamel en 

Dijkveld, bleef geen enkele regent kritiek bespaard. 

 Ondertussen had de oorlog de besluitvorming over de herintreding van het gewest 

enorm vertraagd. Pas na een zware militaire campagne en moeizaam verlopen 

onderhandelingen, was Oranje erin geslaagd vrede te sluiten met Engeland, Keulen en 

Munster. In het voorjaar van 1674 kon hij zich richten op de binnenlandse politiek.
112

 De 

nood in de landgewesten was inmiddels hoog. Niemand voerde er beleid, sprak er recht of 

inde er belasting, doordat alle bekleders van een ambt waren ontslagen. Deze situatie duurde 

voort zolang de Staten-Generaal verdeeld waren over de toekomstige status van de 

landgewesten. Niet alleen had Holland eisen gesteld aan Utrecht, maar ook Friesland en 

Groningen wilden zichzelf verbeteren. Zeeland was op dat moment het enige andere gewest 

in de Staten-Generaal. Hun afgevaardigden riepen de overige aanwezigen in de vergadering 

op akkoord te gaan met de herintreding, in ruil voor fiscale toezeggingen. Langer uitstel zou 

volgens hen de misère in de landgewesten vergroten. Bovendien was er haast geboden omdat 

het campagneseizoen voor de deur stond. Willem III zou zich dan weer volledig moeten 

richten op het voeren van oorlog tegen Frankrijk.
113

 De oproep van de Zeeuwen miste zijn 

uitwerking niet. Op 10/20 april 1674 besloten de Staten-Generaal de prins de vrijheid te geven 

de regering in de landgewesten „soodanig te ordonneren en te bestellen [als hij] sal oordelen 

best‟.
114
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Terwijl in de Haagse bestuurscolleges de besluitvorming stroef verliep, waren achter de 

schermen de voorbereidingen voor een grootschalige wetsverzetting in het Sticht in volle 

gang. Willem III schreef in november 1673 aan Fagel dat hij diens „sentiment deelde dat in de 

provincie van Gelderlant ende Utreght grote verandering in de regering sal moeten werden 

gemaeckt‟.
115

 Oranje vond dat dit voorlopig geheim moest blijven. Om te voorkomen dat 

informatie zou uitlekken, schreef hij gecodeerd over de wetsverzetting.
116

 Bovendien ontweek 

hij vragen van Stichtenaren die bij hem informeerden over hun toekomst. Zo schreef Willem 

III aan Amerongen dat over een eventuele wetsverzetting niets bekend was, terwijl hij op 

dezelfde dag Fagel schreef over diens „sentiment‟. Door deze geheimzinnigheid is onduidelijk 

wie Oranje bij het samenstellen van de colleges adviseerden. Roorda spreekt het vermoeden 

uit dat niet alleen Fagel, maar ook Renswoude en Van der Hoolk de prins assisteerden. Hij 

kan dat echter alleen staven aan de hand van pamfletten.
117

 De regenten wisten dat hun band 

met aanzienlijke regenten doorslaggevend was voor het vervolg van hun carrière. Zo hoopte 

het vroedschapslid Samuel Gerobulus de dans te ontspringen vanwege zijn „vermaagschap 

aan de oudburgemeesteren Booth,‟ zijn neef.
118

 Net als alle anderen bleef hij in spanning tot 

16 april 1674. Oranje verscheen in de Statenkamer om bekend te maken dat hij alle regenten 

uit hun ambt ontsloeg. In vergelijking met Holland zouden twee keer zoveel regenten niet 

meer in de bestuurscolleges terugkeren.
119

 

De wetsverzetting viel uit in het voordeel van de adellijke en de Voetiaanse facties. Geen 

enkel ridderschapslid dat verwant was met de familie Van Reede verloor zijn ambt. Tot grote 

verassing van alle regenten trad Renswoude opnieuw aan als geëligeerde, hoewel hij drie jaar 

daarvoor zijn politieke ambten had opgegeven. Vanwege zijn „grote verdiensten‟ riep Oranje 

een supernumeraire zetel voor hem in het leven. Met deze negende zetel doorbrak de prins het 

evenwicht in de Staten ten gunste van de Stichtse adel. Het aantal ridderschapsleden nam toe 

van zeven tot dertien, waardoor het nodig was de ridderschapskamer te vergroten.
120

 Dit stond 

in schril contrast met het aantal ontslagen regenten dat deel uitmaakte van de factie rond 

Hamel en Dijkveld. Binnen de geëligeerden ontsloeg de prins Dijkveld en Schadé en de 

meeste van hun verwanten en vrienden. Het enige ridderschapslid dat zijn ambt verloor was 

Sandenburg, vanwege zijn vriendschap met Dijkveld. Maar de grootste verandering vond 

plaats in de Utrechtse vroedschap. Oranje verwijderde er tweeëntwintig van de vijfendertig 
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raden – tijdens de Franse bezetting waren er vijf overleden en niet vervangen. Een aantal van 

de ontslagen regenten zetelde al decennialang in de vroedschap, onder wie Hamel. De prins 

hield hen verantwoordelijk voor het door het stadsbestuur gevoerde beleid, dat vaak in zijn 

nadeel was uitgevallen. Van de vijftien raden die voor 1660 benoemd waren, behielden er 

maar vier hun ambt. Deze vormden de kern van Booth‟s factie, namelijk Booth, Gerobulus, 

Johan van Nellesteijn en Van der Hoolk. Hun invloed nam toe doordat van de zevenentwintig 

nieuwbenoemde regenten er twaalf rekwestrant waren.
121

 Veel nieuwbenoemde regenten 

stelden zich dienstbaar aan Booth op. Zo verzekerde de prins zich van een hem goedgezinde 

meerderheid in de Stichtse bestuurscolleges. 

 

CONCLUSIE 

 

De factiestrijd in het gewest Utrecht die vooraf ging aan de wetsverzetting van 1674, bracht 

het complexe karakter van de verhouding tussen deze informele netwerken aan het licht. Er 

waren hoogoplopende spanningen tussen de adellijke factie rond Renswoude en Amerongen 

en de stedelingen. Gedurende de gehele zeventiende eeuw vreesde de stad Utrecht 

overvleugeld te raken door de Stichtse adel en streefde zij naar bestuurlijke verhoudingen die 

de stedelijke rechten beschermden. Rond het Rampjaar speelde deze vrees in het publieke 

debat slechts een bescheiden rol. Het debat draaide toen voornamelijk rond de tegenstelling 

tussen de strenggereformeerde factie rond Booth en de factie rond Dijkveld en Hamel, die een 

meer vrijzinniger signatuur had. De Voetianenen wilden hun invloed op het stadsbestuur 

vergroten om hun strenggereformeerde idealen te verwezenlijken, waartegen de factie van 

Hamel en Dijkveld zich verzette. Bij deze factiestrijd speelden ook materiële overwegingen 

een belangrijke rol, vooral bij Dijkveld. Terwijl hij tot eind jaren zestig de macht van de 

Oranjes had beperkt, sloeg hij later om als een blad aan een boom toen bleek dat zijn politieke 

toekomst gebaat was bij een meer prinsgezinde politiek. 

Om hun doeleinden te verwezenlijken, richtten de regenten hun blik tot over de 

provinciegrenzen. Terwijl tijdens het Eerste stadhouderloze tijdperk de factie rond Hamel en 

Dijkveld een nauwe relatie opbouwde met de Hollandse raadpensionaris De Witt, zochten 

zowel de adellijke als de Voetiaanse factie naar manieren om hun band met Oranje te 

versterken. Ook deze tegenstelling kende een voorgeschiedenis van enkele decennia. De 

bijzondere omstandigheden rond het Rampjaar versterkten de positie van de prins. Nadat het 

gewest was heroverd, had een groep Voetianen hem opgeroepen de publieke kerk te 
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beschermen, de macht van de zelfzuchtige regenten te breken en een bekwaam bestuur te 

installeren. Daarbij maakte zij de factie rond Hamel zwart volgens methodes waarmee in 

1672 ook de Hollandse en Zeeuwse burgers een bekwaam bestuur hadden afgedwongen. De 

Voetianen presenteerden zich als een alternatief voor de factie rond Dijkveld en Hamel. 

Hiermee ondermijnden de Voetianen de positie van de bovenliggende factie in het 

stadsbestuur. 

Ondertussen zorgden de Hollandse beschuldigingen van verraad aan het adres van de 

Utrechters ervoor dat het landgewest van de prins afhankelijk was om als volwaardig lid in de 

Unie terug te keren. Oranje stond echter lange tijd aan de zijlijn van het conflict, doordat hij 

zich bezighield met de militaire campagne tegen de Fransen. Pas nadat in de Staten van 

Holland de discussie over de herintreding van de landgewesten was losgebarsten, dwong hij 

een autorisatie af om ook in de landgewesten de wet te verzetten. Dit was precies zoals de 

Utrechtse rekwestranten het beoogd hadden. In het grootste geheim troffen Oranje en Fagel 

voorbereidingen om de Stichtse colleges opnieuw samen te stellen. Wat daardoor niemand 

wist was dat de prins meer voor ogen stond dan het vervangen van regenten. Hij wilde de 

politieke structuur van het gewest Utrecht veranderen, met als doel zijn macht te vergroten. 
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HET UTRECHTS REGERINGSREGLEMENT 

 

Na de wetsverzetting in het voorjaar van 1674 confronteerde Oranje de Stichtse regenten met 

een voorstel om het bestuur van het gewest grondig te hervormen. Hij legde een 

regeringsreglement ter goedkeuring voor aan de Staten. In een verklaring deed Oranje het 

voorkomen alsof het reglement een initiatief van Stichtenaren was, als bewijs van hun 

dankbaarheid. Maar de regenten lieten blijken dat dit een onjuiste voorstelling van zaken was. 

Zij stelden pas kort voor de vergadering op de hoogte te zijn gebracht. Toch hadden de Staten 

slechts een kwartier nodig om eenparig het reglement aan te nemen en aansluitend Oranje tot 

erfstadhouder van het gewest Utrecht te benoemen.
1
 Toen echter enkele dagen later de lokale 

bestuurscolleges het besluit moesten ratificeren, rees daar verzet. De vroedschapsleden 

vreesden dat het reglement ten koste zou gaan van hun vrijheden en rechten. Zij wilden 

Oranje eraan herinneren dat hij zich sterk moest maken voor de Stichtse privileges. De Staten 

gingen hiermee akkoord en stelden in afwachting van het antwoord van de prins de ratificatie 

uit. Een Staatse commissie legde het besluit voor aan Willem III. Deze antwoordde dat de 

instemming met het reglement onomkeerbaar was en dat extra toezeggingen overbodig waren. 

Toen de commissie verder aandrong, dreigde de prins zijn steun aan het gewest te 

heroverwegen. Voor de regenten bleef daardoor niets anders over dan onverrichter zake terug 

te keren. Zij brachten advies uit het reglement te ratificeren, waartoe alle colleges in het Sticht 

onmiddellijk eensgezind overgingen.
2
 

De religieuze en staatkundige motieven van de Voetianen om zich voor het herstel 

van de Oranjes in te zetten, verdwenen naar de achtergrond toen door dit herstel hun 

privileges in het geding kwamen. De Utrechtse vroedschap stelde terecht dat de 

bevoegdheden van de stadhouder op gespannen voet stonden met de bestaande bestuursregels, 

vooral die betrekking hadden op de aanstelling van bestuurders. Deze regels waren ontstaan 

vanuit het streven een goed bestuur te vormen, waarbij de „wijsten en treffelijksten‟ als 

vertegenwoordigers optraden van de bevolking. Om te bepalen wie deze 

vertegenwoordigende rol op zich mochten nemen, waren tal van kwaliteitseisen opgesteld. 

Deze hadden betrekking op bezit, afkomst, godsdienst en leeftijd.
3
 In de praktijk bleken deze 

regels voor de facties ook een middel om hun invloed veilig te stellen. De regenten scherpten 

de regels steeds aan, waardoor na verloop van tijd minder families voor bestuurlijke ambten 

in aanmerking kwamen. Deze ontwikkeling kwam door de invoering van het 
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regeringsreglement onder druk te staan. De stadhouder begaf voortaan de ambten en bepaalde 

of een regent bekwaam was. Terwijl voorheen de regenten zich vooral loyaal opstelden aan de 

facties, moesten zij na 1674 ook rekening houden met Oranje. Konden de Utrechtse facties 

hun positie handhaven met behulp van regels en privileges?  

 

DE POLITIEKE AMBITIES VAN WILLEM III 

 

De staatkundige verhoudingen in de Republiek waren voortdurend aan verandering 

onderhevig. Het staatsbestel was ontstaan als resultaat van een samenwerkingsverbond van 

gewesten die zich hadden vrijgevochten tijdens de Opstand. Hoewel zij samenwerkten in de 

strijd tegen buitenlandse mogendheden, mocht dit niet ten koste gaan van de provinciale 

soevereiniteit.
4
 Het gevolg was een voortdurende worsteling met de vraag hoe de lagere 

overheden zich verhielden tot het centrum van de macht. Hierdoor was de invloed van de 

Oranjes niet alleen afhankelijk van de capaciteiten van de prinsen, maar ook van de 

omstandigheden waarin zij hun ambten bekleedden. Willem van Oranje, Maurits en Frederik 

Hendrik hadden zich onderscheiden op het slagveld en daarbij een reputatie opgebouwd als 

hoeders van het vaderland. Willem II had echter ervaren dat deze status in vredestijd snel 

afbrokkelde. Na de Vrede van Munster (1648) brak na decennialang oorlogvoeren een periode 

aan van relatieve rust. Weliswaar vocht de Republiek twee grootschalige zeeoorlogen uit met 

Engeland en nam de dreiging vanuit Frankrijk toe, maar de Hollandse steden beleefden een 

ongekende periode van voorspoed. Op het hoogtepunt van de Gouden Eeuw wensten de 

Hollandse regenten de macht zoveel mogelijk in eigen hand te houden.
5
 

Tijdens het Eerste stadhouderloze tijdperk namen de Staten van Holland verschillende 

besluiten die de macht van de Oranjes beperkten. Zo werden de Hollandse regenten na de 

voor de Republiek desastreus verlopen Eerste Engelse zeeoorlog gedwongen de Acte van 

Seclusie (1654) te sluiten. Terwijl zij drie jaar eerder het stadhouderschap vacant hadden 

gelaten, legden zij nu vast dat de opgroeiende prins van Oranje van het stadhouderschap was 

uitgesloten. De republikeinen die in Engeland aan de macht waren gekomen wilden met deze 

vredesbepaling voorkomen dat een koning zou terugkeren op de troon met steun van de 

Oranjes, die aan het gevluchte Engelse vorstenhuis verwant waren. Toen rond 1660 de 

verhoudingen tussen Engeland en de Republiek waren genormaliseerd en de macht van de 

Engelse koning was hersteld, herriepen de Staten de Acte van Seclusie. De Hollandse 

regenten hadden het als een vernedering ervaren dat een buitenlandse mogendheid hen tot dit 

besluit had gedwongen. Hun opvattingen over de toekomst van de prins waren echter 
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nauwelijks gewijzigd. Dit bleek op het moment dat tijdens de Tweede Engelse zeeoorlog 

(1665-1667) de roep om herstel van het Oranjehuis onder de bevolking toenam. Pamflettisten 

stelden dat de Republiek een sterke man nodig had, die de staat kon behoeden voor 

buitenlandse dreiging. De meeste Hollandse regenten zagen dit als een ondermijning van hun 

positie en besloten onder het mom van de Ware Vrijheid – bevrijd van monarchale tendensen 

– tot het Eeuwig Edict (1667), waarmee zij het stadhouderschap afschaften.
6
 

 De omstandigheden waaronder Willem III opgroeide, beïnvloedde zijn staatkundige 

opvattingen.
7
 Zijn jeugd bracht hij voornamelijk door in Holland, aan een hof dat in hoge 

mate werd gestuurd door zijn moeder Maria Henriette Stuart. Zij stelde tal van Engelsen aan 

in zijn hofhouding, die hem onderwezen naar vorstelijke maatstaven. Veelzeggend was dat de 

prins eerder Engels sprak dan Nederlands. Hoewel de invloed van het Engelse vorstenhuis op 

Oranje verminderde nadat zijn moeder in 1660 was overleden, was de toon voor zijn 

opvoeding gezet. De prins raakte vertrouwd met een hoogadellijke levensstijl die ook al aan 

het hof van Frederik Hendrik had geprevaleerd en met de daarin geldende normen en 

waarden.
8
 Een belangrijke opvatting in dat milieu was dat vorsten de hoeders van het 

staatsbelang waren. In deze taak moesten zij niet gehinderd, maar gesteund worden door de 

elite. Al was hun macht aan beperkingen onderhevig, vorsten vormden de spil waar de 

politiek om draaide.
9
 In navolging van hun hoogadellijke verwanten, beschouwden ook de 

Oranjes hun positie binnen de Republiek als een door God geschonken geboorterecht.
10

 De 

prinsen presenteerden zich als een tegenwicht voor het corrupte, antidemocratische Hollandse 

patriciaat en zijn particularistische beleid. Tegelijkertijd zagen zij zichzelf als een alternatief 

voor de absolutistische monarchieën in de omringende landen, waar het persoonlijke belang 

van de vorst centraal stond.
11

 

De Hollandse regenten waren zich bewust van de invloed van de hoogadellijke 

entourage van de prins. De Witt achtte het noodzakelijk dat de opvoeding van de prins in 

handen kwam van de Staten van Holland, die hem in 1660 tot Kind van Staat verklaarden. Hij 

stelde mede een programma op dat de prins moest voorbereiden op een militaire loopbaan, 

geen politieke. Het moest de prins duidelijk maken dat het stadhouderschap voor hem niet 

was weggelegd. Sindsdien onderwees De Witt hem een dag in de week in staatszaken, 

waarbij hij herhaaldelijk wees op de gevaren van monarchale aspiraties. Maar Oranje liet zich 

weinig door hem beïnvloeden. Hij ervoer het als een vernedering dat de raadpensionaris hem 
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de politieke waardigheid van zijn voorouders onthield.
12

 In de daaropvolgende jaren breidde 

Oranje zijn politieke macht in de Republiek sterk uit. In september 1668 reisde hij buiten 

medeweten van De Witt naar Zeeland om er zich tot Eerste Edele in de Staten te laten 

verklaren. Het was een ambt dat ook zijn voorouders hadden bekleed en dat hem recht gaf op 

een zetel in de Raad van State. Daarnaast gingen er stemmen op Oranje als legerleider aan te 

stellen, nadat geruchten over een oorlog met Frankrijk hardnekkiger werden. Onder druk van 

de publieke opinie besloten de Staten-Generaal tot de Acte van Harmonie (1670), waarmee zij 

het kapitein-generaalschap voor de prins openstelden op het moment dat hij drieëntwintig en 

meerderjarig werd. Het bleek onvoldoende om de roep om herstel van de Oranjes te doen 

verstommen. In januari 1672 stelden de Staten-Generaal onder strenge voorwaarden de prins 

voor één veldtocht aan. Hij mocht niet tot stadhouder worden benoemd, geen politieke 

ambten begeven en zich niet met de binnenlandse politiek bemoeien. 

In de stad Utrecht ging het aannemen van de Acte van Harmonie gepaard met 

feestelijkheden. De inwoners van Utrecht haalden de prins op 7 januari als een redder binnen, 

met een „groten trijn van adel‟ te paard. Vanaf de Wittevrouwenpoort begeleidden twee 

schutterscompagnieën hem naar het Duitse Huis in het centrum van de stad, waar de prins zou 

overnachten. In zijn logement „complimenteerde‟ een Staatse commissie hem en heetten de 

burgemeesters hem welkom. De volgende dag bezocht een nieuwe deputatie Oranje, die zich 

‟s middags „seer kostelyck van de Staten‟ liet trakteren.
13

 Hierna vertrok de prins, de stad in 

euforische stemming achterlatend. Enige maanden later zette Oranje zijn belangrijkste stap 

naar herstel van zijn familiewaardigheid, na de Franse inval in juni. De Hollandse en Zeeuwse 

regenten zagen zich door een opstandige bevolking gedwongen de prins tot stadhouder te 

benoemen.
14

 In het najaar van 1673 beseften de Utrechtse regenten dat ook hen niets anders 

restte dan de prins te benoemen. Nog voordat de laatste Fransman het Sticht had verlaten was 

al een delegatie naar de prins gereisd om hem het stadhouderschap aan te bieden. 

 

HET UTRECHTS REGLEMENT 

 

De roerige omstandigheden rond de Franse bezetting en de daaropvolgende wetsverzetting 

boden Oranje de ruimte om zijn staatkundige opvattingen vorm te geven in een 

regeringsreglement. Hoewel onzeker is wie het reglement heeft geschreven, is duidelijk dat 

Willem III op de inhoud grote invloed heeft gehad.
15

 Al eerder had hij een „plan tot verheffing 
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van de prins en tot herstel van de steden‟ in Holland ontvangen, waarin degenen die 

„sorgeloos op het cussen sit‟ zouden worden verwijderd door een nieuw te benoemen 

stadhouder. Het plan was om de „regeerders deese landen te bedriegen‟ door zijn hulp te laten 

inroepen bij het herstel van de rust en vrede in de steden.
16

 Gezien het succes van de 

Hollandse wetsverzetting zal Oranje weinig twijfels hebben gehad of het invoeren van een 

nieuw reglement in Utrecht haalbaar was. Wellicht had hij van tevoren Amerongen en 

Renswoude ingelicht over het reglement, zodat Oranje zich had verzekerd van hun steun. 

Maar de meest waarschijnlijke opsteller van het reglement is Fagel.
17

 Hij was in deze periode 

nauw betrokken bij de herintreding van het gewest Utrecht. Niet alleen bewerkte hij de 

Hollandse Staten, maar ook informeerde hij de prins over de „veranderinge die in regeringe 

sal moeten worden gemaeckt‟ in de landgewesten.
18

 Hij was aanwezig bij de Utrechtse 

Statenvergadering waarin het reglement geratificeerd was, en las de tekst ervan zelf aan de 

regenten voor.
19

 Bovendien zou hij in 1675 de Staten van Gelderland – maar vooral zijn 

verwanten in Nijmegen – ertoe bewegen de hertogstitel aan Oranje aan te bieden.
20

 Fagel wist 

dat hij hiermee zijn band met Oranje verstevigde en liet geen bezwaren blijken als de 

machtspositie van Willem III toenam, ook niet als dat op gespannen voet stond met het 

bestaande politieke bestel.  

 Reglementen die de bevoegdheden van de stadhouder vastlegden, waren niet 

uitzonderlijk. Meestal ontstonden zij na conflicten over de aanstelling van regenten, waarna 

de bestuurscolleges een document opstelden wie voor welk ambt verantwoordelijk was. Zo 

legden in 1637 de Staten-Generaal aan de Friese steden een Reglement van Raadbestelling 

op, waarin stond op welke wijze de stadhouder de vroedschappen mocht formeren. Het 

Utrechts regeringsreglement van 1674 was echter uniek in zijn omvang en reikwijdte.
21 

Roorda doet het voorkomen alsof er bij de wetsverzetting en bij het invoeren van het 

reglement wat „geïmproviseerd‟ was. Volgens pamfletten zou Oranje een uur voor de 

plechtigheid in de Statenvergadering aan de burgemeesters „poincten aengaende de bestelling 

van de stadsregeringe‟ hebben voorgehouden. Bovendien zou volgens hem de tekst van het 

reglement op „meer dan een punt rammelen: de opbouw was verre van logisch en 
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toevoegingen in de marge vormen met de tekst geen sluitend geheel‟.
22

 Roorda heeft er 

weinig oog voor dat het reglement op vernuftige wijze de stadhouderlijke macht in het 

bestaande regeringsbestel verankerde. 

 Het reglement bepaalde dat de „Hoge Regeringe sal blyven bestaan als van ouds in 

drie leden‟, maar de manier waarop de samenstelling van de bestuurscolleges was geregeld 

veranderde ingrijpend. De stadhouder kreeg de beschikking over de begeving van alle ambten 

van enige betekenis. Het reglement beschreef achtereenvolgens zijn invloed op het formeren 

van de geëligeerden, de proosten, de dekens en de kanunniken, de ridderschap, de 

burgemeesters, de schepenen, de vroedschap, de schouten, de hoofdofficieren, de 

maarschalken, de secretarissen van de Staten, de deputaties in de Staten-Generaal, in de Raad 

van State, in de admiraliteiten en in de generaliteitsrekenkamer. En tenslotte ging het in op de 

benoeming van de presiderende raden, de advocaat-fiscaal, de procureur-generaal en de 

griffier van het hof van Utrecht. De stadhouder kon in alle geledingen van de staatsstructuur 

medestanders op het bestuurskussen plaatsen. Bovendien kreeg hij het recht om in te grijpen 

als de besluitvorming in de bestuurscolleges vastliep. Voorheen hadden leden de 

besluitvorming kunnen frustreren bij resoluties die eenparig genomen moesten worden, wat 

vooral in het voordeel van de stad Utrecht was geweest.
23

 Als na 1674 het overleg was 

vastgelopen, dan moesten de Staten „sonder eenige oppositie ofte contractie van ymandt‟ het 

besluit van de stadhouder overnemen. De Staten stelden zo de stadhouder aan als hun dienaar, 

maar verschaften hem meer dan ooit politieke macht.  

De stadhouder kon voortaan na een vooraf vastgestelde termijn het functioneren van 

regenten evalueren. Met de invoering van het reglement liepen regenten het risico dat de 

stadhouder hen na afloop van hun termijn uit hun ambt verwijderde als zij besluiten namen 

die tegen zijn politiek ingingen. Dit stond haaks op de situatie van voor 1674, toen de 

aanstelling van de bestuurders voor het leven gold en de regenten hun ambt als een 

persoonlijk eigendom beschouwden dat de status en invloed van de familie waarborgde. 
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Tabel 1. Benoemingen door de stadhouder van het gewest Utrecht 

AMBT TERMIJN (JAAR) HERBENOEMING NOMINATIE 

Geëligeerden 3 Ja nee 

Ridderschap voor het leven - nee 

Magistraat (burgemeesters en schepenen) 2 Nee ja 

Vroedschap 1 Ja nee 

Gedeputeerde in de Staten-Generaal, de 

Raad van State, de Admiraliteit, de 

Generaliteitsrekenkamer of in andere 

commissies in de generaliteit 6 Nee ja 

Presiderende Raden, Advocaat Fiscaal, 

Procureur-generaal, Griffier in het Hof 

van Utrecht voor het leven - ja 

Schouten, Maarschalken van Kwartieren, 

Secretaris van de Statenvergadering, en 

militaire ambten voor het leven - nee 

 

De regenten konden sinds 1618 via nominaties invloed uitoefenen op de samenstelling van de 

magistraat. De stadhouder stelde de magistraat iedere twee jaar samen uit een door de 

vroedschap opgestelde nominatielijst. Voor iedere beschikbare positie droeg de raad twee 

kandidaten voor. De aan de stadhouder gestuurde nominatielijsten gingen geen enkele keer 

gepaard met een motivering van de bekwaamheid van de kandidaten. Wel stuurden de 

colleges briefjes mee met het aantal stemmen voor iedere kandidaat, zodat Oranje wist welke 

kandidaat de meeste steun had.
24

 In het verleden voelden stadhouders zich daardoor 

gedwongen regenten te benoemen van wie niet altijd duidelijk was of zij het beleid van de 

Oranjes zouden steunen.
25

 Maar nu was de bewegingsvrijheid van de regenten beperkter. De 

stadhouder kon jaarlijks de samenstelling van de vroedschap wijzigen, zonder dat hij 

gebonden was aan nominaties. Een nominatie van een burgemeester of schepen die Oranje 

niet gezind was, zou een jaar later kunnen leiden tot ontslag uit de vroedschap. Bovendien 

mocht de stadhouder eventueel vroegtijdig vrijgekomen ambten naar eigen inzicht invullen, 

zonder voorgaande nominatie. De stadhouder had daardoor verschillende middelen om de 

stedelijke regenten in het gareel te houden. In 1676 verzuchtte de secretaris van de 

ridderschap dan ook dat er in de vroedschap „groote bekommeringe geweest [waren] van te 

sullen over boort raken, [ook al hadden zij na de verkiezing] nu wederom een jaar voor de 

borst‟.
26

 

 In vergelijking met de stedelingen behielden de edellieden een grotere mate van 

autonomie. De stadhouder bepaalde weliswaar zonder voorafgaande nominatie wie tot de 

ridderschap toegang had, maar de aanstelling gold voor het leven. Hierdoor waren de 
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ridderschapsleden verzekerd van ambten, status en inkomen. Daarmee onderstreepte Oranje 

zijn goede band met de Stichtse adel. Op zijn beurt versterkte de ridderschap haar relatie met 

de prins door hem tot president van het college te benoemen. Dit had vooral symbolische 

waarde, aangezien Willem III nooit als ridderschapslid zou optreden. Ook had de president 

recht op een jaargeld van 2.500 gulden, dat de ridderschap trouw betaalde.
27

 Dit betekende 

echter niet dat de edellieden zich meer konden veroorloven dan stedelingen. Zo was vaak de 

carrière van hun verwanten, bijvoorbeeld als militair in het Staatse leger, afhankelijk van de 

prins. Bovendien had de stadhouder het recht het aantal ridderschapsleden uit te breiden.
28

 

Hierdoor kon hij eventuele onwelgevallige meerderheden in het college in zijn voordeel 

omzetten. Hoewel Oranje dus niet de bevoegdheid had ridderschapsleden uit hun ambt te 

verwijderen, had hij wel mogelijkheden om druk op hen uit te oefenen. 

Naarmate het ambt lager in rang was, nam de invloed van de stadhouder af. Bij 

ambten in de generaliteit – in de Staten-Generaal, in de Raad van State en in de admiraliteiten 

– moesten kandidaat-gedeputeerden zich presenteren aan de stadhouder voordat de Staten hen 

afvaardigden. Indien de stadhouder hen onbekwaam achtte, moesten de leden net zolang 

iemand nomineren totdat deze Oranje „aangenaam‟ was. Bovendien benoemde de stadhouder 

zonder inspraak personen in enkele gewestelijke functies, waaronder het belangrijke ambt van 

secretaris van de Staten. Voor de invulling van minder belangrijke provincieambten droegen 

de Staten kandidaten voor waaruit de stadhouder een keuze moest maken. Hierdoor had de 

prins minder mogelijkheden de begeving ervan naar zijn hand te zetten. Ook begaven de 

leden van de Staten sommige functies in toerbeurt. Zo bepaalden de ridderschapsleden 

onderling door loting wie de generaliteitsrekenmeester mocht benoemen. Hoewel de regenten 

ook deze aanstellingen aan de stadhouder moesten voorleggen, gebeurde dit meestal alleen als 

er onenigheid over de begeving ontstond. Door dergelijke bepalingen bleef het voor Willem 

III mogelijk invloed te houden op de ambtenbegeving in het Sticht, zonder dat hij zich om de 

invulling van alle vacatures moest bekommeren. 

Tenslotte schreef het reglement voor dat de stadhouder bekwame regenten moest 

aanstellen. Hij moest dit vaststellen aan de hand van een aantal kwaliteitseisen over afkomst, 

bezit, leeftijd en godsdienst van bestuurders. Zo moest een lid van de Utrechtse ridderschap 

minimaal 24 jaar oud zijn, een ridderhofstede met toren en ophaalbrug bezitten en lidmaat 

zijn van de gereformeerde kerk. Bovendien moest sinds 1667 een ridderschapslid tenminste 

25.000 gulden aan goederen bezitten in het Sticht.
29

 Daarnaast moesten de geëligeerden 

gekozen worden uit de proosten, dekens en kanunniken van de vijf Utrechtse kapittels. Zij 

moesten minimaal 25 jaar oud zijn en publiek de gereformeerde godsdienst belijden. 
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Dergelijke kwaliteitseisen zouden niet alleen een goed bestuur waarborgen, maar ook de 

positie van de Stichtse facties. Alleen de „wijsten en treffelijksten‟ kwamen voor ambten in 

aanmerking, een groep regentenfamilies wier aantal steeds kleiner werd. De Utrechtse 

ridderschap beperkte bijvoorbeeld het aantal leden tot ten hoogste twaalf. Om te voorkomen 

dat sommige families teveel macht naar zich toetrokken, mocht één gezin niet in 

verschillende colleges tegelijkertijd vertegenwoordigd zijn. Toch waren bijvoorbeeld van de 

vier geëligeerden die tussen 1650 en 1672 aantraden, er drie burgemeesterszonen.
30

  

Om het belang van deze kwaliteiten te onderstrepen, zwoeren de regenten bij hun 

aanstelling trouw aan „alle privilegiën, handvesten ende gerechten‟ en de „oude, wettige ende 

welhergebrachte costuymen‟. Bovendien beloofden zij het reglement „punctuelijck [te] zullen 

observeeren ende na [te] koomen‟.
31

 Aan het afleggen van deze eed hechtten de regenten 

waarde. Toen bijvoorbeeld in 1680 de Staten de latere geëligeerde Johan Carel Smitsaert 

committeerden in de generaliteitsrekenkamer terwijl deze in Den Haag verbleef, gelastten zij 

hem later alsnog in de Statenkamer de eed af te leggen.
32

 Ook bij de ratificatie van het 

reglement benadrukten de colleges meermaals dat de stadhouder de aanstellingen diende te 

laten verlopen volgens de bestaande regels.
33

 Dit moest ertoe leiden dat de Utrechtse regenten 

het „gemeynen welvaren [bevorderden] sonder affectie, gunste ofte ongunste tot ymand [en 

de] gemeyne lands saaken met raad ende daad te helpen bevorderen‟.
34

 

Regenten die al te opzichtig hun eigenbelang nastreefden, moesten waken voor 

beschuldigingen van vriendjespolitiek of corruptie. Zo raakte Zuylen in opspraak omdat hij 

een schoutsambt zou hebben bemachtigd door de Hollandse raadpensionaris enkele 

geschenken toe te sturen.
35

 Het geven van geschenken was geaccepteerd zolang het de 

bevestiging van een bestaande relatie betrof.
36

 In dit geval bestond het risico dat Zuylen het 

ambt aan zijn vrijgevigheid dankte, niet aan zijn bekwaamheid. Toen dergelijke gevallen 

vaker voorkwamen, stelden de Staten een „eed der corruptelen‟ in. Alle regenten moesten 

voortaan zweren dat zij niet vatbaar waren voor omkoping.
37

 Op overtreding hiervan kwamen 

hoge straffen te staan.
38

 De regenten mochten niet chantabel zijn, om besluiten te kunnen 
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nemen ten dienste van het algemene belang. Het is echter de vraag of ook Oranje zich liet 

leiden door deze bestuursregels en door de Stichtse opvattingen over bekwaamheid.  

 

BESTUURSREGELS EN KWALITEITSEISEN IN HET GEDRANG 

 

Terwijl het reglement draaide om de taken en bevoegdheden van een stadhouder, was dit 

ambt nog steeds vacant. Het was echter alle aanwezigen in de Statenkamer op 16 april 1674 

duidelijk dat er voor deze functie maar één kandidaat was, Oranje. De Staten vroegen hem om 

plaats te nemen in een naastgelegen ruimte, zodat de leden met elkaar konden overleggen. 

Renswoude stelde „met veel redenen en kragtige manieren van spreken‟ voor het 

stadhouderschap erfelijk te verklaren in mannelijke lijn, net zoals eerder Holland en Zeeland 

hadden gedaan.
39

 Nadat alle regenten akkoord waren gegaan, lieten zij Oranje weer toe in de 

vergadering. Zij verzochten hem of hij de „goedheyd geliefde te hebben die hooggemelte 

employen ten dienste van de provintie van Utrecht aan te nemen‟.
40

 Onmiddellijk aanvaardde 

de prins het erfelijke stadhouderschap, wat de Staten met een akte bezegelden.
41

 Hierna legde 

Oranje een eed af waarin hij beloofde de bestaande staatsstructuur, bestuursregels en 

privileges te respecteren, zoals van een stadhouder verwacht mocht worden. Bovendien 

symboliseerde hij zijn dienstbaarheid aan het gewest Utrecht door tijdens het uitspreken van 

de eed zijn handen in die van de president van de Staten te leggen.
42

 Na de vergadering 

gingen Amerongen, Renswoude en de Utrechtse burgemeester Johan van Nellesteijn naar 

buiten, waar zij op de trappen van het stadhuis bekendmaakten dat het gewest een nieuwe 

stadhouder had en een nieuw regeringsreglement. 

Al snel na de ratificatie van het reglement zochten de Stichtse regenten naar manieren 

om hun invloed op de ambtenbegeving te vergroten. Enkele edellieden probeerden te 

profiteren van enige onduidelijkheid over de aanstellingen die op initiatief van de stadhouder 

tot stand kwamen. Zo verklaarde Hendrik van Uytehoven, heer van Amelisweert, dat zijn 

aanstelling in de ridderschap de persoonlijke wens was van Willem III. Amelisweert was een 

officier in het Staatse leger en was getrouwd met een tante van Constantijn Huygens, de 

voormalige secretaris van Frederik Hendrik en Willem II en de voorzitter van de Domeinraad 

van Willem III.
43

 De ridderschapsleden achtten het waarschijnlijk dat Oranje hem dit ambt 

had gegund en bekrachtigden zijn aanstelling. Toen Amelisweert echter beweerde dat de 

stadhouder hem had aangesteld in rang boven enkele eerder benoemde edellieden, kwam dit 

de ridderschap „vremt voor‟. Zij zond Amerongen naar het hof om navraag te doen bij de 

stadhouder. Daar bleek dat Amelisweert een valse verklaring had afgelegd. Hij mocht 
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inderdaad plaatsnemen in de ridderschap, maar was als nieuweling de laagste in rang. Om 

dergelijke onduidelijkheden te voorkomen moest voortaan iedereen die Willem III persoonlijk 

aanstelde een akte overhandigen aan de secretaris van het betreffende college.
44

 

Soms stuitten de bestuurders op praktische bezwaren om aan het reglement te 

voldoen. Zo kon de Amersfoortse vroedschap niet ieder jaar in dubbeltal kandidaten 

nomineren voor de magistraat, omdat er onvoldoende gekwalificeerde burgers waren. Zij 

verzocht om herziening van het reglement.
45

 Meestal waren dit echter verkapte pogingen om 

de eigen invloed te vergroten. Volgens enkele regenten was er bijvoorbeeld onduidelijkheid 

of de Staten sommige commissies ad vitam mochten begeven. De Staten vaardigden 

Renswoude af naar Den Haag om met de stadhouder te overleggen. Oranje liet zich echter 

niet onder druk zetten. Hij stuurde Renswoude terug naar de Staten met de mededeling dat hij 

vasthield aan de in het reglement vastgestelde termijn.
46

 In de daaropvolgende weken moest 

Willem III meermalen zijn nieuw verworven bevoegdheden onderstrepen. Zo hadden de 

Staten bijvoorbeeld in Breukelen een stadssecretaris aangesteld zonder toestemming van de 

stadhouder. Oranje had dit ambt inmiddels toegezegd aan een ander en stuurde 

verontwaardigd een brief naar de Staten. Nadat Renswoude de regenten op de bepalingen van 

het reglement had gewezen, restte hen niets anders dan de benoeming terug te draaien. Kort 

daarop publiceerden de Staten het reglement in plakkaatvorm zodat niemand nog kon 

„pretendeere onwetend‟ te zijn.
47

  

Willem III hoopte in overleg met enkele loyale bestuurders besluiten voor te koken of 

de besluitvorming te beïnvloeden, als de uitkomst hem ongewenst was. Om deze reden stelde 

Oranje stelde in de Stichtse bestuurscolleges een aantal verwanten aan, afstammelingen van 

bastaarden van Oranjeprinsen. In de Republiek bestonden verschillende bastaardtakken van 

de Oranjes, zoals de families Nassau-Beverweerd, Nassau-Ouwerkerk, Nassau-La Lecq en 

Nassau-Zuylestein. Zij werden door de Oranjes nauw bij de familiepolitiek betrokken en 

kregen ambten aan het hof en in het Staatse leger. In 1674 benoemde Willem III in de 

Utrechtse ridderschap een kleinzoon van Frederik Hendrik, Hendrik Jacob van Nassau, heer 

van Woudenberg-Ouwerkerk. Nassau-Ouwerkerk woonde in Den Haag en was in 1666 

                                                 
44

 Hua, AStvU, inv.nr. 232-37, ResStvU, 6 novebber 1674; Idem, inv.nr. 731-6, ResRid, 7 december 

1674. 
45

 AE, SvA, inv.nr. 191, VrvA aan Willem III, 12 september 1676; Idem, 237, Willem III aan VrvA, 3 

januari 1675; Idem, 14 januari 1675; Idem, 17 mei 1675; Idem, 21 juli 1675. Volgens het reglement 

moest de stadhouder de Amersfoortse schepenen iedere twee jaar ontslaan, net als in de stad Utrecht. 

Hierna moest de vroedschap in dubbeltal kandidaten nomineren, maar dit was „in dese stadt een 

onmogelijckheit‟. De vroedschap rekende de stadhouder voor dat er te weinig gekwalificeerde burgers 

waren om tweejaarlijks voldoende magistraatsleden te benoemen, zonder regenten die „alsnu [in] de 

schepenbanck [zitten] te continueren‟. 
46

 Hua, AStvU, inv.nr. 232-37, Renswoude aan StvU, 2 mei 1674; Idem, ResStvU, 24 april 1674. 
47

Hua, AStvU, inv.nr. 232-37. ResStvU, 25 maart 1674; Idem, 278-6, Willem III aan StvU, 23 mei 

1674. 



 58 

benoemd tot stalmeester van de prins, het begin van een band die levenslang zou duren.
48

 

Daarnaast stelde Oranje een kleinzoon van Maurits aan, Willem van Nassau, heer van 

Zuylestein.
49

 Nassau-Zuylestein woonde wel in het Sticht en was in 1672 zijn vader 

opgevolgd als heer van Zuylestein.
50

 Ook op andere plaatsen in de Republiek benoemde 

Oranje bastaarden van zijn voorouders in gewestelijke besturen. Op deze manier benoemde 

Willem III verschillende leden van zijn hofentourage tot regent.  

Hoewel de prins met de benoeming van zijn verwanten in de ridderschap het gewicht 

van het college binnen de Utrechtse Staten verzwaarde, vreesden de edellieden dat deze 

aanstellingen hun positie binnen het Sticht schaadden. De Stichtse adel probeerde vast te 

houden aan de bestuursregels die een goed bestuur en hun sociale positie waarborgden. 

Hoewel Nassau-Ouwerkerk in 1674 zitting nam in de ridderschap zonder dat hij riddermatige 

bezittingen in het Sticht had, protesteerde niemand tegen zijn benoeming. De edellieden 

wisten hoe nauw de band was tussen hem en de prins en wilden niet de toorn van Oranje over 

zich afroepen. Zij namen genoegen met de toezegging dat Nassau-Ouwerkerk zou proberen 

een ridderhofstede in het Sticht te kopen, zodat hij er als riddermatige te boek kon staan. Toen 

hij echter weinig aanstalten maakte om de riddermatige status te bemachtigen, raakte hij toch 

in opspraak. Hij had een tientallen jaren leegstaande bouwval in Woudenberg gekocht en 

stelde de Staten voor deze ruïne de status van ridderhofstede te geven. De ridderschap 

weigerde hieraan mee te werken, tot ongenoegen van Willem III. De edellieden zagen het 

verzoek als een bedreiging voor hun status binnen de provincie. Nadat dit de prins ter ore was 

gekomen, gaf hij enkele ridderschapsleden opdracht het verzoek van Nassau-Ouwerkerk te 

honoreren. Onder druk van Oranje besloot de ridderschap tot verheffing van Woudenberg. 

Daarnaast verklaarde de ridderschap de familie Nassau-Ouwerkerk tot een volwaardig lid van 

de Utrechtse adel. Hiermee was de weg vrij voor zijn familie om in de toekomst ambten in het 

Sticht te bekleden.
51

  

Twee jaar later bekritiseerden de Utrechtse edellieden Nassau-Ouwerkerk opnieuw. 

Hij had het commissieambt van de Dom, dat hem als heer van Woudenberg toekwam, 

verkocht aan de Utrechtse koopman en winkelier Adriaen van Driel.
52

Ambtenverkoop zagen 

regenten als een kwalijke zaak.
53

 Volgens de ridderschapsleden was het in strijd met de 
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„adellijke eer en trouw,‟ die zij hoog moesten houden.
54

 Als één van de leden een levensstijl 

hanteerde die de goede naam van de ridderschap in diskrediet bracht, dan waren de leden 

onverbiddelijk; ook hùn status en positie stonden immers op spel.
55

 Met steun van de 

ridderschap weigerde het Domkapittel Van Driel te benoemen en daarvoor zocht het steun bij 

de andere kapittels. Op het Sint-Janskapittel na verklaarden alle kapittels zich solidair. Toen 

Willem III van deze „muijterij‟ vernam, schreef hij de kapittels aan. Hij liet hen 

gecommitteerden naar Den Haag sturen, die hij dermate kapittelde dat zij hun mening 

bijstelden. Kort daarna benoemde het Domkapittel alsnog Van Driel.
56

 De Stichtenaren 

moesten zich steeds neerleggen bij de schending van de bestuursregels als de stadhouder op 

zijn strepen ging staan. 

Behalve verwanten, stelde de prins ook anderen aan die zich buiten het Sticht 

bekwaam hadden getoond. Zo werd Johan Pesters griffier van het hof van Utrecht. Deze had 

daarvoor als pensionaris van Maastricht geheime onderhandelingen gevoerd met de Fransen. 

Daarbij had hij rechtstreeks gecommuniceerd met de prins, buiten de officiële kanalen om.
57

 

Ook stelde Oranje de voormalige Utrechtse hoogleraar Willem van Straten aan. Deze had de 

prins meer dan twintig jaar als lijfarts gediend, waarvoor hij hem beloonde met het 

burgemeestersambt van Utrecht.
58

 Een andere in het oog springende aanstelling was die van 

Jonathan van Luchtenburg tot secretaris van de Staten. Hoewel de betekenis van dit ambt na 

1618 was afgenomen, was het nog altijd een belangrijke functie omdat de secretaris de 

administratieve spil vormde binnen de gewestelijke bestuurscolleges.
 59

 Van Luchtenburg was 

een zwager van Fagel, een verwantschap die hem in de ogen van Oranje bekwaam maakte 

voor dit ambt.
60

 In totaal stelde Willem III negenentwintig regenten aan die afkomstig waren 

van buiten het Sticht.
61

 Dit was in strijd met de bestuursregels die voorschreven dat regenten 

afkomstig moesten zijn uit de provincie en er moesten wonen. Net als elders in de Republiek 

was deze bepaling gefundeerd op het idee dat goed bestuur alleen mogelijk was als de regent 

verbonden was met het „corpus‟ dat hij vertegenwoordigde.
62 

De Stichtenaren stonden dan 

ook argwanend tegenover de komst van nieuwkomers. Volgens een pamflettist lachten zij 

schamper om de nieuwbenoemde regenten die de weg naar het stadhuis niet konden vinden.
63
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Maar wat de Stichtse elite vooral zorgen baarde was dat de komst van de nieuwkomers 

onderstreepte dat het reglement hun geprivilegeerde positie ondermijnde. De regenten konden 

niet meer onderling de ambtenverdeling naar hun hand zetten en moesten de inmenging van 

de stadhouder dulden. 

Ook enkele Stichtenaren dankten hun benoeming in de eerste plaats aan hun band met 

de prins, namelijk de zeven officieren uit het Staatse leger die lid werden van de 

ridderschap.
64

 Mörke stelt terecht dat er een sterke binding was tussen het hof en het leger, 

doordat de stadhouders ook kapitein-generaal waren.
65

 Willem III kende deze officieren 

vanwege hun prestaties op het slagveld. Hun benoemingen stonden in een adellijke traditie 

waarbij getoonde moed en loyaliteit een kwalificatie was voor het dragen van bestuurlijke 

verantwoordelijkheid. Daaronder was bijvoorbeeld de officier Gijsbert Johan van 

Hardenbroek, heer van Groenewoude, een neef van Renswoude.
66

 Hij was één van de jonge 

officieren uit het Sticht die zich rond het Rampjaar onderscheidde in de strijd met de Fransen. 

Ook deze aanstellingen gingen in tegen de Stichtse bestuursregels. Net als elders in de 

Republiek gold dat een politieke functie in de gewestelijke of lokale bestuurscolleges 

onverenigbaar was met een militair ambt, om te voorkomen dat één persoon teveel macht naar 

zich toe kon trekken.
67

 Toen bijvoorbeeld in 1667 Zuylen was toegetreden tot de ridderschap, 

moest hij enkele maanden later afstand doen van zijn compagnie.
68

 Na 1674 kon Oranje deze 

regel zonder moeite negeren.  

Willem III zette zich in om de positie van de officieren in de bestuurscolleges te 

beschermen als deze ter discussie kwam te staan. Dit bleek in 1682, toen Groenewoude 

vanwege hoge schulden zijn riddermatige heerlijkheid moest verkopen, waarop de overige 

ridderschapsleden hem zijn zetel in het college ontnamen. Groenewoude verklaarde in de 

ridderschap dat zijn bekwaamheid voldoende was bewezen door zijn constructieve bijdrage 

aan tal van raadsvergaderingen. Bovendien zou hij niet op grond van het bezit van de 

heerlijkheid Groenewoude zijn benoemd, maar op persoonlijke titel. Dit maakte de verkoop 

van zijn ridderhofstede in zijn ogen irrelevant. De ridderschap herhaalde echter dat hij het 

college diende te verlaten en legde haar besluit ter goedkeuring voor aan de stadhouder.
69

 

Willem III overlegde met Groenewoude over het behoud van zijn plaats in de 

ridderschap. Deze was kennelijk mismoedig gestemd en vroeg Oranje zich uit de ridderschap 
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te mogen terugtrekken ten faveure van zijn broer, zodat het ambt binnen de familie bleef. 

Toen de prins aan hem vroeg wat hij daarna zou gaan doen, antwoordde hij „in stilligheit‟ bij 

zijn moeder te gaan wonen.
70

 Oranje zag daar weinig heil in en gaf het Hof van Utrecht 

opdracht te bemiddelen tussen Groenewoude en zijn schuldeisers. Tegelijkertijd stelde hij de 

ridderschap voor dat Groenewoude zijn zetel zou behouden in de ridderschap, mits hij binnen 

zes weken een nieuwe ridderhofstede kocht.
71

 De welgestelde moeder van Groenewoude 

bracht uitkomst. Zij kocht voor 10.500 gulden de ridderhofstede Hindersteijn en schonk deze 

aan haar zoon. Deze behield daardoor zijn plaats in de ridderschap, maar nu als heer van 

Hindersteijn. De perikelen rond Groenewoude tonen aan dat Willem III zich zoveel mogelijk 

aan de regels voor de bestuurscolleges conformeerde, zolang deze zijn belangen niet 

schaadden. 

 

DE POSITIE VAN NIEUWKOMERS 

 

Doordat de aanstelling van militairen met een Stichtse achtergrond zowel in het voordeel van 

de Van Reedes als van de prins was, bekrachtigde de ridderschap in 1685 een reglement dat 

deze aanstellingen vergemakkelijkte. Hierin stond dat de ridderschapsleden de gereformeerde 

godsdienst moesten belijden. Daarnaast moesten zij minimaal tien jaar lang een Utrechtse 

ridderhofstede bezitten, met veertig morgen land eromheen ter waarde van minstens 30.000 

gulden. Voortaan mochten ook edellieden jonger dan 24 jaar ridderschapslid worden, al 

zouden zij tot die leeftijd geen traktement ontvangen.
72

 Bovendien moesten de 

ridderschapsleden „gesproten sijn‟ uit een oude adellijke familie, die al voor 1500 van de 

regering deel had uitgemaakt. Personen van buiten de provincie konden alleen lid worden als 

deze „uijtheemse personen, [mits] gequalificeerd als boven,‟ getrouwd waren met Utrechtse 

adellijke vrouwen uit een riddermatig geslacht. Tenslotte moesten zij minimaal zes jaar in de 

provincie wonen, voordat zij een ambt mochten bekleden. 

Het nieuwe reglement voor aanstellingen in de ridderschap garandeerde de positie 

van de Stichtse adel. Maar omdat Oranjes verwanten inmiddels volwaardige Utrechtse, 

riddermatige geslachten waren, vormde dit voor Willem III geen bezwaar. In het laatste 

decennium van de zeventiende eeuw bracht hij een volgende generatie van de Oranje-

bastaardtakken aan de macht in de gewestelijke besturen. In het gewest Utecht benoemde hij 

Lodewijk Adriaan van Nassau, heer van Odijk-Zeist in 1693, en Cornelis van Nassau, heer 

van Woudenberg in 1701. Deze voldeden aan de bepalingen van het reglement. Zij hadden 

een Utrechtse ridderhofstede geërfd van hun vader en woonden al geruime tijd in het gewest. 

Tegelijkertijd maakten zij carriere aan het hof en in het Staatse leger, net als hun vaders 
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hadden gedaan. Het nieuwe reglement had onvermeld gelaten of militairen in de ridderschap 

mochten zetelen. Hierdoor konden opnieuw Utrechtse officieren toetreden tot de colleges, 

edellieden waarop zowel Oranje als de Van Reedes invloed had.
73

 De regels waren opgerekt 

naar tevredenheid van zowel de stadhouder als van de Utrechtse adellijke elite. 

Met steun van de prins verdedigde de riddermatige adel zijn positie tegen pogingen 

van stedelingen om tot de adellijke elite door te dringen. Zo maakten enkele geëligeerden 

aanspraak op adeldom, terwijl de ridderschap hun afkomst niet erkende. Eén van hen was 

Samuel de Marez, heer van Maarsbergen en Maarn. Hoewel zijn naam anders doet 

vermoeden, was hij van burgerlijke komaf. Hij was een rijke Amsterdamse koopman, die bij 

zijn huwelijk met een Amsterdamse regentendochter ongeveer 600.000 gulden inbracht. In 

1656 had hij de ambachtsheerlijkheid Maarsbergen gekocht. Toen Willem III hem in 1674 

benoemde tot geëligeerde, hoopte De Marez zijn aanzien te verhogen door Oranje te 

verzoeken hem als edelman aan te stellen. Deze wilde hieraan echter niet meewerken. Hij 

vermoedde dat dit op bezwaren zou stuiten bij de ridderschap, die de adellijke titels exclusief 

wilde houden voor een kleine groep families. Om dezelfde reden ging de stadhouder niet in 

op het verzoek van de rijke, burgerlijke regent Gerard Ploos van Amstel om in de ridderschap 

beschreven te worden als heer van ‟t Gein en Oudegein.
74

  

Gezien de grote rivaliteit tussen de ridderschap en de stad Utrecht was het voor veel 

stedelingen pijnlijk dat Willem III edellieden in de vroedschap benoemde. Gedurende de 

zeventiende eeuw hadden de stedelijke regenten het aantal adellijke leden van het 

stadsbestuur teruggedrongen, vooral doordat edellieden afstand moesten doen van hun 

riddermatige status als zij tot de vroedschap toetraden. Tegen deze regel in stelde Willem III 

een edelman aan in de Utrechtse vroedschap, Jacob Taets van Amerongen. Dit had geen 

gevolgen voor de status van zijn familie. Zijn zoon was dankzij zijn huwelijk met een dochter 

van de familie Van Zuylen in het bezit gekomen van de ridderhofstede Natewisch en werd in 

1691 lid van de Utrechtse ridderschap. Het is tekenend dat de edellieden erin slaagden met 

steun van Willem III het machtsevenwicht in hun voordeel te laten doorslaan. Weliswaar was 

het aantal edellieden in de vroedschap te beperkt om een bedreiging te vormen voor de positie 

van het stedelijke patriciaat.
75

 Het onderstreepte echter dat Oranje meer oog had voor de 

privileges en belangen van de adel, dan voor die van de stedelingen.  
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In tegenstelling tot de positie van nieuwkomers in de ridderschap, was die van de 

Voetianen in het stadsbestuur kwetsbaar. Doordat Booth één van de weinig overgebleven 

regenten met ervaring was, rustte het functioneren van het stadsbestuur in hoge mate op zijn 

schouders. Hij bekleedde de voornaamste ambten en nam plaats in belangrijke commissies. 

Ook enkele nieuwkomers klommen met zijn steun snel op binnen de bestuurlijke hiërarchie.
76

 

Deze situatie veranderde echter toen voorname leden van het stadsbestuur kort na elkaar 

stierven. In 1677 stierf Booth, in 1678 Van Nellesteijn en in 1680 Van der Hoolk. Oranje 

gunde hun ambten aan stedelingen zonder patricische achtergrond.
77

 Dit was in tegenstelling 

tot wat bijvoorbeeld in Zwolle gebeurde, waar soortgelijke problemen speelden en Willem III 

vergelijkbare bevoegdheden had.
78

 Oranje greep daar de mogelijkheid aan om de 

bekwaamheid van het bestuur te verhogen door enkele voormalige regenten in genade aan te 

nemen. De verwijderde Stichtse regenten waren echter besmet met een ´Wittiaans´ verleden 

en kwamen aanvankelijk niet voor publieke ambten in aanmerking. Daardoor had de 

vroedschap een gebrek aan kennis en ervaring. 

De Voetianen konden over het algemeen op weinig steun van de prins rekenen als 

hun ambt ter discussie kwam te staan. Negen van de tien raden die de stadhouder tot 1682 

ontsloeg, waren na 1674 aangesteld. In 1677 tekende de vroedschap op dat het aftreden van 

één van de vroedschapsleden plaatsvond „vermits hij sich absenteerde‟.
79

 Niet iedere raad was 

blijkbaar geschikt voor zijn taak, net als elders in de Republiek.
80

 Bovendien lijken sommigen 

moeite te hebben gehad zich aan te passen aan de levensstandaard van de bestuurlijke elite. 

De in 1674 benoemde steenbakker Hendrik van Pothuysen kwam in financiële problemen. Hij 

kon niet voldoen aan het Huisgeld, een belasting op bewoonde goederen. Hoewel hij 

verschillende keren uitstel van betaling kreeg, moest hij in 1677 zijn huis verkopen om aan 

zijn schuldeisers te kunnen voldoen. De vroedschap achtte hem niet langer „treffelijk‟ en 

dwong hem terug te treden uit zijn publieke ambt.
81

 Een enkele keer zette Willem III zich in 

voor de politieke carriere van de nieuwkomers in het stadsbestuur. Dit bleek toen er in 1676 

rumoer ontstond in de Utrechtse vroedschap omdat de stadsdoctor Adriaan Gentman voor het 

derde opeenvolgende jaar schepen wilde worden. De regenten wezen erop dat een 

magistraatsambt gebonden was aan een tweejaarlijkse termijn. Toen dit Willem III ter ore 
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kwam, greep hij in. Gentman was de zoon van de predikant Cornelis Gentman, bevriend met 

Voetius. Oranje wist dat hij kon rekenen op zijn loyaliteit. Hij gaf de vroedschap opdracht de 

„bequame‟ Gentman te nomineren voor het schepenambt en voegde er berispend aan toe dat 

het stadsbestuur niet tegen zijn wens mocht ingaan. De stad restte niets anders dan Gentman 

voor te dragen en bij de jaarlijkse verkiezing zijn onrechtmatige benoeming goed te keuren.
82

  

De meeste nieuwkomers die zich in het stadsbestuur handhaafden, dankten dit aan 

verwants- en vriendschapsbanden in het Sticht. Zo trouwde de rekwestrant en notaris Dirk de 

Swart met een dochter van de voormalige regent Frederik van Beeck. Op het eerste gezicht 

was dit voor De Swart vanuit strategisch oogpunt een ongelukkige huwelijkskeuze, omdat 

Van Beeck in 1674 was ontslagen.
83

 De familie Van Beeck was echter vanwege haar 

verwantschap met Booth allerminst uit de gratie geraakt. Zo benoemde Oranje in 1674 in de 

geëligeerden Pieter van Beeck, een neef van Frederik.
84

 De Swart drong dankzij zijn 

verwantschappen tot de magistraat door. Dat gold ook voor de nieuwkomer Paulus Voet van 

Winssen. Zijn vader was hoogleraar in de metafysica aan de Utrechtse universiteit, een ambt 

waaraan de familie een goede naam dankte. Voet van Winssen was erin geslaagd zijn dochter 

te laten trouwen met de vermogende Martens. Voet van Winssen kwam via Martens in 

contact met andere invloedrijke regenten die zijn politieke ambities steunden.
85

 In 1680 en 

1684 werd hij burgemeester en samen met zijn schoonvader zetelde hij jarenlang in de 

Statenkamer. Bovendien werd hij in 1685 secretaris van de Staten, een ambt dat velen 

ambieerden. Regenten als De Swart en Voet van Winssen combineerden zo sociale stijging en 

toenemende politieke invloed. 

Behalve contacten en verwantschappen, waren status en rijkdom belangrijke 

voorwaarden voor een stevige positie in het stadsbestuur. Dit blijkt onder meer uit de carrière 

van de vermogende Bartholomeus de Gruyter.
86

 Hij dankte zijn fortuin aan de handel in de 

Oost, waar hij als koopman had gewerkt in het Perzische Mazulipatnam. Bij terugkeer in de 

Republiek was hij gaan wonen in de stad Utrecht aan de Nieuwgracht, vlakbij het 

Janskerkhof. Daarnaast kocht hij in 1682 het huis Groenewoude.
87 

Zijn rijkdom en status 

kwalificeerden hem voor belangrijke stedelijke ambten. Een jaar na zijn benoeming in 1675 

in de vroedschap werd hij schepen en twee jaar later werd hij burgemeester, tegen de regels 

in.
88

 Bovendien behoorde hij ruim een decennium lang tot de deputatie die de stad in de 
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Staten vertegenwoordigde. Door de carrière van De Gruyter en anderen rekwestranten uit de 

gegoede burgerij, bleef de invloed van de Voetianen op het stadsbestuur voorlopig 

gehandhaafd. 

 

CONCLUSIE 

 

De politieke ambities van Willem III in de jaren rond het Rampjaar waren vooral gericht op 

het verwerven en uitbreiden van voorouderlijke waardigheden. Het Utrechts 

regeringsreglement was een voorname uitkomst van dit streven. Net als voorgaande Oranjes 

werd de prins in het Sticht stadhouder, formeel ondergeschikt aan de Staten. Het reglement 

had echter bepaald dat de stadhouder voortaan alle regenten mocht aanstellen, al dan niet na 

voorgaande nominatie. Ook had de stadhouder het recht zich te mengen in de besluitvorming 

en beschikte hij over de begeving van vele ambten. Bovendien was de stadhouder 

verantwoordelijk voor de beoordeling van de bekwaamheid van regenten. Doordat de meeste 

bestuurders voortaan tijdelijke aanstellingen hadden, moesten zij zich steeds opnieuw 

bewijzen aan de stadhouder. Dit kon Willem III aanwenden om zijn greep op de colleges te 

verstevigen. Behalve de leden van de adellijke en de Voetiaanse factie, benoemde hij enkele 

verwanten, officieren uit het Staatse leger en anderen die hun loyaliteit aan de prins hadden 

bewezen. 

De kwaliteitseisen die zowel een goed bestuur als de positie van de regentenfamilies 

moesten waarborgen, kwamen met het reglement onder druk te staan. Hoewel hij als 

stadhouder de privileges zou moeten beschermen, negeerde Oranje deze geregeld om degenen 

te benoemen die hij bekwaam achtte. Dit verminderde echter nauwelijks het belang van lokale 

verwants- en vriendschapsbanden. De meeste edellieden die Oranje aanstelde waren 

verwanten van Amerongen die daardoor zijn invloed zag toenemen. De ridderschapsleden 

deinsden er desalniettemin niet voor terug de bestuursregels te beschermen, tegen de wens 

van Willem III. Over het algemeen konden zij echter bij bneoemingen op de steun van de 

stadhouder rekenen. Daarentegen kwam de positie van de Voetiaanse factie onder zware druk 

te staan. Een aantal nieuwbenoemde regenten was ongeschikt voor hun ambt en moest 

terugtreden. Bovendien stierven kort na elkaar een aantal belangrijke regenten, onder wie 

Booth. Hierdoor bleef de vroedschap min of meer stuurloos achter. Het voorheen wankele 

machtsevenwicht tussen de Utrechste ridderschap en de stad Utrecht sloeg door in het 

voordeel van de adel. 
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STICHTSE CONTACTEN MET WILLEM III 

 

Willem III kocht in 1674 voor 18.755 gulden de heerlijkheden Soest, Baarn, Ter Eem en 

Eemnes van de Amsterdamse familie De Graeff. Behalve enkele hofsteden stond in deze 

gebieden een buitenverblijf dat Oranje de naam Soestdijk gaf. De prins wilde dit huis laten 

verbouwen tot een „lustplaets ende wildebane‟. Hij gaf de Haagse architect Maurits Post 

opdracht een jachtslot te ontwerpen, met stallen, koetshuizen en vertrekken voor bedienden. 

Het huis kreeg twee verdiepingen, gebouwd in classicistische stijl. Het was van bescheiden 

omvang in vergelijking met het later in opdracht van Oranje gebouwde ‟t Loo. Eromheen 

lagen tuinen met boomgaarden, kassen, moestuinen en verblijven voor vogels en honden. 

Nadat Willem III in 1677 met Mary Stuart was getrouwd, liet hij ook voor haar enkele 

vertrekken bouwen aan de noordzijde van Soestdijk. Deze hadden uitzicht op een vijver met 

een drakenfontein. De meest opvallende ruimte was een hoge tuinzaal aan de achterkant van 

het hoofdgebouw, dat aan drie zijden grensde aan het omliggende groen. Zo ontstond een 

jachtslot waar Oranje al tijdens de bouw regelmatig verbleef.
1
 

Soestdijk was de enige residentie van Oranje in het gewest Utrecht, maar verspreid 

over de Republiek bezat hij er meer. Naar de politieke invloed van dergelijke hoven doen 

historici veel onderzoek. Het Oranjehof neemt daarbij een bijzondere plaats in.
2 

In 

tegenstelling tot de situatie in de omringende landen, was het hof in de Republiek geen 

onderdeel van het staatsbestel. Het had daardoor meer het karakter van een privéhuishouden 

en was bescheiden van omvang. Toch kon het de besluitvorming in bestuurscolleges 

beïnvloeden, vooral doordat het zich ontwikkelde tot het centrum van een informeel netwerk.
3
 

De reikwijdte daarvan was afhankelijk van de prins en de omstandigheden waarin hij optrad.
4
 

In het Sticht was het hof van Willem III een potentiële machtsfactor, doordat de stadhouder 

over verregaande bevoegdheden beschikte. Mörke constateert dat slechts weinig inwoners van 

het gewest Utrecht een hofambt wisten te bemachtigen. Daarentegen had Oranje verschillende 

hovelingen in de gewestelijke besturen benoemd, evenals personen die hij kende uit het 
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Staatse leger en de diplomatie.
5
 Wat waren de gevolgen daarvan voor de verhouding tussen 

het Oranjehof en de bestuurlijke elite van het gewest Utrecht? 

 

HOFLEVEN OP EN ROND SOESTDIJK 

 

Naar het voorbeeld van hun Engelse, Duitse en Franse vorstelijke verwanten lieten de Oranjes 

residenties bouwen die hun verheven positie tot uitdrukking brachten. De stadhouder had een 

onderkomen in het Stadhouderlijk Kwartier, gelegen aan het Haagse Binnenhof in Den Haag. 

Behalve deze publieke residentie verrezen er verschillende privé-onderkomens in Den Haag 

en omstreken, zoals Paleis ´t Noordeinde, Huis ten Bosch, Huis ter Nieuwburgh en Huis 

Honselaarsdijk. De locatiekeuze hiervoor kwam voort uit de wens aanwezig te zijn waar 

regenten de voornaamste politieke besluiten namen, in de Staten-Generaal en in de Staten van 

Holland. Zo ontwikkelde Den Haag zich in de eerste helft van de zeventiende eeuw tot een 

hofstad.
6
 Ook elders in West-Europa ontstonden hofsteden waar vorsten een vaste residentie 

hadden. Dit had voor hen een groot voordeel. De belangrijke leden van de provinciale elites 

moesten in de hofstad verblijven, als zij in de gunst van de vorst wilden geraken. Zo weekte 

de vorst hen los uit de gewestelijke politiek en betrok hen bij het centrale beleid, al bleven de 

edellieden ook gericht op hun lokale machtspositie.
7
 In de Republiek had het ontstaan van een 

hofstad minder gevolgen voor de sociaal-politieke verhoudingen. Het Oranjehof ontwikkelde 

zich niet tot hét centrum van de ambtenbegeving, omdat de regeermacht in de Republiek in de 

provinciale bestuurscolleges lag. Het stadhouderlijk hof in de Republiek was in vergelijking 

met de omvang van belangrijke hoven in de omringende landen klein.
8
 Bovendien was het 

hofleven van Willem III kleinschaliger dan dat van zijn voorgangers.
9
  

 De decentralistische staatsstructuur van de Republiek en de macht van de provinciale 

elites vormden voor Willem III mede aanleiding om zijn hofleven niet tot Holland te 

beperken. Bovendien was hij een fervent jager die vaak vertoefde op de Veluwe en 

omgeving.
10

 In het gewest Utrecht liet hij mede daarom Soestdijk bouwen, terwijl hij later in 

Gelderland paleis ‟t Loo liet oprichten en het huis Dieren uitbreiden en verfraaien. In de 

omgeving van deze residenties woonden edellieden met wie de prins contact wilde en moest 
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onderhouden. Tijdens zijn jeugd had hij geleerd dat zijn machtsbasis niet alleen in Holland 

lag, maar ook in de landgewesten. Vooral met steun van de adel hoopte hij zijn politiek in de 

Staten en de Staten-Generaal vorm te geven. Het was voor de prins van belang dat in de 

omgeving van Soestdijk onder meer Renswoude en Amerongen huisden, terwijl zijn 

vertrouweling Willem Adriaan van Nassau-Odijk in Zeist een ridderhofstede betrok.
11

 Door 

de geringe afstand tussen hun onderkomens kon Oranje eenvoudig met hen in contact treden, 

buiten het zicht van de machtige Hollandse regenten. Maar ook in zijn Haagse residenties 

moest Oranje vaak aanwezig zijn om er zijn belangen te behartigen. Het gevolg daarvan was 

dat Willem III rondreisde tussen zijn residenties om belangrijke contacten warm te houden.
12 

 

Aan vroegmoderne hoven gold een etiquette die een afstand creëerde tot de vorst en 

diens bijzondere positie onderstreepte. Tegelijkertijd bevestigde dit de bevoorrechte status 

van degenen die in de omgeving van de vorst mochten verblijven.
13 

Hoewel een deel van het 

hofleven van Willem III volgens een protocol verliep, had het ook een sterk informeel 

karakter. In vergelijking met andere hoven was het hofceremonieel aan het Oranjehof 

bescheiden van karakter en omvang.
14

 Buiten de maaltijden en de audiënties om was er ruimte 

voor vertrouwelijke contacten. De aanwezigen wisselden nieuwtjes uit, bespraken de politieke 

situatie en bedisselden de ambtenbegeving. Lang niet alle hovelingen hadden echter toegang 

tot de prins. Willem III handhaafde een bestaande scheiding tussen de privé- en de publieke 

gedeeltes van het hof.
15

 Het huishouden van Oranje opgedeeld in drie departementen: tafel, 

stal en kamer.
16

 Daarnaast kende het hof een secretariaat en de Domeinraad, die 

respectievelijk verantwoordelijk waren voor het afhandelen van de correspondentie en voor 

het beheer van de domeinen. Hovelingen mochten aanwezig zijn in de ruimtes waar zij hun 

functies uitoefenden. Alleen de belangrijkste dienaren hadden toegang tot alle privé-

vertrekken, zoals de kamerheer en de stalmeester.
17 

De mate waarin iemand verzekerd was 

van persoonlijk contact met de prins was maatgevend voor diens invloed aan het hof.
18

 Dit 

stelsel bekrachtigde Willem III in 1677 met twee nieuwe hofordonnanties. Hij verleende een 
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select groepje – in dit proefschrift aangeduid met vertrouwelingen - onbeperkt toegang tot 

hem en dus tot belangrijke contacten en informatie.
19

 

De vertrouwelingen van Willem IIII hadden een aantal zaken gemeen.
20

 Allereerst 

genoot de vertrouweling de persoonlijke gunst van de prins, wat hem boven andere 

ambtsdragers deed uitstijgen. Vaak was deze gunst gebaseerd op persoonlijke vriendschap. 

Ten tweede was de macht van de vertrouweling gebaseerd op diens staats- en hofambten en 

de bijkomende bevoegdheden, maar vooral op het vermogen naar buiten toe als 

plaatsvervanger van Oranje op te treden. Hij communiceerde namens Oranje met anderen, 

bijvoorbeeld met regenten die de gunst van de stadhouder wilden. En ten derde was hij niet 

alleen verzekerd van toegang tot Willem III, maar had hij ook grote zeggenschap over de 

toegang van anderen tot de prins. Oranje vertrouwde in hoge mate op de adviezen van zijn 

vertrouwelingen, wat hen de kans gaf hun verwanten en vrienden naar voren te schuiven en 

hun concurrenten buiten te sluiten. Zij probeerden het contact met Oranje zo exclusief 

mogelijk te houden, om zo hun status te verhogen. Deze groep vertrouwelingen bestond in 

toenemende mate uit edellieden met een Nederlandse achtergrond.
21

 Hierdoor was de 

adellijke, militaire en internationaal georiënteerde omgeving van de prins meer betrokken bij 

de politiek in de Republiek dan die van zijn voorouders.
22

 

Slechts enkele uit de Republiek afkomstige edellieden konden zich een vertrouweling 

van Willem III noemen. Dit gold ondermeer voor de kamerheer Hans Willem Bentinck, voor 

de stalmeester Nassau-Ouwerkerk, voor Nassau-Zuylestein en voor Nassau-Odijk.
23

 Bentinck 

nam daarbij een bijzondere plaats in. Als lid van een oud Gelders en Overijssels adellijk 

geslacht werd hij in 1664 op vijftienjarige leeftijd page van Oranje. Acht jaar later werd hij 

diens kamerheer. Tussen hen ontstond een vriendschap die decennialang zou standhouden. In 

1675 zat Bentinck vijftien dagen lang bij het bed van Willem III, toen deze geveld was door 

de pokken. Prompt kreeg Bentinck ook zelf de pokken. Oranje zou het voorval nooit vergeten 

en vertrouwde volledig op de loyaliteit van Bentinck. Vooral op militair gebied adviseerde hij 

de prins, maar ook op diplomatiek en politiek gebied stond hij hem terzijde. Zo zond de prins 

hem enkele keren naar het Engelse hof, om er namens Willem III te onderhandelen. In ruil 

voor zijn loyaliteit begunstigde Oranje hem met ambten, titels en geschenken, net als de 
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andere vertrouwelingen.
24

 Bentinck bouwde met steun van Oranje een enorm vermogen op 

van ongeveer elf miljoen gulden, waarmee hij na de Oranjes de rijkste inwoner van de 

Republiek was geworden.
25

 Ook de andere vertrouwelingen profiteerden van de gunst van 

Willem III, al was hun status lager dan die van Bentinck. Hun verheven positie aan het hof 

kwam onder meer tot uiting in de tafelschikking. Deze gaf hun het recht als enigen aan de 

tafel bij de prins te zitten, op een verhoging ten opzichte van de andere hovelingen.
26

 

In het Sticht draaide het tamelijk kleinschalige hofleven om Willem III en zijn 

vertrouwelingen. Oranje en zijn echtgenote beschikten op Soestdijk over een chambre en 

anti-chambre. Daarnaast waren er ruimtes voor de kamerheer en de stalmeester, die naar de 

bekleders van deze hofambten respectievelijk „Bentincks kamer‟ en „Ouwerkercks kamer‟ 

heetten.
27

 Het jachtslot telde verder enkele kamers voor gasten, een grote eetkamer en 

ontvangsthal, stallen en bijgebouwen voor de bedienden.
28

 De prins en zijn gevolg wandelden 

er overdag in de tuinen rond het jachtslot of vermaakten zich met kaartspelen. Een geliefd 

spel in het najaar van 1682 was het Franse La Basette, waarbij de spelers hoge geldbedragen 

vergokten. ‟s Avonds serveerden de bedienden er uitgebreide maaltijden en schonken zij 

rijkelijk wijn, wat een enkele keer ontaardde in dronkenschap. Bij al deze gelegenheden 

bespraken de aanwezigen de laatste ontwikkelingen. Zo overlegde Fagel geregeld op 

Soestdijk met Oranje over politieke besluiten in de Staten van Holland.
29

 Maar ook minder 

verheven onderwerpen kwamen ter tafel. Zo lachte de prins smakelijk om Nassau-Zuylestein, 

vanwege diens mogelijke affaire met zijn schoonzuster. En de vertrouwelingen roddelden 

erover dat de Utrechtse edelman Johan van Gent, heer van Rijnenburg „een groot liefhebber 

was om het de vrouwluyden van achteren te doen‟.
30

 Zij maakten deze voormalige 

medestander van De Witt en gouverneur van Oranje zwart. Soestdijk was zo een plaats waar 

Willem III in een ongedwongen sfeer uiteenlopende zaken besprak en bekonkelde. 

 Net als aan andere Europese hoven, nam de jacht in het hofleven op en rond Soestdijk 

een centrale plaats in. De jacht was een favoriete bezigheid van alle Oranjes en had in de 

opvoeding van Willem III een voorname rol gespeeld. De prins was getraind in het hanteren 
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van wapens en in strijdtactieken, om vertrouwd te raken met oude adellijke, ridderlijke 

waarden. De Oranjes onderscheidden zich zo van de hoofdzakelijk burgerlijke omgeving 

waarin zij leefden. De jacht was een privilege dat vooral was voorbehouden aan de adel.
 31

 In 

het Sticht mochten alle regenten jagen, dus ook de magistraats- en vroedschapsleden. De jacht 

op groot wild was echter voorbehouden aan Oranje en zijn entourage.
32

 Enkele keren toonde 

Willem III zijn betrokkenheid bij de jacht door naar de wildstand in het gewest Utrecht te 

informeren. Hij wilde dat de Staten het jachtrecht streng handhaafden.
33 

Hoewel hij leed aan 

chronische bronchitis, astma, hevige hoofdpijnen en een slechte bloedsomloop, nam Oranje 

vaak deel aan vermoeiende jachtpartijen. Spottend zeiden inwoners van Den Haag dat het 

achterwerk van de prins vereelt moest zijn van het langdurige paardrijden.
34

 Het gevolg van 

Oranje liep soms op tot vijftien edellieden. Voor personen van lagere komaf was deelname 

aan de prinselijke jachtpartijen vrijwel uitgesloten.
35

 

Op Soestdijk ontving Oranje leden van de Europese hoge adel, gezanten van buitenlandse 

vorsten en officieren van het Staatse leger. Deze hoopten allemaal de prins onder vier ogen te 

spreken, maar lang niet iedereen slaagde daarin. Zo negeerde de prins op 11 oktober 1682 

tijdens een maaltijd Edward Hyde, derde Earl of Clarendon, een neef van de Engelse koning. 

Deze was „der soo chagrin over […] dat hem somtijds de tranen in ooghen kwamen‟.
36

 

Militairen waren de enigen die vrijwel altijd konden rekenen op de warme belangstelling van 

Willem III. Soms nam hij hen apart voor een „perticuliere conferentie‟, waarvan de inhoud 

alleen bekend was bij de vertrouwelingen.
37

 Aldus was de prins op Soestdijk nauwelijks 

toegankelijk voor buitenstaanders.  

 

ORANJES CONTACT MET DE UTRECHTSE ELITES 

 

In het hofleven op de residenties van Oranje speelden leden van de Stichtse facties slechts een 

bescheiden rol. Als Willem III in Den Haag verbleef, hield hij zich vooral bezig met de 

buitenlandse politiek, met de Staten-Generaal en de Staten van Holland. De prins had weinig 

oog voor de politiek in de landgewesten. De afgevaardigden van de Utrechtse Staten in de 
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generaliteit vermeldden in de Statenvergadering slechts zelden dat zij een onderhoud met de 

stadhouder hadden gehad. De meeste Stichtenaren bespaarden zich daarom de moeite van een 

reis naar Den Haag om zaken onder de aandacht te brengen van de prins. Zij hoopten vooral 

op contact met de prins als deze het Sticht aandeed, beseffende dat geen enkel zeventiende-

eeuws hof volledig was afgesloten van de buitenwereld.
38

 De omstandigheid dat Oranje zich 

losmaakte van de Haagse politieke beslommeringen of van het gewoel op het slagveld, gaf 

hen hoop dat zij mogelijk op Soestdijk wel toegang kregen tot de prins. Steeds raakte het 

gewest in beroering als de honden en paarden van de prins er arriveerden, een teken dat 

Willem III in aantocht was.
39

 

Tegelijkertijd realiseerden de Stichtenaren zich dat Willem III vooral in de provincie 

kwam om er te jagen. Net als zijn hoogadellijke verwanten wenste de prins zich tijdens 

jachtpartijen door weinig mensen te omringen. Slechts een handvol Utrechtse regenten wisten 

op het jachtslot Soestdijk toegang te krijgen tot de stadhouder. Amerongen ging soms namens 

de ridderschap naar het jachtslot of bracht er als gezant verslag uit van zijn onderhandelingen 

aan de Duitse hoven. Wellicht greep hij dergelijke gelegenheden aan om zijn belangen aan het 

hof te verdedigen, maar daarvan is niets bekend. De prins nodigde hem nooit uit voor 

jachtpartijen noch om samen met hem op Soestdijk een maaltijd te nuttigen.
40

 In mindere 

mate gold dat ook voor Dijkveld, die ook als gezant contacten met het hof onderhield.
41

 

Dijkveld besprak soms persoonlijke kwesties met de prins. Toen hij bijvoorbeeld eens 

Huygens jr. naar diens koets begeleidde bij het verlaten van Soestdijk, vertrouwde hij hem toe 

met Oranje „gesproken [te hebben] voor‟ zijn vriend Ploos van Amstel, lid van een voornaam 

Utrechtse regentengeslacht.
42

 Maar ook voor hem was er geen plaats aan het hof als hoveling. 

De prins gebruikte zijn hof nauwelijks om de provinciale elite aan zich te binden, zoals 

vorsten in de omringende landen wel deden.
43

 

Om zijn band met de Stichtse adellijke elite warm te houden, kwam Willem III een aantal 

keren per jaar langs op het huis Amerongen. Het huis lag ongeveer halverwege de tweedaagse 

reis die Den Haag scheidde van Dieren. Deze visites hadden overwegend een spontaan, 

vertrouwelijk en intiem karakter. Vaak stuurde de prins op het laatste moment een bode 

vooruit om zijn komst aan te kondigen. Dit leidde meestal tot grote paniek bij Turnor, die de 
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prins goed wilde ontvangen.
44

 Zij wist dat in het kielzog van Willem III een aantal edellieden 

meekwam, onder wie zijn vertrouwelingen. Dit gezelschap moest gevoed worden en soms 

zelfs een slaapplaats krijgen. In allerijl liet Turnor meestal een stuk vee slachten en bracht zij 

de kamers in gereedheid. Volgens haar was „Sijn hoogheijd versot op haar verkens hutspot 

met knolle met worst‟ en was hij vaak „ongemeen vrolijck‟ en in een „seer goet humeur‟.
45 

De 

prinselijke visites op Amerongen duurden soms dagenlang.
46

  

Het bezoeken van het huis Amerongen was voor Willem III een krachtig middel om zich 

van de steun van de adel te verzekeren. Oranje lichtte er enkele malen zijn benoemingsbeleid 

toe, bijvoorbeeld toen er verzet was gerezen tegen de toestemming van de Staten aan Nassau-

Odijk om in Zeist een „huis te timmeren die gekwalificeerd sal werden als riddermatig‟.
47

 Dit 

besluit was op advies van de stadhouder tot stand gekomen. De Stichtse adel zag het als een 

bedreiging van haar riddermatige aanzien. Wat was deze nog waard als nog niet gebouwde 

huizen bij voorbaat een dergelijke exclusieve status kregen? Willem III kwam ter ore dat de 

ridderschap de beslissing van de Staten wilde terugdraaien. Hij bracht het delicate onderwerp 

ter sprake tijdens een maaltijd met Turnor. Oranje stelde dat hij er juist op tegen was dat de 

Staten een dergelijke status zo eenvoudig zouden verlenen. Toen zij hem voorhield dat dit 

was gedaan omdat „Sijn Hoogheijdt het reeckommandeere,‟ ontkende hij dat.
48

 Tegelijkertijd 

probeerde hij haar ervan te overtuigen dat Nassau-Odijk een dergelijke status wel verdiende. 

Hoewel de prins in dit geval slechts gedeeltelijk de twijfels bij haar kon wegnemen, slaagde 

hij er wel in de weerstand tegen de beslissing van de Staten te verminderen. Turnor 

adviseerde haar echtgenoot akkoord te gaan met de statusverhoging, waarop deze de 

ridderschap opdracht gaf haar bezwaren te laten varen.
49

 De Stichtse edellieden stemden 

vervolgens eenparig in met het toekennen van de vrije heerlijkheid van Zeist aan Nassau-

Odijk.
50

 Oranje wist via Turnor en Amerongen de besluitvorming naar zijn hand te zetten. 

De informele ontmoetingen met Willem III boden ook Amerongen mogelijkheden zijn 

belangen te behartigen. Als de prins op bezoek kwam, bracht hij bijvoorbeeld zijn zorgen naar 

voren over zijn traktementen. Hij kampte met grote geldzorgen, omdat de herbouw van het 

door de Fransen verwoeste huis hem handenvol geld kostte. Hij verzocht de prins of deze zich 

wilde inzetten voor een vlotte en regelmatige betaling. Willem III reageerde daarop steevast 
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met de toezegging het in orde te zullen maken. Al moest Oranje hieraan soms „herinnerd‟ 

worden, regelmatig stuurde hij brieven naar de bestuurscolleges met het verzoek de betaling 

aan Amerongen te voldoen.
51

 Ook bracht Turnor geregeld de carrière van haar zoon onder de 

aandacht van de prins. Ginkel moest enkele malen ervaren hoe andere edellieden hem 

passeerden in de militaire hiërarchie, tot onvrede van zijn moeder. Willem III benadrukte 

telkens dat hij vertrouwen in Ginkel had en dat Turnor geduld moest hebben. Vol scepcis 

schreef ze haar man dat ze maar moesten afwachten wat deze woorden waard waren.
52

 De 

prins was niet alleen een bron van materiële gunsten, maar ook van status. Toen de prins in 

1682 aanwezig was bij een ballet bij Nassau-Odijk, bracht Turnor hiervan verslag uit aan haar 

echtgenoot. Volgens haar waren er zoveel mensen aanwezig dat Oranje zich moest 

terugtrekken vanwege een opkomende benauwdheid, terwijl zijn echtgenote tot drie uur ‟s 

nachts bleef feestvieren.
53

 De aanwezigheid van Willem III en Mary straalde af op Nassau-

Odijk. Hij zag zijn status als vertrouweling van de prins publiekelijk bevestigd. Op 

soortgelijke wijze kon ook Amerongen zich als gastheer van Oranje onderscheiden van de 

overige leden van de elite. 

De manier waarop het contact tussen Amerongen en Oranje verliep was vooral voor de 

prins aantrekkelijk. Door zich als een vriend van Stichtse edellieden te presenteren en hen met 

tal van gunsten te belonen, verzekerde hij zich van hun loyaliteit. De adellijke elite voelde 

zich sterk met het lot van de prins verbonden.
54

 Zo reageerden Amerongen en Turnor onthutst 

toen zij in 1680 hoorden dat Franse komedianten tijdens een uitvoering in de loge van Willem 

III waren gesprongen om hem te doden. Turnor was opgelucht dat de moordaanslag was 

mislukt en de daders waren gepakt – al begreep zij later dat alles op een misverstand 

berustte.
55

 Evenzo bespraken de edellieden steeds de gezondheid van de prins. Zij waren 

verheugd dat de Staten bij ziekte publieke gebeden voorschreven voor een spoedig herstel van 

de stadhouder.
56

 En als de prins op het slagveld was, schreef Turnor aan Amerongen dat zij 

hoopte dat „de Heer almachtig Sijn Hoogheijt wil bewaren‟ en zij „seer bekommert‟ over hem 

was.
57

 Het was voor Oranje betrekkelijk eenvoudig om deze verbondenheid te stimuleren. De 
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contacten kwamen alleen tot stand op zijn initiatief, op een moment dat hém het uitkwam. Hij 

kon daardoor zijn hofleven inrichten zoals hij het wenste, gericht op de buitenlandse politiek 

en op het Staatse leger. 

Weinig andere leden van de Stichtse elite hadden persoonlijk contact met Willem III. 

Vanwege het adellijke karakter van de entourage van Oranje, was het vooral voor stedelingen 

moeilijk om toegang tot de prins te krijgen. Van slechts enkele stedelingen is bekend dat zij 

op persoonlijke titel met de prins spraken en geen van hen kon op deze wijze een ambt bij de 

prins bedingen.
58

 De meeste bezoeken van burgers aan het hof betroffen deputaties die 

namens de Staten of de vroedschap van Utrecht op Soestdijk met de stadhouder overlegden. 

En zelfs dan klaagden stedelingen dat het contact stroef verliep. Zo was Van der Hoolk in 

1678 naar het jachtslot gegaan om namens de vroedschap informatie in te winnen over enkele 

aanstellingen. Bij terugkeer deelde hij het stadsbestuur mee dat Oranje beweerde daarover 

„geen gedachte‟ te hebben. Hij wist echter dat de prins kort daarvoor Amerongen wel had 

ingelicht.
59

 Bovendien werden de kansen op contact met de prins kleiner als deze zich buiten 

het Sticht bevond. Het stond Utrechtse regenten vrij naar bijvoorbeeld Den Haag of naar het 

Staatse leger te gaan, in de hoop toegang tot Oranje te krijgen. De beperkte toegang tot de 

prins moedigde Stichtenaren echter niet aan tot een dergelijke onderneming. De prins 

scheepte de Utrechtse regenten meestal af met de mededeling dat hij bezig was met 

dringender zaken.
60

 Degenen die contact wilden leggen met Oranje wachtten vaak met 

pogingen daartoe totdat hij het gewest Utrecht aandeed. 

Als iemand van lagere komaf toegang kreeg tot Willem III, dan ging dat nieuws als een 

lopend vuurtje door het Sticht. Dit bleek uit een sollicitatie van Zuylen. Hij ambieerde een 

ambt in de domeinen van Oranje als drost - een rechterlijke bestuursambtenaar op het 

platteland. Zuylen was naar het Staatse legerkamp gegaan in de hoop de prins te kunnen 

spreken. Enkele dagen lang verbleef hij er tevergeefs. Hij gaf echter niet op en zocht naar 

manieren om zijn ambities bij de prins kenbaar te maken. In een brief aan Fagel verzocht hij 

de raadpensionaris hem bij Oranje aan te bevelen.
61

 Daarnaast bezocht hij Renswoude, die hij 

ervan verzekerde dat hij voortaan kon rekenen op zijn steun. Renswoude prees in een 

aanbevelingsbrief Zuylens trouw aan het huis van Oranje. Hij belichtte diens cruciale rol bij 

de beraadslagingen over de toekenning van Stichtse jurisdicties aan Willem III.
62

 Het leidde 

ertoe dat de prins Zuylen ontving op Soestdijk, waar hij hem beloonde met het drostambt. Het 

was dus mogelijk voor Utrechtse regenten om contact te krijgen met de prins. Het vergde 
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echter veel inspanningen, volharding en creativiteit, en bovenal bemiddeling van contacten 

die dichter bij Willem III stonden. 

Degenen die aan het hof de ambtenbegeving probeerden te beïnvloeden, kregen soms 

hevige kritiek te verduren. Dit ondervond het ridderschapslid Johan van der Does, heer van 

Bergestein. Bergestein had waarschijnlijk behoord tot de hofhouding van Amalia van Solms, 

de grootmoeder van Willem III. Dankzij deze band met het Oranjehuis kon hij enkele keren 

met de prins overleggen.
63

 In september 1676 probeerde hij het ambt van kameraar van de 

Lekdijk tussen Schoonhoven en Ijsselstein te bemachtigen voor zijn vriend, de jonge 

Utrechtse edelman Cornelis Aerssen van Juchem.
64

 De ridderschap mocht dit provinciale 

ambt begeven. Tot onvrede van Bergestein wilde dit college niet met zijn voordracht 

instemmen. Het college droeg de Utrechtse schepen Johan Ram voor. Het deed dit op advies 

van diens verwant en secretaris van de Staten, Jonathan van Luchtenburg.
65

 Bergestein ging 

daarop naar Soestdijk in de hoop Oranje te bewegen tot steun aan Aerssen van Juchem. Toen 

de andere ridderschapsleden dit vernamen, hekelden zij het optreden van Bergestein. Hij zou 

de „vrije deliberatien troubleren‟ en zich ontrouw en onoprecht gedragen. Bovendien zou hij 

misbruik maken van de volgzame houding van de ridderschap ten opzichte van Oranje. Het 

college zou ieder besluit van de stadhouder „ongetwijfelt eenparigh involgen‟. De ridderschap 

stuurde een commissie naar Willem III in de hoop het optreden van Bergestein recht te zetten, 

maar binnen een week gebeurde wat de edellieden vreesden.
66

 Willem III schreef te 

verwachten dat de ridderschap „sonder eenige dispositie‟ Aerssen van Juchem zou aanstellen. 

Tot grote woede van zijn collega‟s liet Bergestein in de daarop volgende vergadering verstek 

gaan. Zij konden hem daardoor niet ter verantwoording roepen. De ridderschap restte 

daardoor niets anders dan het verzoek van de stadhouder in te willigen.
67

 Het toont aan dat 

regenten de bestuurscolleges konden omzeilen, dankzij contact met Willem III. Het is echter 

de vraag of zij daarmee ook altijd hun positie in het Sticht verstevigden. 

 

GINKELS POSITIE AAN HET HOF 

 

Ginkel was één van de weinige leden van de Stichtse elite die opklom tot in de entourage van 

Willem III. Deze status verwierf hij op grond van zijn prestaties op het slagveld.
68

 Van jongs 

af aan was hij voorbestemd voor een militaire carrière. Nauwelijks veertien jaar oud werd hij 

                                                 
63

 Journaal van Constantijn Huygens, den zoon, III 75. 
64

 Hua, Aha, inv.nr. 2724, Turnor aan Amerongen, 5 september 1676. De kameraar was bestuurlijk 

verantwoordelijk voor de watervoorziening. 
65

 Hua, AStvU, inv.nr. 232-38, ResStvU, 29 april 1675. 
66

 Hua, Aha, inv.nr. 2814, Schonauwen aan Amerongen, 1 oktober 1676. 
67

 Hua, Aha, inv.nr. 2814, Willem III aan StvU (kopie), 9 oktober 1676; Idem, Schonauwen aan 

Amerongen, 8 oktober 1676; Idem, Aha, 2724, Turnor aan Amerongen, 19 september 1676; Idem, 28 

september 1676; Idem, 2786, Amerongen aan Schonauwen, 10 oktober 1676. 
68

 Mörke, ‘Stadtholder’ oder ‘Staetholder’ 178-179. 



 77 

in 1658 kapitein van een compagnie ruiters, dankzij de contacten van zijn vader. De 

ambitieuze Ginkel klom in de daaropvolgende jaren op tot majoor. Hij bewees zijn 

uitzonderlijke kwaliteiten toen de Fransen in 1672 het land binnenvielen. Tijdens 

verschillende gewaagde aanvallen wist hij zich van andere officieren te onderscheiden. In 

1674 benoemde Oranje hem tot kolonel in het Staatse leger en bij vrijwel ieder volgend 

campagneseizoen begunstigde de prins hem met nog hogere militaire functies.
69

 Ginkel 

beleefde zijn hoogtepunt in 1691 tijdens de campagne in Ierland. Hij veroverde een aantal 

steden die zich verzetten tegen de inmiddels tot koning van Engeland gekroonde Willem III.
70

 

Toen dit nieuws het Sticht bereikte, hielden de inwoners van het dorpje Amerongen een 

dankdienst voor hem. Daarbij zat het volgens Turnor „zo vol met mensen [in de kerk] dat het 

wel Pasen leek‟. Na de dienst feliciteerde de gehele kerkenraad haar op het huis Amerongen 

met de overwinningen van haar zoon, wat zij „met een goed glas wijn of twee beschonck‟.
71

  

De successen van Ginkel intensiveerden zijn contact met Willem III. Zij schreven 

elkaar geregeld over legerzaken.
72

 Zo bediscussieerden zij aanvalsmethoden, waarvoor Ginkel 

uitgebreide plattegronden liet vervaardigden over hoe een belegering diende te verlopen.
73

 Als 

een jonge, ambitieuze edelman die bedreven was in oorlogvoeren, viel hij in de smaak bij 

Willem III. Nadat hij in 1672 met succes en bravoure een aanval had gedaan op Franse 

stellingen bij Vreeswijk toonde de prins zijn waardering voor hem door hem „in presensie van 

veel mensche [te] ambrasseeren‟, een voorval waaraan zijn moeder jaren later nog met 

genoegen terugdacht.
74

 In 1675 benoemde de prins Ginkel tot generaal-majoor, waarmee hij 

toetrad tot de krijgsraad. Ook maakte hij vorderingen aan het hof. Willem III stelde hem aan 

tot opperjachtmeester van de Hoge Veluwe. Voortaan was Ginkel verantwoordelijk voor de 

heuvels en bossen rond het prinselijk jachtslot in Dieren.
75

 Als opperjachtmeester mocht 

Ginkel bij talloze jachtpartijen aanwezig zijn. Dit verschafte hem de mogelijkheid om in de 

nabijheid van de prins en zijn vertrouwelingen te verblijven. 

Ginkel was zich ervan bewust dat zijn status afhankelijk was van de gunst van 

Oranje. Hij wilde zoveel mogelijk in de omgeving van de prins verblijven. Zijn moeder 

stimuleerde dit. Zij schreef bijvoorbeeld in het najaar van 1676 aan haar schoondochter dat zij 

haar echtgenoot naar de prins moest sturen. Op dat moment stelde in Den Haag de Raad van 
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State de Staat van Oorlog vast, de jaarlijkse oorlogsbegroting.
76

 De Raad van State bepaalde 

ook de hoogte van het traktement van Ginkel. Omdat Oranje in de Raad van State zetelde, 

hoopte Turnor dat hij zich voor een goede betaling van haar zoon wilde inzetten. Ginkel was 

echter verzwakt teruggekeerd uit het leger. Zijn echtgenote Ursulina Philipota van Raesveld 

vreesde dat hij leed aan de rode loop, een gevaarlijke variant van dysenterie. Dagenlang had 

hij last van hoge koorts en flauwtes, gaf hij gal en slijm op en kon hij door benauwdheid 

nauwelijks slapen. Tegen het advies van de dokters klom hij in het zadel om Oranje te 

vergezellen bij een jachtpartij. Hij zou alle gelegenheid hebben om de prins over de mogelijke 

problemen over de vaststelling van het traktement in te lichten.
77

 Hij keerde doodziek terug, 

maar Oranje beloonde zijn inspanningen. Enkele dagen later ontvingen de Utrechtse Staten 

een brief waarin de stadhouder de regenten opdracht gaf zich hard te maken voor een goede 

betaling van Ginkel.
78

  

In tegenstelling tot de vertrouwelingen van Willem III was Ginkel afhankelijk van 

uitnodigingen van de prins om aan het hofleven deel te nemen.
79

 Vol trots vertelde hij in 1676 

dat „Sijn Hoogheijt [hem] versocht te willen koomen […] met het jagen van groff wilt‟.
80

 

Bovendien verbleef hij soms op Soestdijk in de privé-vertrekken van Oranje en van 

Bentinck.
81

 Op andere momenten ervoer hij teleurgesteld dat de prins hem buitensloot. Het 

valt moeilijk te achterhalen waarom hij geen vertrouweling van Willem III werd. De 

persoonlijke voorkeur van Willem III speelde daarbij een grote rol, iets waarover Oranje zich 

zelden uitliet. Het gevolg was dat Ginkel in hoge mate rekening moest houden met 

belangrijke hovelingen. Zijn vader gaf hem bijvoorbeeld het advies geen ambten na te streven 

die Bentinck ambieerde.
82

 Hij maakte van de nood een deugd door niet alleen Willem III, 

maar ook diens vertrouwelingen te beschouwen als een bron van gunsten. In enkele brieven 

bood hij zijn diensten aan Bentinck aan. Bentinck antwoordde hem vaak pas na lang 

aandringen, mogelijk omdat hij een concurrent om de gunst van de prins niet wilde 

bevoordelen. Ginkel drong ondertussen steeds beleefd aan op bevorderingen. En als de prins 
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of Bentinck hem begunstigden, bedankte hij hen en beloofde hij hen trouw.
83

 Met deze 

standvastige, onderdanige houding stelde Ginkel zijn positie in de nabijheid van Oranje 

veilig. 

Willem III maakte gebruik van Ginkels diensten bij enkele diplomatieke missies. In 

zijn tienerjaren had Ginkel op dit vlak ervaring opgedaan toen hij met zijn vader was 

meegegaan op gezantschappen in Spanje en Munster.
84

 In 1680 vergezelde hij de prins bij een 

reis naar Celle voor een ontmoeting met de keurvorst van Brandenburg en verschillende 

andere Duitse vorsten. Tijdens een aantal feesten, optredens en jachtpartijen – waarbij het 

gezelschap maar liefst 145 wilde zwijnen schoot – haalden de aanwezigen de onderlinge 

banden aan.
85

 Hieraan gingen maanden van voorbereiding vooraf. Amerongen had aan het 

Berlijnse hof onderhandeld om Brandenburg te bewegen tot steun in de strijd tegen Frankrijk. 

Nadat een principeakkoord was bereikt, wilde Oranje niets aan het toeval overlaten en 

persoonlijk het verbond bezegelen. De prins nam enkele edellieden mee om de status van zijn 

missie te verhogen, onder wie Ginkel.
86

 Dit kreeg twee jaar later een vervolg toen de zoon van 

de Brandenburgse keurvorst naar de Republiek kwam. Oranje gaf Ginkel opdracht de 

markgraaf te vergezellen tijdens zijn verblijf in het Sticht.
87

 Beide keren speelden de 

contacten van Amerongen een belangrijke rol. Hij adviseerde de prins om Ginkel in te 

schakelen. Met zijn bescheiden rol in het diplomatieke netwerk van Willem III, verhoogde 

Ginkel zijn aanzien.  

 Ginkel was één van de leden van Oranjes entourage die zitting kregen in de 

provinciale bestuurscolleges. De prins benoemde hem in 1674 in de ridderschap, een 

omstreden benoeming omdat ook Amerongen daarvan lid was. De bestuursregels verboden 

dat gezinsleden tegelijkertijd in bestuurscolleges zetelden. Om eventuele spanningen voor te 

zijn, stelde de prins voor Ginkel aan te stellen in de ridderschap, maar deze er geen zitting te 

laten nemen zolang zijn vader leefde. Met dit voorstel gingen alle regenten akkoord, ook 

Ginkel.
88

 Pas twee jaar na de dood van Amerongen in 1691 nam Ginkel in de ridderschap 

plaats. Daarvoor had zijn civiele carrière echter niet stilgestaan. Zo liet Willem III in 1680 

tijdens de benoemingsprocedure voor de provinciale gouverneur blijken dat Ginkel in zijn 

ogen de enige bekwame kandidaat was. Toen de Staten hierover een beslissing namen, liet hij 

hem in afwachting van het besluit op Soestdijk verblijven. De Staten hadden daardoor geen 
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keus. Na de vergadering haalde de president Ginkel op van Soestdijk om hem in de 

Statenkamer, in het bijzijn van alle regenten, de benoemingsakte te overhandigen.
89

  

Enkele edellieden probeerden via Ginkel hun gebrek aan contact met de prins te 

compenseren. Zo nodigde Ginkels achterneef Zuylen hem in 1676 uit voor een jachtpartij, 

waarbij hij zijn militaire ambities kenbaar maakte.
90

 Sommige anderen gebruikten steevast 

een promotie van Ginkel als aanleiding om zich aan hem te presenteren. Zij 

complimenteerden hem in brieven en boden hem hun trouw en diensten aan.
91

 Het was echter 

voor zijn Utrechtse „vrunden‟ moeilijk om contact met Ginkel te onderhouden. Hij verbleef 

veelal in het Staatse leger, op zijn huis Middachten in Gelderland, of aan het hof van Oranje. 

Hij had al zijn energie nodig om zijn positie in de nabijheid van Willem III te handhaven. 

Bovendien paste een bemiddelende rol niet binnen de familieverhoudingen. Als Ginkel zich 

teveel zou hebben laten gelden in het Sticht, dan zou hij de positie van Amerongen hebben 

ondermijnd.
92

 Ginkel kon zijn leven aan het hof en in het Staatse leger niet combineren met 

goede contacten met de Stichtse adellijke elite.  

 

TOEGANG VIA HOVELINGEN 

 

De regenten waren zich ervan bewust dat hun contacten in het gewest Utrecht zouden 

verwateren, als zij zich teveel op het hofleven van Oranje richtten. Zij waren op de hoogte 

van de moeite die Huygens sr. had om zijn kinderen in Holland aan ambten te helpen, omdat 

de regenten daar hem teveel associeerden met het hof.
93

 In dat opzicht was het voor de 

Utrechtse regenten wellicht beter de kloof die hen scheidde van Willem III te accepteren, en 

deze slechts te overbruggen wanneer zij dat nodig achtten. Een mogelijkheid daartoe was het 

schrijven van brieven of het indienen van rekesten, maar het resultaat daarvan was onzeker.
94

 

Slechts een enkele keer stuurden Stichtenaren op persoonlijke titel een brief naar Willem III 

met het verzoek hun carrière te bespoedigen. Zo verzocht dominee Cornelis Gentman in 

november 1674 de stadhouder om steun voor zijn zoon Adriaan, die kort daarvoor schepen in 

de stad Utrecht was geworden. Adriaan Gentman zou later een succesrijke carrière opbouwen 
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in het Utrechtse stadsbestuur.
95

 Zijn vaders brief bleef echter onbeantwoord, waardoor het 

onzeker is of diens schrijven daaraan enige bijdrage heeft geleverd. Maar veelzeggend is dat 

Willem III alleen in zijn eerste regeringsjaren dergelijke brieven ontving.
96

 Stichtenaren 

hoopten toen nog dat zij op deze wijze de stadhouder konden bewerken. 

Een andere manier voor Utrechtse regenten om te trachten Willem III te beïnvloeden, 

was door diens vertrouwelingen te vragen namens hen te laten bemiddelen. Mörke stelt dat 

Bentinck en Nassau-Ouwerkerk een belangrijke rol speelden in het contact tussen de 

stadhouder en de provinciale elites, vooral doordat zij in de gewesten publieke ambten 

bekleedden.
97

 Dit beeld is door andere historici overgenomen.
98

 Bentinck richtte zijn aandacht 

echter vooral op een internationaal georiënteerde, diplomatieke en militaire carrière. Als hij 

zich al bezighield met de provinciale politiek, dan had dat vooral betrekking op het gewest 

Holland. Daar was hij door Willem III in de ridderschap benoemd.
99

 Enkele Stichtenaren 

zochten toenadering tot hem door middel van brieven, vooral degenen die carrière maakten in 

het Staatse leger. Daarbij beloofden zij zowel trouw aan de vertrouwelingen als aan de prins. 

Het aantal sollicitatiebrieven dat de vertrouwelingen ontvingen vanuit het gewest Utrecht was 

klein. Contact met Benticnk was voor slechts weinig leden van de Stichtse elite weggelegd. 

Sommige Stichtenaren trachtten tot Bentinck door te dringen via vrienden die hoger 

in aanzien stonden dan zijzelf. Een Utrechtse edelman die daarin slaagde was Sandenburg. Hij 

was begin jaren zeventig diplomaat geweest aan het hof van Lodewijk XIV en was in 1674 

wegens vermeende Fransgezindheid uit de ridderschap ontslagen.
100

 Voor een edelman van 

zijn status was het een harde klap van publieke ambten te worden uitgesloten. In de hoop zijn 

ambt te herwinnen, investeerde hij tijd en energie in zijn contacten. Hij was bevriend met 

Dijkveld, die met Bentinck correspondeerde over zijn gezantschap. Via Dijkveld wist hij in 

contact te komen met Bentinck, wat in 1680 zelfs uitmondde in een huwelijk met Bentincks 

zuster Anne Adriana. Vanwege zijn rijkdom was Sandenburg een interessante 

huwelijkskandidaat. Normaal gesproken nam bij een huwelijk de echtgenote de status aan van 

haar echtgenoot. Maar in dit geval kwam de echtgenoot hogerop, omdat de schoonfamilie niet 
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wilde dat de dochter in sociale status daalde.
101

 Kort na het huwelijk werd Sandenburg schout 

van de stad Utrecht en een jaar later herstelde de stadhouder hem in de ridderschap.
102 

Andere 

Stichtenaren probeerden dit voorbeeld te volgen, zoals Jean Louis Godin, heer van 

Maarssenbroek. Hij was kanunnik van St. Marie en wilde zijn positie verstevigen door te 

trouwen met de jongste zuster van Bentinck. Ook hij beschikte over een groot kapitaal en was 

bevriend met Dijkveld. Van een huwelijk kwam niets, maar de contacten die hij aanging 

betaalden zich wel uit. In 1682 benoemde de stadhouder Maarssenbroek tot geëligeerde.
103

  

Nassau-Ouwerkerk speelde een rol in de Stichtse besluitvorming, als lid van de 

ridderschap. Een enkele keer gaf Oranje zijn vertrouweling optracht zijn besluiten kenbaar te 

maken aan de bestuurscolleges.
104

 Zo was hij in 1684 vijfmaal achtereen aanwezig bij een 

Statenvergadering waarin de regenten de buitenlandse politiek van Willem III bespraken. 

Hiermee liet Oranje zien hoe belangrijk de steun van het gewest Utrecht op dat moment voor 

hem was.
105

 Ook op andere momenten was zijn aanwezigheid in de ridderschap van belang. 

Turnor vermeldde meermalen dat hij er uit naam van de stadhouder besluiten had „doen 

ackorderen‟.
106

 Ook de edellieden trachtten gebruik te maken van zijn diensten. Als de 

ridderschap door de overvolle agenda van Willem III lang moesten wachten op een antwoord, 

zond zij een enkele keer een brief naar Nassau-Ouwerkerk met het verzoek om informatie in 

te winnen bij de prins.
107

 Het antwoord op deze brieven bleef meestal uit. Ook het aantal 

keren dat Nassau-Ouwerkerk tijdens de regeerperiode van Willem III plaatsnam in de 

ridderschap was op twee handen te tellen. Nassau-Ouwerkerk was onvoldoende bij het Sticht 

betrokken om structureel een bemiddelende rol te spelen. 

De enige Stichtenaar die erin slaagde een goed contact met Nassau-Ouwerkerk te 

onderhouden was Amerongen. Nassau-Ouwerkerk stuurde meermaals de ambtenbegeving in 

het voordeel van Amerongen. Dit bleek onder meer in het voorjaar van 1680, toen de 

procureur-generaal ernstig ziek was geworden. Enkele Stichtenaren probeerden Amerongen 

voor zich te winnen in de hoop het eventueel beschikbare ambt te bemachtigen. Zo had een 

                                                 
101

 De Jong, Een deftig bestaan 91; Marshall Wyntjes, The lesser nobility 147; Prak, Gezeten burgers 

151. 
102

 Hua, Aha, inv.nr. 2725, Turnor aan Amerongen, 4 december 1680; Idem, 2726, Turnor aan 

Amerongen, 8 november 1681; Idem, 9 december 1682; Idem, 2825, Welland aan Amerongen, 6 

december 1680; Idem, 2868, Dijkveld aan Amerongen, 17 oktober 1681; Idem, 2832, Schonauwen aan 

Amerongen, 31 oktober 1681. 
103

 Hua, Aha, inv.nr. 2726, Turnor aan Amerongen, 9 juli 1682. 
104

 Hua, AStvU, inv.nr. 731-6, ResRid, 16 februari 1675; Idem, 22 februari 1675; Idem, 11 maart 1675; 

Idem, 20 april 1675. 
105

 Zie: Hoofdstuk 4, Dijkveld - de burgerlijke creatuur. 
106

 Hua, Aha, inv.nr. 2726, Turnor aan Amerongen, 16 november 1682; AStvU, 731-6, ResRid., 7 

december 1674; Idem, 28 januari 1675; Idem, 20 september 1675. Soms lijkt Nassau-Ouwerkerk als 

een secretaris met de ridderschap te communiceren, namens de stadhouder. Zo schreef hij op 20 

september 1675 vanuit het legerhoofdkwartier dat hij instemde met de benoeming van Everard Both 

van der Eem tot „Raad en Rentmeester-Generaal‟, nadat hij het „sentiment van Sijn Hooght over de 

zake hadde ingenomen‟. 
107

 Hua, AStvU, inv.nr. 731-8, ResRid, 24 april 1689. 



 83 

oud-burgemeester van Amersfoort George Ploos van Amstel „onder de hand‟ bij hem 

gesolliciteerd en ging de advocaat Everard Becker bij hem op bezoek.
108

 Toen het ambt 

beschikbaar kwam, nomineerde elk lid van de Staten een kandidaat: de geëligeerden Ploos 

van Amstel, de ridderschap Becker en de stad Utrecht het vroedschapslid Vermeer.
109

 Direct 

na de vergadering bleek het pleit al beslecht. Enkele dagen daarvoor had Nassau-Ouwerkerk 

tegen Willem III gezegd dat zijn voorkeur uitging naar Becker. Deze voorkeur was gestoeld 

op het advies van Amerongen, aan wie Becker zijn diensten had aangeboden. Het gevolg was 

dat de stadhouder Becker aanstelde, nog voordat de Staatse nominatielijst het hof bereikte.
110

 

De Staten uitten haar ongenoegen over deze gang van zaken. Zij hadden echter door het 

reglement geen andere keus dan de benoeming door de stadhouder te bekrachtigen.
111 

Nassau-

Ouwerkerk had zo slim van de bestuursregels en zijn positie aan het hof gebruik gemaakt om 

de benoeming van Amerongens kandidaat veilig te stellen. 

Ook hovelingen die lager in aanzien stonden, konden als bemiddelaar optreden tussen het 

hof en leden van de Stichtse elite. Eén van hen was Johan Pesters. Nadat hij in 1674 was 

benoemd tot griffier van het hof van Utrecht, was hij verhuisd van Maastricht naar de 

Domstad. Zijn gezin kreeg er na vier jaar het poorterschap en integreerde vlot met de 

politieke elite. Zijn zoon Nicolaas Pesters trouwde met de patriciërsdochter Anna de Jongh en 

werd lid van de Utrechtse vroedschap, terwijl zijn zoon Willem Pesters hem later zou 

opvolgen als griffier.
112

 Pesters zelf was in 1677 raad-, reken- en rekestmeester geworden aan 

het hof. De hofordonnanties schreven voor dat hij als een administratief verlengstuk van 

Oranje fungeerde. Zijn taak was de correspondentie naar aanleiding van verzoekschriften aan 

de prins goed te laten verlopen.
113 

De invloed van dit ambt was echter gering. Als 

rekestmeester kreeg hij slechts eenmaal een brief van een Stichtse edelman die verzocht om 
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de gunst van Oranje en dit verzoek bleef nota bene onbeantwoord.
114

 In 1679 werd Pesters 

ook secretaris van Willem III. De invloed van deze functie was groter. Hij was 

verantwoordelijk voor de afhandeling van de correspondentie die betrekking had op 

buitenlandse zaken. Een deel van de briefwisseling tussen Oranje en de bestuurscolleges, 

gezanten en andere personen liep via hem.
115

 Het overhandigen van de gezantschapsberichten 

gebeurde in de privé-vertrekken van het hof. Oranje besprak daar samen met Bentinck de 

brieven en formuleerde daarna een antwoord.
116

 Soms moest Pesters van Oranje brieven 

persoonlijk overhandigen om er zeker van te zijn dat de informatie in goede handen kwam of 

om de druk op de ontvanger op te voeren.
117

 Hij was vaak uitstekend op de hoogte van zaken 

die aan het hof speelden. 

Door zijn lagere afkomst en status was het voor zowel edellieden als stedelingen 

mogelijk met Pesters in contact te komen. In tegenstelling tot andere hovelingen was hij vaak 

in de stad Utrecht aanwezig.
118

 Regelmatig informeerden leden van de Stichtse elite bij hem 

naar het standpunt van Oranje, zoals bleek bij de begeving van het kameraarsambt van de 

Lekdijk in 1679. De toenmalige kameraar Becker was slechts drie jaar daarvoor benoemd, 

nadat zijn voorganger was overleden. Oranje wilde hem in dit ambt continueren. Zijn 

standpunt was in hoge mate gestuurd door Pesters, met steun van Nassau-Odijk. Nassau-

Odijk wilde voorspraak doen bij de prins voor Becker, als Pesters zich in ruil daarvoor inzette 

voor de afbetaling van enkele schulden. Volgens Pesters was dit „een present van die waarde 

machtig een bergh te versetten‟.
119 

Nadat de stadhouder het advies van Nassau-Ouwerkerk 

had ingewonnen, zond hij Pesters naar de burgemeesters om hen „met serieuse termen‟ te 

vragen de aanstelling van Becker te verlengen. De burgemeesters hadden echter enkele dagen 

daarvoor het ambt toegezegd aan het vroedschapslid Arnout Spoor. Zij gaven Spoor opdracht 

naar Den Haag te gaan om bij Oranje tegen deze gang van zaken te „remonstreren‟. Toen 

Spoor van zijn audiëntie bij de stadhouder was teruggekeerd en verslag had uitgebracht in de 

vroedschap, bleek dat de prins volhardde in zijn standpunt. De vroedschap verlengde daarop 
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de aanstelling van Becker.
120

 Het toont aan dat Pesters weliswaar niet Oranje zelf kon 

beïnvloeden, maar dat wel kon met hulp van hovelingen die dichter bij de prins stonden.  

Pesters stond in hoge mate onder invloed van Amerongen. Zij correspondeerden al in 

1672 met elkaar tijdens Pesters„ onderhandelingen met de Fransen. En Amerongen had hem 

voorgedragen bij Willem III voor het griffiersambt in het Sticht. In ruil daarvoor voorzag 

Pesters hem van informatie over het hof – waarover later meer.
121

 Vooral de carrière van 

Ginkel was een veelbesproken onderwerp tussen Pesters en Amerongen. In 1677 schreef 

Pesters aan hem dat hij van een „vrund in ‟t leger‟ had gehoord hoe Oranje en Bentinck het 

functioneren van de generaals van het Staatse leger bespraken. Volgens de prins had een 

gebrek aan moed ertoe geleid dat het leger recentelijk grote verliezen had geleden. Pesters 

stelde dat dit de kansen vergrootte op promotie van Ginkel, die wél het vertrouwen van de 

prins genoot.
122

 Pesters kon zo de waardevolle informatie waarover hij beschikte inzetten om 

zijn band met Amerongen te onderhouden. Hij zal dan ook niet snel hebben bemiddeld voor 

regenten die niet in de gunst van Amerongen stonden. 

 

CONCLUSIE 

 

Het hof was na de invoering van het regeringsreglement een domein waar Stichtenaren hun 

carrière konden bespoedigen, doordat de prins er in hoge mate de ambtenbegeving bepaalde. 

De toegang tot dit hof was echter beperkt door regels en gebruiken. Mörke constateert terecht 

dat Utrechtse regenten nauwelijks een rol speelden in het hofleven van Willem III, dat een 

hoogadellijk en vertrouwelijk karakter had en was gericht op militaire en internationale 

zaken.
123

 Indien nodig trachtten de leden van de Stichtse elite hun gebrek aan contact met 

Willem III te compenseren door banden aan te gaan met personen die wel in de nabijheid van 

de prins verbleven. Volgens Mörke speelden de hovelingen die een publiek ambt in de 

gewesten bekleedden een bemiddelende rol.
124

 Deze rol was echter in het Sticht beperkt. De 

leden van Oranjes entourage richtten zich vooral op het Staatse leger en op hun positie aan het 

hof, en lieten de gewestelijke politiek links liggen. Een hoveling die voor regenten wel 

toegankelijk was, was Pesters. Hij woonde in de stad Utrecht, was van lagere komaf dan de 

prinselijke vertrouwelingen en dus beter benaderbaar. Zijn invloed was echter afhankelijk van 

de steun van de directe entourage van Willem III. Voor leden van de bestuurlijke elite van het 
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gewest Utrecht was het vrijwel onmogelijk om direct de gang van zaken aan het hof te 

beïnvloeden. 

Dijkveld en Amerongen waren de enigen die niet alleen een rol speelden in de 

Stichtse politiek, maar ook contact onderhielden met Willem III en diens entourage. Zij 

dankten hun toegang tot de prins aan hun gezantschappen, waarvan zij regelmatig verslag 

deden aan Willem III. Maar ook Dijkveld en Amerongen waren nooit zonder meer verzekerd 

van toegang tot de prins. Amerongen bevond zich echter in de gelukkige omstandigheid dat 

hij regelmatig de prins bij zich thuis mocht ontvangen, als deze op doorreis was naar 

Soestdijk. Willem III nam altijd zelf het initiatief voor dergelijke ontmoetingen. Hij kon zo de 

loyaliteit winnen van de Stichtse adel op momenten dat hém dat het beste uitkwam. De prins 

kon zich daardoor blijven richten op wat hij belangrijk achtte, de buitenlandse politiek en in 

het bijzonder het Staatse leger. Tegelijkertijd kreeg Amerongen de kans om zijn belangen in 

een besloten omgeving onder de aandacht te brengen bij Oranje. Amerongen kon zich 

daardoor presenteren als een makelaar die tussen het Sticht en het hof kon bemiddelen. Hij 

moest echter spoedig ervaren dat zijn positie ook beperkingen kende.  
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AMERONGEN – DE AFWEZIGE MAKELAAR 

 

Amerongen liet in juni 1660 een schilderij vervaardigen waarop hij staat afgebeeld als ridder, 

gehuld in een zwart harnas. Op de achtergrond is zijn statige ridderhofstede zichtbaar. 

Staande voor een gedrapeerd gordijn laat hij zijn arm nonchalant leunen op een gepluimde 

helm die naast hem op tafel staat. Aan de andere kant ligt een brief die verwijst naar de 

bijzondere gelegenheid waarvoor de schilder dit kunstwerk maakte. Amerongen stond aan de 

vooravond van zijn vertrek naar Madrid, waar hij namens de Staten-Generaal ging 

onderhandelen met de Spaanse koning. Hij moest de voormalige aartsvijand Spanje overhalen 

de zijde te kiezen van de Republiek in de dreigende oorlog met Frankrijk. Het was een taak 

die hem op het lijf was geschreven. In de tweede helft van de zeventiende eeuw groeide hij uit 

tot één van de belangrijkste gezanten van de Republiek.
1 
Hij bouwde een goede relatie op met 

tal van Duitse vorstenhuizen, maar vooral met dat van Brandenburg. Vol trots verhaalde 

Amerongen over de „perticuliere conferentie‟ van soms wel twee uur die hij had met Frederik 

Willem van Brandenburg, de Grote Keurvorst. Deze oom van Willem III was een belangrijke 

bondgenoot van de Republiek. In 1672 had Amerongen trots kunnen schrijven dat hij was 

opgenomen in het ´huisgezin´ van de keurvorst, een afgeslankte versie van de hofhouding die 

meeging met de veldtocht tegen de Fransen. Hij proostte met Frederik Willem op de 

overwinning en samen zongen zij geestelijke liederen.
2
 In 1682 bezegelde de Brandenburgse 

keurvorst zijn goede band met Amerongen met twee jachthonden, elk met een vergulde 

halsband. Bovendien schonk hij de diplomaat grote hoeveelheden hout voor de herbouw van 

het huis Amerongen.
3
 Door deze contacten kon Amerongen goed met Duitse vorsten 

onderhandelen namens de Republiek of in opdracht van Willem III.
4
 Als gezant vergrootte hij 

zijn reputatie en verstevigde hij zijn band met Oranje. 

Als één van de weinige leden van de Stichtse bestuurlijke elite was Ameorngen erin 

geslaagd contact met Willem III te onderhouden. De Stichtse adel hoopte hiervan te profiteren 

door met steun van Amerongen haar belangen te verdedigen aan het hof en in het gewest. 

Amerongen ontwikkelde zich tot een makelaar die tussen Oranje en de Stichtse adellijke elite 

bemiddelde. Hoewel deze positie hem veel macht verschafte, kende deze ook beperkingen. Zo 
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moest hij zijn bemiddelende rol zien uit te oefenen terwijl hij jaren achtereen in het buitenland 

verbleef, als gezant. De bemiddeling tussen twee domeinen waar hij afwezig was, maakt de 

makelaarspositie van Amerongen op het eerste gezicht uitzonderlijk. Meestal richtten historici 

zich op makelaars die vanuit het hof de periferie van een rijk wilden besturen, of andersom 

hovelingen wilden beïnvloeden.
5
 Roorda sprak echter al eerder het vermoeden uit dat leden 

van het diplomatieke netwerk van Willem III ook in de gewestelijke politiek een rol 

speelden.
6
 Hoe slaagde Amerongen erin tijdens zijn gezantschappen zijn makelaarsrol uit te 

oefenen, en wat waren de gevolgen van zijn afwezigheid? 

 

AMERONGENS MACHTSPOSITIE 

 

Amerongen dankte zijn aanzien en invloed in belangrijke mate aan zijn afkomst.
7
 Hij werd op 

21 januari 1621 geboren als lid van het geslacht Reede-Amerongen. Op twintigjarige leeftijd 

erfde hij het kasteel Amerongen van zijn vader, met de daarbij behorende status en 

verantwoordelijkheden. Hij ontpopte zich als een belangrijke speler op het Stichtse toneel. In 

1642 werd hij lid van de ridderschap, een ambt dat hij combineerde met andere functies, zoals 

zijn gezantschappen. Een jaar later trouwde hij in Den Haag met Turnor. Als dochter van de 

onbemiddelde Engelse kapitein George Turnor in het Staatse leger was haar maatschappelijke 

status lager dan die van haar schoonfamilie. In 1663 liet zij uit Engeland een verklaring 

overkomen, met het zegel van de Engelse koning, dat „the name of Turnor is not only well 

known unto us, but it is of ancient gentry in this kingdom‟.
8
 Dit moest als bewijs dienen voor 

haar goede komaf, waar blijkbaar vragen over waren gerezen. Ondanks haar twijfelachtige 

afkomst was Turnor een goede huwelijkskandidaat voor Amerongen. Turnors moeder Salomé 

van Meetkercken was verwant aan verschillende aanzienlijke adellijke geslachten, waardoor 

Turnor over een vermogen beschikte. Zo erfde zij in het jaar van haar huwelijk een 

omvangrijke erfenis van haar oom, generaal Jacques Wijts.
9
 Amerongen beschikte daardoor 

niet alleen over een goede naam, maar kreeg ook middelen om deze hoog te houden. 

Amerongen en Turnor behoorden tot de rijkste inwoners van de Republiek, met aan 

het eind van hun leven een geschat vermogen van 300.000 gulden. Zij ontwikkelden zich tot 

grootgrondbezitters, die tot het Rampjaar vrijwel jaarlijks hectares aan hun eigendommen 
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toevoegden. Zij kregen vele inkomsten uit bijvoorbeeld pachten, het verbouwen van gewassen 

en het bezit van bierbrouwerijen. Op verschillende plaatsen in de Republiek bezaten zij 

gebouwen. In de stad Utrecht hadden zij een huis aan de Wittevrouwensingel, waar zij 

geregeld regenten ontvingen. En in Den Haag beschikten zij over een groot huis aan de 

Kneuterdijk, van vijftien meter breed. Vanaf de eerste verdieping hadden Amerongen en 

Turnor uitzicht op de Hofvijver, bij het Binnenhof. Behalve dit huis bezaten zij ook een 

kleiner huis aan de Hartogsteeg en een paardenstal en koetshuis achter de Kloosterkerk. Aan 

de Kneuterdijk en in de directe omgeving daarvan huisden vele aanzienlijke families. Het was 

voor Amerongen en Turnor belangrijk dat zij in de nabijheid van deze invloedrijke personen 

verbleven. Het vergemakkelijkte het contact met leden van de Staten van Holland en de 

Staten-Generaal, die op steenworpafstand van hun huis bijeenkwamen. Tenslotte bezaten zij 

kasteel Amerongen, dat zij na het Rampjaar herbouwden tot een huis.
10

 

De ridderhofstede Amerongen lieten Amerongen en zijn echtgenote voortdurend 

verfraaien, zodat hij zich kon presenteren als prominente edelman van een voornaam geslacht. 

Al voor de Franse inval investeerde hij tenminste 65.000 gulden om het kasteel tot één van de 

mooiste van het gewest te maken. Nadat de Fransen zijn bezittingen in vlammen hadden doen 

opgaan, liet hij Johan Maurits van Nassau-Siegen een nieuw huis tekenen, een ontwerp dat 

Turnor regelmatig afkeurde en bijstelde. Op 6 februari 1676 ontving Amerongen van de 

Staten van Utrecht 40.000 gulden als schadevergoeding voor het herstel, maar dit dekte 

nauwelijks de hoge kosten.
11

 Amerongen liet een in classicistische stijl gebouwd huis 

optrekken, met daaromheen weelderige tuinen. Het pronkstuk van het huis was de grote zaal, 

die portretten van Amerongen, zijn echtgenote en zijn voorouders herbergde.
12 

Volgens 

Turnor gaf de uiterlijke eenvoud het huis een vorstelijk en statig aanzien. Om dit te 

onderstrepen gaf zij de schilder Willem van Nijmegen, die de grote zaal op Soestdijk had 

beschilderd, opdracht ook haar huis te verfraaien, al speelde voor haar ook mee dat de 

schilder het netjes en voor een klein bedrag zou klaren.
13

 Turnor richtte het huis in met onder 

meer ´rariteijten´ die zij had gekregen uit Batavia, zoals een porseleinen theeservies.
14

 Toen 

na enkele jaren de bouwwerkzaamheden waren afgerond, complimenteerden verwanten en 

vrienden Amerongen met het resultaat. Omdat de bouw van het huis Amerongen samenviel 

met die van het jachtslot Soestdijk kwam ook Willem III enkele keren langs om inspiratie op 
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te doen. Eenmaal trof Turnor hem onverwacht aan toen zij terugkwam uit de stad Utrecht. 

Oranje had rond het huis gelopen en liet haar weten dat hij het een „fraai huis‟ vond.
15

 

Om zijn positie in het gewest Utrecht te verbeteren, spande Amerongen zich in om 

een goede band te onderhouden met het Oranjehuis. Een uitgelezen kans diende zich aan in 

1671, toen de Staten-Generaal het gewest vroegen zijn stem uit te brengen over Oranjes 

benoeming tot kapitein-generaal. De prins wilde zich verzekeren van de steun van de Van 

Reedes en nam over „de bewuste saecke‟ contact op met Amerongen. Deze adviseerde de 

ridderschap en de Utrechtse vroedschap met de wensen van de prins in te stemmen.
16

 Kort 

daarna ging het gewest akkoord met de aanstelling van Oranje tot kapitein-generaal, nadat 

ook Dijkveld de stedelingen tot instemming had bewogen.
17

 Amerongen berichtte Willem III 

dat de meerderheid van de regenten in het Sticht hem niet, zoals voorgesteld, voor één 

campagneseizoen wilde aanstellen, maar voor het leven.
18

 In zijn antwoord liet Willem III 

weten dat hij voortaan op zijn gunst kon rekenen.
19

 Oranje hield zijn woord bij de 

wetsverzetting in 1674. De stadhouder herbenoemde alle verwanten en vrienden van 

Amerongen in de ridderschap en ook in de daaropvolgende jaren stelde hij enkele neven van 

hem aan in het college. Willem III wist dat hij met deze aanstellingen de mogelijkheid 

vergrootte om via Amerongen de Stichtse adellijke elite te beïnvloeden. 

Andersom hoopten vele edellieden in het gewest Utrecht via Amerongen toegang te 

krijgen tot Oranje. Steeds als er ambten beschikbaar kwamen waarvoor de instemming van de 

stadhouder nodig was, zochten Stichtse edellieden steun bij Amerongen. Zij waren van te lage 

komaf of beschikten over onvoldoende contacten om zelf contact te leggen met Willem III en 

verzochten Amerongen voorspraak te doen bij de prins. Dit gold bijvoorbeeld in 1680 voor de 

Utrechtse edelman Gerlach van der Capellen, heer van Arentsbergen en Schalkwijk. Ruim 

een jaar lang had hij door een slepende ziekte geen ridderschapsvergaderingen kunnen 

bijwonen. Als gevolg daarvan was hij het ambt van superintendent (toezichthouder) van de 

domeinen van de Stichtse vrouwenkloosters kwijtgeraakt. Dit was niet alleen een lucratieve 

functie, maar ook een eervolle, omdat uit de opbrengsten van deze gronden de Staten onder 

meer het traktement van de stadhouder betaalden. Toen hij weer gezond was, verzocht hij 

Amerongen om herstel in zijn functie. Dit moest Willem III bekrachtigen. Enkele maanden 

later stuurde Arentsbergen verheugd een dankbrief aan Amerongen, nadat hij had gehoord dat 

deze zijn verzoek onder de aandacht had gebracht bij Oranje. Kort daarop herstelde de 
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stadhouder hem in zijn ambt.
20

 Door dergelijke diensten groeide Amerongen in zijn rol als 

makelaar tussen de stadhouder en de Stichtse adel. 

Bovendien werd Amerongens positie binnen de adellijke factie steviger doordat 

Renswoude politiek buitenspel kwam te staan. Renswoude had zich in 1671 teruggetrokken 

uit de gewestelijke politiek en keerde er drie jaar later als bejaard man in terug op verzoek van 

Oranje. Hoewel hij sindsdien de prins enkele malen op de hoogte bracht van zaken die in het 

Sticht speelden en enkele verwanten voordroeg voor ambten, was zijn invloed in het gewest 

gering. Hij verbleef meestal in Den Haag en was geregeld ziek en vermoeid, waardoor hij 

verplichtingen in Utrecht aan zich voorbij moest laten gaan.
21 

Amerongen onderhield een 

goede relatie met hem en zou hem later roemen als zijn leermeester, „een man vande 

werelt´.
22

 Enkele malen bestendigde hij zijn band met Renswoude door het sturen van 

geschenken, zoals thee die hij had gekregen uit de Oost. Renswoude was zo verguld met dit 

geschenk dat hij hem meermalen uitgebreid bedankte. En als Turnor in Den Haag was, 

bezocht zij hem thuis en zat zij meermalen aan zijn ziekbed. Hij beklaagde zich bij haar over 

zijn gebrek aan zicht en gehoor, wat hem in zijn functioneren belemmerde.
23

 Toen 

Renswoude in 1682 na een lange lijdensweg stierf, liet zijn zoon het lichaam naar het Sticht 

overbrengen. Waar een overleden president van de Staten normaal gesproken kon rekenen op 

een groots ceremonieel onthaal, verliep alles in dit geval in stilte. Turnor sprak er schande van 

dat zelfs familieleden bij deze gelegenheid afwezig waren.
24

 De Stichtse edellieden waren 

door het wegvallen van Renswoude voor het welslagen van hun carrière afhankelijk van 

Amerongen, zeker als daarvoor de steun van Oranje nodig was. 

Amerongen was zich ervan bewust dat hij zijn bemiddelende positie tussen de 

stadhouder en de Stichtse adel alleen kon blijven bekleden als hij kandidaten aandroeg die in 

de ogen van Oranje bekwaam waren. Dit leidde tot een pijnlijke verhouding met Godard 

Willem van Tuyl van Serooskerken, heer van Welland. Welland was na de vroege dood van 

zijn ouders omstreeks 1649 door Amerongen in zijn huis opgenomen. In 1672 had hij 

bewerkstelligd dat Welland lid werd van de geëligeerden. Amerongen had echter weinig grip 

op Welland. Tijdens de Franse bezetting had Welland zich naar de mening van zijn collega-
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regenten opgesteld als collaborateur. Het had ertoe geleid dat hij in 1674 was ontslagen. Ook 

na zijn verwijdering uit de geëligeerden stond hij bekend om zijn Fransgezindheid.
25

 Dit 

bemoeilijke een terugkeer in de Stichtse bestuurscolleges tijdens de regeerperiode van Willem 

III. Regelmatig verzocht hij Amerongen een vrijgekomen zetel in de geëligeerden te mogen 

bemachtigen. Amerongen weigerde dit, want iemand ´recommanderen van de welcke men 

soo quade opinie heeft, ten minsten [heeft] gehadt, is onverstandig´.
26

 Ook later liet hij weten 

dat hij Welland te ´verstaen [had] gegeven dat mijns oordeels daer geen ander persoon sal 

werden [benoemd] als de welcke [in wie Willem III] een volkoomen vertrouwen heeft‟.
27

 

Amerongen verdeelde zijn gunst slechts onder diegenen die zijn positie als makelaar hielpen 

versterken. 

Amerongens functie als makelaar stelde hem voor keuzes die hem gemakkelijk 

onderwerp konden maken van kritiek. Steeds nadat hij de verschillende kandidaten tegen 

elkaar had afgewogen, moest hij een aantal edellieden met lege handen achterlaten. Sommige 

Stichtenaren zochten naar alternatieve toegangen tot het hof. Zo vroegen enkelen met succes 

de Hollandse raadpensionaris Fagel hun sollicitatie bij de prins te steunen.
28

 Ook binnen het 

gewest wierpen sommigen zich op als een alternatief voor zijn bemiddeling tussen Oranje en 

de adel. Toen bijvoorbeeld in 1680 het rekenmeestersambt vacant kwam, ging de secretaris 

van de Staten, Van Luchtenburg, namens de prins naar de Utrechtse edelman Carel 

Valkenaar, heer van Dukenburg. Deze mocht samen met Amerongen het ambt begeven. Hij 

vertelde Dukenburg dat de stadhouder wenste dat de voormalige prinselijke lijfarts Van 

Straten het rekenmeesterambt behield. Hiermee ondermijnde Van Luchtenburg de positie van 

Amerongen, wiens invloed juist gebaseerd was op de omstandigheid dat hij wel contact kon 

leggen met de stadhouder en anderen niet. De edellieden waren echter huiverig om buiten 

Amerongen de ambtenbegeving te regelen. Dukenburg legde onmiddellijk na zijn gesprek 

met Van Luchtenburg contact met Amerongen om het standpunt van Oranje te verifiëren, 

waarbij hij zich loyaal en onderdanig opstelde. Beiden gaven hierna hun steun aan Van 

Straten.
29

 Telkens slaagde Amerongen erin zijn voorname positie binnen de Stichtse adellijke 

factie in stand te houden. 

 Aanvankelijk probeerde Amerongen ook binnen de stad de ambtenbegeving te 

beïnvloeden. Kort voor en in de eerste jaren na de politieke omwenteling van 1674 
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informeerde hij Willem III over het functioneren van de stedelijke regenten.
30

 Hoewel een 

deel van de stedelijke regenten zich loyaal aan hem opstelde,
31

 was het voor hem niet 

eenvoudig zich binnen de stadsmuren te laten gelden. De stedelingen waren huiverig voor 

adellijke invloed op het stedelijk benoemingsbeleid, vrezende dat hun rechten geschonden 

zouden worden. Dat deze vrees niet onterecht was, bleek toen Amerongen in 1674 aan Oranje 

voorstelde Jacob Zas van den Bossche tot burgemeester te benoemen, riep dit weerstand op 

onder de regenten. Zas had voorheen slechts lagere overheidsfuncties bekleed en was niet 

eens lid van de vroedschap. Zijn benoeming zou een schending van het reglement en talloze 

bestuursregels zijn en een bedreiging voor de positie van „treffelijker‟ regenten. Bovendien 

wilde de stedelijke elite geen bestuurders in hun midden die zetbazen waren van de adellijke 

factie. 

Door zijn adellijke komaf, maar ook doordat hij weinig gevoel had voor de stedelijke 

verhoudingen en nauwelijks acht sloeg op de stedelijke rechten en bestuursregels, was 

Amerongen ongeschikt om als bemiddelaar tussen stadhouder en de stad Utrecht op te treden. 

Ondanks de weerstand die zijn voordracht van Zas voor het burgemeestersambt opriep, wilde 

hij deze benoeming doorzetten. Amerongen wist dat hij eigenlijk de medewerkering van de 

vroedschap nodig had, omdat het college kandidaten moest nomineren voor de magistraaat. 

Om de vroedschap te omzeilen stelde Amerongen aan Oranje voor de regerend burgemeester 

Van Straten te laten terugtreden, onder voorwendsel van diens hoge leeftijd.
32

 Bij vroegtijdig 

vrijgekomen ambten was de stadhouder immers bevoegd zonder nominatie een nieuwe 

burgemeester aan te stellen. De prins wilde echter voor Zas niet zijn voormalige lijfarts Van 

Straten opofferen. Bovendien wist Oranje dat hij met de aanstelling van Zas de woedde van 

de stedelingen op zijn hals zou halen. Bij de magistraatsverkiezing in oktober 1674 

continueerde hij de regerende burgemeesters in hun ambt. Het voorval onderstreepte dat 

Amerongen zich als makelaar moest richten op de handhaving van zijn positie binnen de 

adellijke factie. 

 

CORRESPONDEREN MET HET ORANJEHOF 

 

Amerongen moest zijn makelaarsrol tussen Oranje en de Stichtse adellijke elite zien uit te 

oefenen terwijl hij vaak jarenlang in het buitenland verbleef. Amerongens contacten aan de 

Duitse vorstenhoven waren voor Willem III van belang om de oostgrens van de Republiek te 
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beschermen en daarmee een mogelijke herhaling van de rampzalige gebeurtenissen van 1672 

te voorkomen. Zo regelde Amerongen onder meer in 1680 een ontmoeting tussen Oranje en 

de Keurvorst van Brandenburg, waarna de laatste een verdrag met de Republiek wilde 

sluiten.
33

 Toch liep Amerongen niet zonder meer aan de leiband van de prins. Zo vroeg 

Willem III hem zijn gezantschapsberichten direct aan hem te zenden en ter wille van de 

geheimhouding de Staten-Generaal daar zoveel mogelijk buiten te houden. Amerongen wilde 

dat een resolutie hem dekte en zond daarvoor een conceptresolutie toe aan Oranje. Dat was 

uiteraard niet wat Willem III met zijn verzoek had beoogd.
34

 Het gevolg was dat de prins 

ertoe overging officieren uit het leger met Amerongen mee te zenden, die buiten diens 

medeweten om aan de hoven onderhandelden. Toen Amerongen hiervan lucht kreeg, uitte hij 

zijn ongenoegen tegenover zijn echtgenote.
35

 Naarmate de jaren vorderden liet hij vaker 

blijken zich uit het diplomatieke verkeer te willen terugtrekken. De voordelen van zijn 

gezantschap – de contacten, het aanzien en de inkomsten – wogen steeds minder op tegen zijn 

afwezigheid. Vaak verzocht hij de prins te mogen terugkeren, maar Oranje hield zich 

daarvoor doof. Amerongen moest een structurele oplossing vinden voor de problemen die zijn 

jarenlange verblijf in het buitenland met zich meebrachten. 

 Amerongen wist tussen Oranje en de Stichtse adel te bemiddelen door een uitgebreid 

correspondentienetwerk op te bouwen en te onderhouden. Een brief van de Republiek naar 

een Duits vorstendom, of andersom, was meestal tussen de drie en zeven dagen onderweg, al 

kon de communicatie vertraging oplopen door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden. 

Met hulp van brieven kon Amerongen zich een beeld vormen van wat zich in het gewest 

Utrecht afspeelde. Van groot belang daarbij was dat hij frequent genoeg brieven ontving. 

Amerongen uitte geregeld zijn ongenoegen over het feit dat de Franse ambassadeur aan het 

hof in Brandenburg beter op de hoogte was van zaken in de Republiek dan hijzelf.
36 

Toch 

ontving en stuurde hij geregeld vaker dan eenmaal per dag brieven van en aan personen met 

een uiteenlopende achtergrond. Drie secretarissen stonden hem daarbij terzijde. In talloze 

brieven trachtte Amerongen nieuwe contacten te leggen, maar vooral om bestaande relaties te 

onderhouden. En vele inwoners van het Sticht, Den Haag en Amsterdam schreven hem, zoals 

Willem Vos, de secretaris de Gaspar Fagel. Bovendien onderhield hij vele contacten in het 

buitenland, onder wie de bankier Adriaan Temminck uit Hamburg. Al deze correspondenties 
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hadden tot doel informatie uit te wisselen en de ontvangers te vragen bepaalde belangen te 

behartigen.
37

 

 Amerongen maakte een onderscheid tussen zijn persoonlijke brieven en zijn 

publieke.
38

 In zijn persoonlijke correspondentie was hij minder gereserveerd dan in zijn 

officiële stukken. In de gezantschapsberichten bracht Amerongen zelden zijn persoonlijke 

belangen naar voren en als hij dat incidenteel wel deed, dan betroffen het vooral zaken als zijn 

betaling, zijn logies of een eventueel verzoek om terugkeer naar het Sticht. Meestal beperkte 

hij zich tot een uitgebreid verslag van zijn gezantschap. Hij verzocht om informatie over de 

standpunten aan het hof van Oranje, maar ook over de opvattingen die leefden aan de hoven 

in Parijs, Anhalt, Berlijn, Saksen en Bremen. Amerongen hoopte daarmee in diplomatiek 

opzicht zijn voordeel te kunnen doen.
39

 Doordat Amerongen als gezant vooral publieke 

brieven schreef aan Oranje, waren de mogelijkheden hem persoonlijke verzoeken te doen 

beperkt. Over het algemeen hadden deze brieven alleen betrekking op zijn onderhandelingen. 

In het post scriptum schreef hij echter vaak kort enkele persoonlijke opmerkingen, zoals een 

felicitatie met een huwelijk, geboorte of promotie. Dit was gebruikelijk.
40

 Amerongen trachtte 

zo niet alleen een zakelijke, maar ook een persoonlijke band met de ontvangers van zijn 

brieven te scheppen. 

Al eerder bleek dat Amerongens contacten met de prins en diens vertrouwelingen 

gering waren en vooral tot stand kwamen op hun initiatief.
41

 Hij hoopte dit te compenseren 

door te corresponderen met enkele hovelingen die lager in rang stonden, zoals met de raad- en 

rekestmeester Pesters.
42

 Amerongen en Pesters hadden in 1673 met elkaar geschreven over de 

onderhandelingen die Pesters voerde met de Fransen. Daarbij wisselden zij vaak ook 

persoonlijke informatie uit. Zo uitte Amerongen zijn bezorgdheid over zijn echtgenote, zoon 

en kleinkinderen die in de Republiek verbleven tijdens de Franse bezetting. Bij dit contact 

bood Pesters herhaaldelijk zijn 'geringe talent' aan.
43

 Amerongen zette zich in voor de carrière 
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van Pesters. In ruil verwachtte Amerongen steun van Pesters om Oranje te beïnvloeden, 

vooral als zijn eigen pogingen daartoe vruchteloos bleven. Hij verzocht hem meermalen een 

brief aan de prins te overhandigen waarin hij zijn wensen kenbaar maakte, bijvoorbeeld om te 

mogen terugkeren naar het Sticht. Pesters was echter niet bij machte het verzoek van 

Amerongen kracht bij te zetten. Hij kon niet meer doen dan de brief overhandigen en het 

antwoord van Oranje afwachten. Op zijn beurt liet Willem III geregeld via hem aan 

Amerongen weten dat hij zijn gezantschap moest voortzetten en geduld moest hebben.
44

 

Pesters bemiddeling beperkte zich zo veelal tot het bij Oranje over het voetlicht brengen van 

Amerongens persoonlijke belangen. 

 Behalve Pesters was Ginkel een voorname troef in handen van Amerongen. 

Amerongen en Turnor wezen hun zoon erop dat hij aan het hof de eer en waardigheid van zijn 

familie moest verdedigen en er de belangen van zijn vrienden moest behartigen. Na iedere 

promotie van Ginkel stuurde Amerongen een dankbrief aan Willem III, waarin hij schreef dat 

hij zijn zoon bekwaam had opgevoed ten dienste van het Oranjehuis.
45

 Zo gebruikte hij de 

stormachtige opkomst van Ginkel om zijn eigen trouw aan de prins te onderstrepen. 

Bovendien kon zijn zoon beter zijn vader aan het hof vertegenwoordigen naarmate hij zich 

vaker in de nabijheid van de prins bevond. Dit bleek bijvoorbeeld toen in 1680 de Utrechtse 

Staten de prins vroegen de benoeming van de rekenmeester door Dukenburg en Amerongen te 

bekrachtigen. Zoals gezegd wilde Willem III het ambt nogmaals aan Van Straten geven en hij 

had daarover al Dukenburg laten informeren. Daarnaast vroeg hij aan Ginkel of deze op de 

hoogte was van het standpunt van Amerongen. Ginkel speelde de vraag door aan Turnor, die 

op haar beurt haar echtgenoot schreef. Amerongen zond daarop zijn zoon naar Soestdijk om 

zijn instemming met de benoeming van Van Straten kenbaar te maken.
46 

De momenten dat 

Ginkel namens zijn vader aan het hof bemiddelde, waren echter schaars. 

 De omstandigheid dat Amerongen nauwelijks de prins kon beïnvloeden - althans, niet 

op momenten dat hem het uitkwam - speelde hem op cruciale momenten parten. Zo liep hij 

achter de feiten aan toen in 1682 het presidentsambt van de Staten vacant kwam. Hij hoopte 

dat Oranje zijn loyaliteit en harde werken zou belonen met het presidentschap en zond hem 

„vrijmoedig‟ een brief waarin hij zijn ambitie kenbaar maakte.
47

 Daarnaast stuurde hij Ginkel 

naar het hof om zijn bekwaamheid onder de aandacht te brengen van de prins. Deze 

benadrukte de politieke prestaties van zijn vader, diens senioriteit in de Staten en diens 
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loyaliteit aan het Oranjehuis. Een punt van zorg voor Amerongen was echter dat hij als 

ridderschapslid eigenlijk niet voor het presidentschap in aanmerking kwam. Het 

regeringsreglement schreef voor dat de voorzitter van de geëligeerden ook president van de 

Statenvergadering was. Ginkel moest daarom Oranje eraan herinneren dat het reglement voor 

de prins geen onoverkomelijk obstakel hoefde te vormen bij de ambtenbegeving. Ginkel 

stelde bijvoorbeeld dat Renswoude als supernumerair lid „uijt heel de reegering‟ kwam, 

hoewel hij geëligeerde was. Op grond van deze redenering kwam ieder lid van de Staten voor 

het presidentsambt in aanmerking. De prins hoorde het betoog van Ginkel welwillend aan, 

stelde dat hij het reglement erop zou nazien en later over zijn bevindingen zou berichten.
48

 

 Dijkveld had echter betere kaarten voor het verkrijgen van het presidentsambt dan 

Amerongen. Hij was als langstzittende geëligeerde de aangewezen kandidaat voor de functie. 

In tegenstelling tot zijn concurrent kon hij persoonlijk zijn ambitie kenbaar maken aan de 

prins. Het pleit was dan ook snel beslecht. De prins voelde zich verplicht zijn keuze aan 

Amerongen te verantwoorden. In een brief aan Amerongen verontschuldigde Oranje zich dat 

hij, gezien het reglement, geen andere keus had dan het ambt aan Dijkveld te geven. Willem 

III vermeldde daarbij niet dat hij nog voor Renswoudes dood het ambt al had toegezegd aan 

Dijkveld. Hij stelde het verzoek van Amerongen „niet eerder [te hebben] ontfangen als 

naerdat ick over die plaets al had gedisponeert‟.
49

 Amerongen was over de verklaring van 

Oranje zo teleurgesteld dat hij een brief aan de prins stuurde waarin hij zijn ongenoegen 

kenbaar maakte. Hij stelde dat zijn verzoek volkomen op zijn plaats was geweest en hij 

hoopte dat Willem III het hem niet kwalijk nam dat hij zich over de afwijzing „wat gevoelig 

thoone‟.
50

 Toch bood hij opnieuw zijn diensten aan de prins aan en feliciteerde Dijkveld. 

Deze laatste antwoordde hem dat hij inderdaad was aangesteld tot president nadat hij zich 

persoonlijk had gepresenteerd aan Oranje, waarmee hij de voordelen van goede contacten aan 

het hof onderstreepte.
51

 

Niettemin wekte Amerongen voortdurend in het Sticht de indruk dat hij een warme 

band met Oranje had. Het was Stichtenaren bekend dat Oranje enkele malen per jaar het huis 

Amerongen aandeed, meestal als tussenstop tijdens zijn reis vanuit Holland naar zijn 

jachtsloten. Om deze bezoeken te benadrukken, richtte Amerongen in zijn huis een kamer in 

voor Willem III, de muren bekleed met zilverleer. In deze „koningskamer‟ mocht alleen 

Oranje slapen.
52

 Omdat de prins niet vaak in het huis overnachtte, had de kamer vooral een 

symbolische functie. Voor bezoekers onderstreepte dit vertrek de nauwe contacten tussen 
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Amerongen en de prins. Op soortgelijke wijze liet hij ook in de bestuurscolleges zijn, al dan 

niet vermeende, goede contacten blijken met de prins en met diens entourage. Toen de prins 

bijvoorbeeld in maart 1675 ernstig ziek was, lichtte Amerongen de ridderschap daarover 

gedetailleerd in. Hij stuurde vanuit Den Haag een brief aan het college waarin hij de ernstige 

„indispositie‟ van de prins beschreef, en daarbij vermeldde hij dat het in ieder geval troost 

bood dat „s morgens de „klocke [van] vijf uijren Sijne Hoogheijt een tamelicke ende wel 

gewenschte slaap heeft verleent tot ontrent negen uijren‟. Bovendien riep hij de edellieden op 

om „vurighlick‟ te bidden voor het herstel van de „illustre persoon, die de provincie heeft 

gered‟.
53

 De brief gaf de edellieden het idee dat Amerongen over informatie beschikte die 

alleen personen konden hebben die dichtbij Oranje stonden. Doordat hij de bestuurscolleges 

geregeld inlichtte over het standpunt van Willem III, versterkte hij dit beeld.
54

 De informatie 

die Amerongen van zijn contacten aan het hof kreeg, gebruikte hij zo om zijn status als 

makelaar te onderstrepen. 

 

TURNOR ONDERHOUDT AMERONGENS CONTACTEN 

 

Gezien zijn moeizame relatie met het hof, dankte Amerongen het succes van zijn 

makelaarschap vooral aan zijn positie binnen de adellijke factie en aan de schijn van goede 

contacten. Die moesten tijdens zijn afwezigheid in stand blijven. Hij liet zich in het gewest 

Utrecht vertegenwoordigen door zijn gezinsleden, die namens hem intensief contact 

onderhielden met de leden van zijn netwerk. Daarbij speelde Ginkel een bescheiden rol. 

Slechts enkele keren trad hij in het Sticht op als representant van zijn vader. In 1679 nam hij 

bijvoorbeeld bij de ceremonie van de presidentsverkiezing van de ridderschap de honneurs 

voor zijn vader waar, die op dat moment in Brandenburg verbleef. Op anciënniteitsgronden 

mocht Amerongen dit ambt opeisen, maar hij kon daarvoor onmogelijk terugkeren. Ginkel 

maakte zijn opwachting in de ridderschapskamer, waar hij bekend maakte dat Amerongen 

graag deze zetel wilde bekleden. Onmiddellijk stemden de aanwezige edellieden in met de 

benoeming van Amerongen en gaven Ginkel opdracht hun gelukwensen over te brengen aan 

zijn vader.
55

  

Het in stand houden van Amerongens positie als makelaar in het Sticht rustte tijdens 

zijn afwezigheid vooral op de schouders van zijn echtgenote, Turnor. In de zeventiende-

eeuwse Republiek namen vrouwen vaker taken over van hun echtgenoot. De mate waarin zij 

zich konden laten gelden hing af van hun afkomst en aanzien, of van dat van hun 
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echtgenoot.
56

 Er was Turnor veel aan gelegen de status van haar echtgenoot hoog te houden. 

Zij beheerde het huishouden van het huis Amerongen en andere goederen. Bovendien droeg 

zij de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van haar zoon Ginkel en later van maar liefst 

twaalf kleinkinderen, die veel tijd in het huis Amerongen doorbrachten.
57

 Binnen het huwelijk 

functioneerde Turnor min of meer als gelijke van haar echtgenoot, zoals gebruikelijk binnen 

de elite.
58

 Er blijkt een warme affectie uit haar brieven aan Amerongen, die zij steeds aanhief 

met „mijn heer en liefste hartje‟.
59

 Hoewel zij voortdurend benadrukte trots te zijn op wat 

Amerongen „in dienst van ‟t vaderlant‟ deed, sprak zij in brieven regelmatig de wens uit hem 

snel „in vreuche‟ te mogen ontmoeten. In december 1684 schreef zij spottend dat zij met hun 

twaalf kleinkinderen naar Berlijn zou komen om hem weer eens te zien. Het corresponderen 

compenseerde nauwelijks het gemis. Het was volgens haar veelal „te lang te schrijfven watter 

al geseijt wort‟. Zij miste iemand om bij te rade te gaan en verlangde ernaar Amerongen „eens 

te spreeke‟.
60

 Het verwondert niet dat zij er steeds bij de stadhouder en bij regenten op 

aandrong het gezantschap te beëindigen. Soms verlangde zij er zelfs naar uit het politieke 

leven terug te treden om met Amerongen „in stille en rust sijn leven [te] slijten‟.
61

 

Tegelijkertijd genoot Turnor van de contacten die zij tot op het hoogste niveau onderhield en 

de verantwoordelijkheden die haar in afwezigheid van Amerongen toekwamen. 

Een voorname taak van Turnor was het behartigen van de familiebelangen. Zij 

probeerde verschillende keren de carrière van Ginkel te bevorderen door bijvoorbeeld 

Bentinck te bezoeken en hem op de kwaliteiten van haar zoon te wijzen. Zij zette zich ook in 

voor de belangen van andere verwanten, onder wie Welland, die Turnor beschouwde als haar 

zoon. Turnor en haar echtgenoot probeerden de onberekenbare Welland tot de orde te roepen, 

vooral om de naam van de familie te beschermen. In 1677 wilde hij trouwen met Eleonora 

Constantia van der Meijde, vrouwe van Papekop. Deze dame had een slechte reputatie en was 

„verre onder sijn qualiteit‟. Toen dit Turnor ter ore kwam, stuurde ze hem onmiddellijk een 

brief waarin zij meedeelde niet te begrijpen dat hij „gene meer ambisij‟ had. Zij nodigde hem 

uit met haar te overleggen, maar hij weigerde dit en antwoordde dat hij ondanks haar 

bedenkingen bij zijn voornemen bleef. Hij vroeg zelfs aan haar of zij het huwelijk 

„smaekelijk‟ wilde maken bij Amerongen. Turnor was woedend hierover, zeker toen zij 

hoorde dat Welland in de kerk al „sijn engaegement‟ bekend had gemaakt. Welland hield voet 
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bij stuk en trouwde met Van der Meijde. Turnor en Amerongen verbraken daarop de band 

met Welland, die daarna moeite had weer in hun gunst te komen.
62

 Het toont het elan en de 

vastberadenheid waarmee Turnor, die overigens zelf ook een omstreden afkomst had, de 

status van haar familie hooghield. 

Turnor voorzag haar echtgenoot van een constante stroom van informatie. Het was 

niet uitzonderlijk dat zij driemaal per week Amerongen schreef. Haar brieven handelden over 

allerlei persoonlijke beslommeringen, zoals de herbouw van het huis Amerongen en haar 

gezondheid. Daarnaast schreef zij veelvuldig over bijzonderheden in het Sticht en over de 

ontmoetingen die zij had. Ook gingen haar brieven over de buitenlandse politiek. Over de 

vredesonderhandelingen in Nijmegen schreef zij onder meer dat de Stichtse regenten 

discussieerden over de voorwaarden van het verdrag. Turnor liet weten dat de Staten zich 

eensgezind achter de prins schaarden. 
63

 De meest relevante informatie voor Amerongen ging 

echter over benoemingen. Zij lichtte haar echtgenoot in over sterfgevallen opdat Amerongen 

eventueel vrijgekomen ambten voor zijn familie en vrienden kon opeisen. Turnor vermeldde 

daarbij steeds wie volgens de regenten de meest bekwame kandidaten voor de functies waren 

en of zij zich in dit oordeel kon vinden.
64

 Zo bepaalde Turnor in hoge mate Amerongens 

beeld van de ontwikkelingen in het Sticht. 

De kennis waarover Turnor beschikte, dankte zij voor een deel aan publieke bronnen. 

Een rijke bron voor Turnor was de krant. In Utrecht verscheen in het laatste kwart van de 

zeventiende eeuw wekelijks de Utrechtse Maendaegse Courant met daarin nieuwsrubrieken 

over Frankrijk, Engeland, Denemarken, Duitsland en de Nederlanden.
65

 Daarnaast las zij de 

Opregte Haerlemse Dingsdaegse Courant en de Utrechtse Vrydaegse Courant.
66

 Zo kon 

Turnor in de „korante‟ lezen hoe de onderhandelingen van haar echtgenoot aan het 

Brandenburgse hof verliepen.
67

 Daarnaast bereikte nieuws haar via geruchtencircuits. In 

vrijwel elke brief refereerde Turnor eraan dat „men‟ sprak over benoemingen, besluiten of 

andere belangrijke kwesties. Ook preken konden politiek nieuws bevatten. Turnor sprak er 

schande van dat in de kerk van Amerongen een „quataerdige preedikant […] muijteneus‟ had 

gepreekt. Het verwonderde haar niet, omdat de broer van de bewuste predikant in Bommel 

een gemeente had en daar bekend stond als „belhamel […] die seer teegens haer overheijt 
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opstond‟.
68

 Al deze nieuwtjes besprak Turnor met haar omgeving en ze speelde ze door aan 

Amerongen. 

Turnor was vooral goed op de hoogte doordat zij in het huis Amerongen geregeld 

sprak met regenten. Dergelijke visites waren een belangrijk onderdeel van het leven van 

regenten. Zij beschouwden het als een aangenaam tijdverdrijf roddels en nieuwtjes uit te 

wisselen over vacatures en machtswisselingen en huwelijkskandidaten.
69

 Zelfs regenten die 

geen „vrienden‟ van Amerongen waren bezochten het huis regelmatig. Als bijvoorbeeld 

Dijkveld in de buurt was, maar niet langskwam, reageerde Turnor verontwaardigd met „wat 

hem schort weet ik niet‟.
70

 Dijkveld besprak met haar geregeld gevoelige kwesties. 

Voorafgaand aan de besprekingen over de ratificatie van het verdrag van Regensburg in 1684 

had hij „heel beleefdelijk‟ een half uur met Turnor gepraat. „Wij verhandelden naar oude 

gewoonte‟ over de beraadslagingen, stelde Turnor. Overigens sprak zij na de vergadering met 

Zuylen die van een „ander sentiment‟ was. Hij was tegen Dijkveld „ingenoomen, klaegde seer 

over sijn heerschappij en [hoe] hij sommige in regeeringe so ruijge bejeegende‟.
71

 Steeds 

verantwoordden de regenten hun optreden bij Turnor, wetende dat zij dit doorspeelde aan 

haar echtgenoot.  

Regelmatig trad Turnor binnen het Sticht op als plaatsvervangster van Amerongen, 

zelfs bij enkele officiële gelegenheden.
72

 Dit bleek bijvoorbeeld toen in 1676 de Staten de 

ridderhofstede Amerongen tot een hoge heerlijkheid verhieven. Amerongen zou voortaan als 

vrijheer door het leven gaan. De secretaris van de Staten had een vergulde zilveren doos laten 

maken waarin de akte zou worden aangeboden. Deze moest eigenlijk overhandigd worden 

aan de heer van Amerongen, maar deze verbleef als extra-ordinair gecommitteerde in 

Bremen. De secretaris ging ermee akkoord dat Turnor de akte namens haar echtgenoot in 

ontvangst nam. Samen met de Utrechtse burgemeester Peter Both van der Eem en de 

secretaris van de ridderschap vormde hij de Staatse commissie die het huis Amerongen 

bezocht. Daar genoot het gezelschap van een gezamenlijke maaltijd van hazen en patrijzen. 

Deze „partije‟ was volgens de secretaris van de ridderschap zo aangenaam dat de regenten 

met een roes in Utrecht terugkeerden, vlak voor het sluiten van de stadspoorten.
73

 Het huis 

Amerongen diende zo als een ruimte waar Turnor contact legde met Stichtse regenten, ten 

dienste van haar echtgenoot. 

                                                 
68

 Rau, Aha, inv.nr. 2726, Turnor aan Amerongen, 14 januari 1681. 
69

 De Jong, Een deftig bestaan 134. 
70

 Hua, Aha, inv.nr. 2724, Turnor aan Amerongen, 31 juli 1684. 
71

 Hua, Aha, inv.nr. 2726, Turnor aan Amerongen, 4 januari 1681. 
72

 Hua, Aha, inv.nr. 2725, Turnor aan Amerongen, 2 november 1680.  
73

 Hua, Aha, inv.nr. 2724, Turnor aan Amerongen, 1 september 1676; Idem, 18 september 1676; Idem, 

Van Luchtenburg aan Amerongen, 22 september 1676; Idem, inv.nr. 2814, Van Beusechem aan 

Amerongen september 1676. 



 102 

Ook Amerongens spaarzame contacten met Willem III hield Turnor warm. De prins 

bezocht haar geregeld, waarvan zij haar echtgenoot steeds verheugd op de hoogte bracht. Het 

bood haar de gelegenheid zaken met de prins te bespreken, al was dat in haar ogen nooit 

genoeg. Meestal bracht zij onderwerpen ter sprake die zij eerst met Amerongen had 

besproken. Toen Willem III in juni 1680 driemaal bij haar langskwam, attendeerde zij hem er 

iedere keer op dat haar echtgenoot te weinig betaald kreeg voor zijn gezantschap. Deze had 

zich bij haar erover beklaagd dat hij maar 450 gulden per maand kreeg, terwijl alleen zijn 

verblijf in Brandenburg al 500 gulden per maand kostte. Turnor vroeg zich tijdens een 

gesprek met de prins hardop af waarvan het „werkvolk‟ betaald moest worden dat het huis 

Amerongen verbouwde. Oranje beloofde daarop de betaling van het traktement in orde te 

maken.
74

 Zo trad Turnor zowel naar de leden van de adellijke factie als naar Willem III op als 

vertegenwoordigster van haar echtgenoot. 

Stichtenaren die een functie ambieerden waarvoor de steun van de stadhouder 

noodzakelijk was, solliciteerden niet alleen (per brief) bij Amerongen, maar presenteerden 

zich ook als bekwame kandidaten bij Turnor. Zo kwamen er geregeld edelvrouwen bij haar 

langs om hun zonen onder de aandacht te brengen. Zo verhaalde de vrouwe van Raesvelt 

tijdens een bezoek hoe heldhaftig haar zoon zich had gedragen op het slagveld, in de hoop dat 

Turnor deze informatie zou doorspelen aan de prins.
75

 Tijdens de visites onderstreepte de 

Stichtse adel de afhankelijkheid van Amerongen. Toen bijvoorbeeld Pieter van Reede-

Nederhorst, heer van Oudshoorn met zijn knecht wandelde in de omgeving van het huis 

Amerongen, ontvingen Turnor en Ginkel hen. Na afloop van een gezamenlijke maaltijd dronk 

het gezelschap uitgebreid op de gezondheid van Amerongen.
76

 Het uitbrengen van een toost 

op Amerongen gebeurde vaak als personen bij Turnor kwamen.
77

 Ook schreef zij dat 

sommige edellieden hun dienstbaarheid toonden door haar „de hand [te] kussen‟. Of zij 

vroegen haar aan Amerongen te schrijven dat zij hem in gedachten een handkus gaven.
78

 

Dergelijke symbolische handelingen kwamen vaker voor in adellijke kringen.
79

 Stichtse 

edellieden hoopten zo de gunst te verwerven van Turnor, en via haar die van haar echtgenoot 

en uiteindelijk die van Oranje. 

Turnors rol in de Stichtse ambtenbegeving bleek in 1681, toen na de dood van Van 

Straten een ambt in de generaliteitsrekenkamer vrijkwam. Zodra de Stichtse elite de vacature 

vernam, eiste Smitsaert dit ambt bij Turnor op. Smitsaert was schout in Rhenen en verzocht 

Turnor haar echtgenoot eraan te herinneren dat deze hem jaren terug had toegezegd zijn 
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carrière te bespoedigen. Bovendien liet hij weten dat hij de familie „dienstbaer‟ was.
80

 Hij 

overtuigde haar van zijn bekwaamheid. Zij stuurde hem naar Middachten, waar hij Ginkel 

moest zien te bewegen een aanbevelingsbrief aan de stadhouder te schrijven.
81

 Ondertussen 

schreef zij aan Amerongen te hopen dat hij het haar niet kwalijk zou nemen dat „men al so ver 

int werk is […] ende dat me wat voorbaerich is geweest‟. Zij wilde voorkomen dat er door 

onnodig treuzelen een „kink in kabel bij of ontrent Sijn Hoocheijt mochte koomen‟.
82

 Haar 

angst was gegrond. Dukenburg had inmiddels zijn „part‟ begeven aan één van zijn neven. 

Nadat Turnor haar echtgenoot hiervan op de hoogte had gebracht, stuurde Amerongen brieven 

aan Dukenburg en Smitsaert, waarin hij zich in het voordeel van de laatste uitsprak. Daarbij 

voegde hij een verklaring die Smitsaert in de ridderschap kon inbrengen, als bewijs van de 

steun van Amerongen.
83

 Het kordate handelen van Turnor en Amerongen wierp zijn vruchten 

af. Dukenburg trok de nominatie voor zijn neef in, waarna zowel de ridderschap als de 

stadhouder met de benoeming instemden. Turnor zorgde ervoor dat de afwezige Amerongen 

zijn macht in het gewest kon blijven uitoefenen en zij hoopte daarmee de machtsverhouding 

binnen de factie in stand te houden. 

 

VERTEGENWOORDIGD IN DE BESTUURSCOLLEGES 

 

Amerongens positie als makelaar was niet alleen gebaseerd op zijn bemiddeling in de 

ambtenbegeving, maar ook op zijn leidende rol in de besluitvorming in de bestuurscolleges. 

Een probleem daarbij was dat hij met de meeste regenten alleen contact had als zij zijn steun 

nodig hadden bij het verwerven van ambten. Deze kortstondige briefwisselingen bevestigden 

zijn makelaarsrol, maar maakten het niet mogelijk structureel zijn invloed te laten gelden. 

Anders dan bij de brieven die hij ontving van Turnor, vroeg Amerongen zich bovendien 

voortdurend af of de informatie die hij ontving van de regenten betrouwbaar was. Het gevaar 

was dat regenten de zaken te rooskleurig aan hem voorstelden. Als hij op basis daarvan 

slechte adviezen aan Oranje zou verstrekken, zou zijn status als makelaar in gevaar komen. 

Om de kans op manipulatie te verkleinen en om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen, 

onderhield hij correspondenties met verschillende personen. Hierdoor kon hij verworven 

informatie met elkaar vergelijken. Ook voorkwam hij dat hij leunde op de kunde, trouw en 

beschikbaarheid van een enkel contact. Bovendien correspondeerde hij bij voorkeur met 

Stichtenaren met wie hij ook goed en frequent contact onderhield als hij in de Republiek 
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verbleef. De verwants- en vriendschapsbanden met zijn correspondenten verzekerden volgens 

Amerongen de betrouwbaarheid van hun informatie. 

 Adam van Lockhorst, heer van Schonauwen hield Amerongen wekelijks op de hoogte 

over de gang van zaken in de ridderschap. Zijn familie was nauw verwant met de Van Reedes 

en hij was een vaak geziene gast op het huis Amerongen. De brieven die hij Amerongen 

schreef handelden over uiteenlopende zaken, vooral met betrekking tot het Sticht. 

Schonauwen dankte zijn kennis niet alleen aan zijn ambt als ridderschapslid, maar ook aan 

zijn familie. Zijn zonen maakten carrière als militair, waardoor hij goed geïnformeerd was 

over de ontwikkelingen in het Staatse leger. Bovendien had hij veel contacten in Holland en 

was zijn zoon Vincent Maximiliaan na 1690 vroedschapslid in Utrecht. Schonauwen 

beschreef uitvoerig de benoemingen door Oranje, waar belangrijke personen verbleven, hoe 

zij over bepaalde besluiten dachten en hoe hun privé-leven verliep. Hij zond Amerongen niet 

alleen kopieën van (concept)resoluties van de ridderschap en de Staten van Utrecht, maar 

vermeldde daarbij ook hoe volgens hem het besluit tot stand was gekomen. Het overgrote deel 

van de brieven ging over edellieden. Alleen als er binnen de stad belangrijke kwesties 

speelden die ook Amerongen aangingen, vermeldde hij dat.
84

 Omdat Schonauwen niet 

aanwezig was bij de vroedschapsvergaderingen, was deze informatie vaak afkomstig uit de 

tweede hand of gebaseerd op geruchten. 

In de brieven die Amerongen van Schonauwen ontving, speelde de oude politieke 

tegenstelling tussen edellieden en stedelingen vaak een voorname rol. In 1677 ergerde 

Schonauwen zich er bijvoorbeeld aan dat het derde lid de besluitvorming in de Staten ophield. 

Het gewest was gevraagd bij te dragen aan de financiering van de oorlog tegen Frankrijk. 

Terwijl de geëligeerden en de ridderschap hiermee instemden, legde de afvaardiging van de 

stad „nae ouder gewoonte‟ besluiten eindeloos ter goedkeuring voor aan de vroedschap. 

Volgens Schonauwen was dit onverantwoord, want „in den tegenwoordige toestand [ontbrak] 

de vrijheid voor soo lange deliberatien‟.
85

 De verdeling van de belastingdruk was telkens een 

heikel thema tussen de edellieden – die in deze periode ook de geëligeerden beheersten, met 

de aanstelling van Renswoude als supernumerair lid – en de stedelingen. Volgens 

Schonauwen waren de stedelijke regenten onbekwaam, vooral door een gebrek aan ervaring 

en kennis. Hij stelde dat er in de vroedschap niet „genoeg kennis was om te regeren‟ en de 

regering niet „een gansch omloop van een staet te gelijck in haer herssenen [kon] bevatten‟.
86

 

Vooral de nieuwkomers in het Utrechtse stadsbestuur zouden het nemen van besluiten 

vertragen. Daarmee pleitte hij de ridderschap en dus zichzelf vrij van de verantwoordelijkheid 
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voor het uitblijven van een resolutie. Door dergelijke brieven kon Amerongen niet alleen de 

besluitvorming volgen, maar zich ook een beeld vormen van de sentimenten die leefden onder 

de adellijke elite. 

Binnen de ridderschap fungeerde Schonauwen als een verlengstuk van Amerongens 

invloed. Bij belangrijke besluiten vroeg hij altijd een stemadvies aan Amerongen. De andere 

ridderschapsleden waren hiervan op de hoogte en volgden zijn inbreng bij belangrijke 

kwesties meestal eenparig, om in de gunst van Amerongen te blijven. Dit bleek bijvoorbeeld 

in het voorjaar van 1677, toen de ridderschap een voorstel voorbereidde voor nieuwe 

belastingen om de oorlogskosten te dekken. Een dergelijk voorstel was nodig, omdat het 

Sticht ver achterliep bij het betalen van de generaliteitslasten. Dit leidde tot onvrede bij 

Oranje, die zag dat geldgebrek de voortgang van zijn militaire campagne in gevaar bracht. 

Voordat het voorstel in de ridderschap zou worden besproken, stuurde Schonauwen het op 

naar Amerongen, de „premier van de heren edelen‟. Deze stemde hiermee in, wetende dat 

daarmee de belangen van de prins gediend waren. Kort nadat de secretaris Amerongens brief 

inbracht in de ridderschap, legde het college het voorstel voor aan de Statenvergadering, die 

het na een kleine herziening aannam.
87

 Amerongen kon hierdoor aan Willem III laten weten 

dat hij met succes de besluitvorming in het Sticht had gestuurd, terwijl de edellieden zich 

dienstbaar aan hem opstelden in de hoop hun positie te verzekeren. 

Voor Schonauwen gaf de bemiddeling tussen Amerongen en de overige 

ridderschapsleden de mogelijkheid ook zijn eigen positie te versterken. Bij vacatures 

waarvoor zijn verwanten in aanmerking kwamen, schreef hij Amerongen dat hij zijn 

„toevlucht‟ tot hem nam vanwege diens „verseeckerde patronicie‟.
88

 Hij vroeg hem 

bijvoorbeeld in 1681 of zijn zoon in het gevolg mocht verblijven van de markgraaf, de zoon 

van de Brandenburgse keurvorst en latere Frederik I van Pruisen, tijdens diens bezoek aan de 

Republiek. Bovendien bood hij zijn huis aan als logies bij diens verblijf in Utrecht. 

Amerongen organiseerde deze reis, die van groot belang was om de banden met Brandenburg 

aan te halen. Hij stuurde Schonauwen een uitgebreide instructie hoe diens zoon zich moest 

gedragen in nabijheid van de markgraaf en vroeg hem of hij zijn huis geschikt wilde maken 

voor de ontvangst. Schonauwen nam onmiddellijk maatregelen en liet in zijn huis een muur 

uitbreken, zodat er een grote ruimte ontstond die als slaapkamer kon dienen voor het hoge 

bezoek.
89

 Enkele maanden later verbleef de markgraaf bij Schonauwen, waarmee diens 

aanzien in het Sticht groeide. 
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Behalve met regenten, correspondeerde Amerongen met ambtenaren. Al was het 

bureaucratisch apparaat in de Republiek kleiner dan in de omringende landen, het aantal 

ambtenaren nam gedurende de zeventiende eeuw toe.
90

 Vooral secretarissen konden 

Amerongen door hun aanwezigheid bij de vergaderingen nauwkeurig inlichten over de 

besluitvorming.
91

 Een voordeel voor Amerongen was dat zij daarbij meestal niet hun 

handelen hoefden te verantwoorden en slechts verslag deden van de beraadslagingen. Toch 

was hun informatie niet zonder meer betrouwbaar, omdat de ambtenaren verwant of bevriend 

waren met regenten wier handelen zij beschreven. Bovendien informeerden zij Amerongen 

vooral over de gang van zaken in de ridderschap. De secretaris van de Staten, Van 

Luchtenburg, stuurde slechts enkele malen een brief aan Amerongen en dat betrof meestal de 

afhandeling van diens betaling.
92

 Amerongen had met de secretaris van de vroedschap van 

Utrecht, Johan Quint, nog minder contact. Van Luchtenburg en Quint beschikten weliswaar 

over informatie die voor Amerongen relevant was, maar zij hadden er weinig belang bij deze 

met hem te delen. Zij waren afhankelijk van contacten binnen het burgerlijke milieu. Van 

Luchtenburg dankte zijn ambt aan zijn band met de Hollandse raadpensionaris Fagel, terwijl 

Quint behoorde tot de Voetiaanse factie. De informatie die Amerongen van ambtenaren 

kreeg, kwam daardoor sterk overeen met wat hij van Schonauwen ontving. 

 Amerongen correspondeerde wekelijks met de secretaris van de ridderschap, Nicolaas 

van Beusechem. Deze investeerde tijd en energie in een goede relatie met Amerongen. Toen 

Amerongen in 1680 klaagde over een gebrek aan correspondentie met zijn „vrunden‟ in de 

Republiek, spoorde Van Beusechem onmiddellijk ridderschapsleden aan Amerongen te 

schrijven.
93

 Hij bouwde een persoonlijke band op met zijn patroon Amerongen door hem 

voortdurend bij zijn familieleven te betrekken. Toen zijn echtgenote beviel van een zoon 

schreef hij hem dat hij hem zou opvoeden ten dienste van „uwe illustre huis‟.
94

 Op zijn beurt 

leefde Amerongen ook met de familie Van Beusechem mee, onder meer toen diens 

echtgenote na een pijnlijk ziekbed stierf.
95

 Daarbij betrok hij ook zijn gezinsleden. Dit bleek 

in 1677, toen Van Beusechem het huwelijk van zijn zoon uitstelde in de hoop dat Amerongen 

op tijd terug kon keren om bij het trouwfeest aanwezig te zijn. Nadat de Staten-Generaal 

diens gezantschap verlengden, stuurde Amerongen zijn echtgenote en zoon naar de bruiloft, 

waarmee het festijn alsnog de status kreeg die de secretaris wenste.
96

 Amerongen kon zo 
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eenvoudig een gunst verlenen aan een cliënt en een persoonlijke band met hem opbouwen, 

om zich te verzekeren van diens steun. 

Van iedere ridderschapsvergadering deed Van Beusechem verslag aan Amerongen, 

vergezeld van kopieën van ingebrachte brieven en resoluties. De meeste informatie had vooral 

betrekking op de ambtenbegeving in de ridderschap. Het betrof vooral bijzonderheden, zoals 

opmerkelijke nominaties of ontslagen, sterfgevallen en huwelijken. Vaak vermeldde hij zijn 

beoordeling van Amerongens kansen om de ambtenbegeving te beïnvloeden. Zo stelde hij dat 

diens nominatie voor het procureurs-generaalambt in 1680 waarschijnlijk „tekort sal schieten‟, 

omdat het te laat bij hem was binnengekomen. De ridderschap was ervan uitgegaan dat 

Amerongen aan de begeving van deze functie weinig waarde hechtte en had hierover al een 

besluit genomen.
97

 Een dergelijk negatief advies aan Amerongen gaf Van Beusechem echter 

slechts zelden. Om zijn waarde voor Amerongen te tonen, benadrukte hij vooral dat hij diens 

belangen kon behartigen. Meestal schreef hij dat edellieden hem bezworen te stemmen „met 

respecte‟ voor Amerongen, in de hoop zo diens gunst te verwerven. Het moedigde 

Amerongen aan zijn standpunt in de ridderschap te laten verwoorden door de secretaris, die 

indien nodig zijn brieven voorlas.
98

 Net als Schonauwen, bemiddelde Van Beusechem zo 

tussen Amerongen en de Stichtse adel om zijn positie te versterken en zijn aanzien te 

verhogen. 

Amerongen was er veel aan gelegen zijn contacten in het Sticht te bestendigen. Toen 

Van Beusechem na tientallen jaren het secretarisambt wilde overdoen aan zijn zoon Gerard, 

vroeg hij daarvoor steun aan Amerongen. Dergelijke „resignatie‟, dat wil zeggen het vrijwillig 

afstand doen van een functie ten faveure van een zelfgekozen ander, kwam vaker voor in de 

Republiek. Het was omstreden, omdat het ertoe leidde dat families decennialang invloedrijke 

ambten bekleedden.
99

 Anderzijds garandeerde deze gang van zaken de continuïteit en 

kwaliteit van het bestuurs- en ambtenarenapparaat. De kennis en ervaring die de bekleders 

van publieke ambten hadden, dankten zij vaak aan hun vriend- en verwantschappen.
100

 

Amerongen zag het echter vooral als een kans zijn opgebouwde vertrouwensband met de 

familie Van Beusechem te continueren. Hij had eerder in 1674 Gerard van Beusechem laten 

aanstellen in de secretarie van de Utrechtse staten en het secretarisambt van de ridderschap 

zou een mooi vervolg van diens carrière zijn.
101

 Amerongen adviseerde met klem aan overige 
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ridderschapsleden in te stemmen met het voorstel van Van Beusechem, waartoe het college 

zich ontvankelijk verklaarde. Nadat Van Beusechem jr. zijn vader was opgevolgd, bedankte 

hij Amerongen uitvoerig voor diens gunst en beloofde hij hem trouw te zullen dienen.
102

 

 Niet alleen de informatie die betrekking had op het Sticht was voor Amerongen van 

belang, maar ook die betrekking had op de gang van zaken in Den Haag. Zo was hij voor zijn 

betaling als gezant voor een deel afhankelijk van de Raad van State, die zijn gezantschap op 

de begroting van de Staten-Generaal moest opnemen. Amerongen liep echter in de hofstad 

tegen dezelfde problemen aan als in het Sticht. Hij onderhield nauwelijks contact met 

regenten met een burgerlijke achtergrond. Om deze afstand tot de Haagse bestuurlijke elite te 

overbruggen correspondeerde hij met Hendrik van Heteren, lid van één van de rijkste families 

van de hofstad. Dit contact was ontstaan doordat Van Heteren als een tussenpersoon de 

betaling van Amerongens gezantschap regelde.
103

 Amerongen vroeg hem onder meer 

herhaaldelijk of hij zijn reiskostendeclaratie wilde indienen bij de Raad van State of in de 

Staten van Utrecht.
104

 Dit bracht ook hem in de gunst bij Amerongen, zodat hij enkele keren 

diens hulp kon vragen. Van Heteren was dankzij zijn ambt als kamerbewaarder van de 

generaliteitsrekenkamer goed op de hoogte van zaken die in Den Haag speelden. In zijn 

brieven refereerde hij onder meer aan gesprekken met Renswoude, Dijkveld en Bentinck. Dit 

nieuws betrof ook het gewest Utrecht. Zo was het in 1680 ´ruchtbaer´ dat Van Benthem en 

Voet van Winssen tot nieuwe burgemeesters van de stad Utrecht benoemd zouden worden, 

een gerucht dat later juist bleek.
105 

Hoewel Van Heteren zijn brieven voor een deel baseerde 

op mondelinge bronnen, was hij steeds goed op de hoogte. Hij deelde deze informatie met 

Amerongen, die hij om de paar weken schreef.
106

  

Eind jaren tachtig stelde Amerongen opnieuw zijn contact met een bevriende familie 

veilig door in te stemmen met een resignatie. Van Heteren bekleedde al 54 jaar een 

klerkplaats in de generaliteitsrekenkamer en wilde dit ambt overdragen aan zijn zoon, 

Hendrik van Heteren jr.. Amerongen zocht contact met de leden van de rekenkamer, die met 

de benoeming moesten instemmen. Om de bekwaamheid van Van Heteren jr. aan te tonen 

wees Amerongen vooral op diens trouw. Volgens hem had hij tijdens „vele en lange jare mijn 

huijs […] ten dienste gestaan‟, voornamelijk „in onse particuliere affaires die bij absentie of 

uijtlandigheid in Den Hage te verrichten‟ waren. Amerongen maakte de leden zo duidelijk dat 
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de benoeming beschouwd mocht worden als een gunst aan hem. Hij was dan ook verheugd 

toen zij hem antwoordden dat zij hun stem aan Van Heteren jr. gaven.
107

 Zo kon Amerongen 

zijn correspondentienetwerk consolideren, trachtende zijn machtspositie te handhaven. 

 

CONCLUSIE 

 

Roorda constateerde dat vooral personen uit het diplomatieke netwerk van Willem III als 

makelaar functioneerden in de Republiek.
108

 De manier waarop Amerongen zijn 

machtspositie uitoefende, geeft inzicht in deze onderbelichte vorm van makelaardij. Hij moest 

bemiddelen tussen twee domeinen waar hij zelden aanwezig was, het Oranjehof en het 

gewest. Deze afwezigheid probeerde hij te compenseren door met leden van de elite te 

corresponderen, maar dit bracht beperkingen met zich mee. Aan het hof had hij weinig 

invloed op de prins en diens vertrouwelingen, met wie hij vooral correspondeerde als gezant. 

De mogelijkheden om zich in deze gezantschapsberichten te laten gelden waren beperkt, al 

probeerde hij een persoonlijke band met hen op te bouwen door hen in het post scriptum 

steeds met allerlei privé-zaken te complimenteren. Amerongen onderhield vooral contact met 

hovelingen van lagere status. In ruil voor zijn gunsten hielden zij hem op de hoogte van 

belangrijke zaken aan het hof. Zij waren echter nauwelijks in staat de besluitvorming aan het 

hof in het voordeel van Amerongen te beïnvloeden. 

In het Sticht onderhield Amerongen een uitgebreid correspondentienetwerk van 

vooral adellijke regenten en ambtenaren. Deze voorzagen hem van informatie over het gewest 

Utrecht en brachten zijn standpunten in de bestuurscolleges in. Doordat hij met verschillende 

edellieden tegelijkertijd correspondeerde, kon hij de soms gekleurde informatie die hij 

ontving vergelijken met andere brieven. Zo garandeerde hij de continuïteit van zijn netwerk. 

Hierdoor kon hij de stadhouder van adviezen blijven voorzien en eventueel in de ridderschap 

de besluitvorming in het voordeel van de prins beïnvloeden. Zo bleef zijn contact met Oranje 

gehandhaafd, al verliep dit moeizaam. Om dit netwerk te onderhouden, verleende Amerongen 

gunsten en liet hij de stadhouder cliënten benoemen in belangrijke posities. Hierbij speelde 

zijn echtgenote Turnor een cruciale rol. Zij informeerde haar echtgenoot niet alleen over alle 

ontwikkelingen in het Sticht, maar onderhield ook diens contacten. Haar persoonlijke contact 

met de prins onderstreepte voor de Utrechtse edellieden dat Amerongen en Turnor hun 

belangen bij de stadhouder konden verdedigen. De Utrechtse adel verleende diensten aan 

Turnor, wetende dat zij daarover Amerongen zou inlichten, die op zijn beurt personen kon 

voordragen bij de stadhouder. Zo bestendigde Amerongen zijn positie binnen de factie, 

evenals zijn rol als makelaar tussen de stadhouder en de Stichtse adellijke elite. 
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DIJKVELD – DE BURGERLIJKE CREATUUR 

 

De Utrechtse burgemeesterszoon Dijkveld had zowel op persoonlijk als politiek vlak een 

omstreden reputatie in het Sticht. Na slechts drie jaar huwelijk had hij op jonge leeftijd zijn 

echtgenote verloren en kort daarop stierven ook zijn kinderen. Na zijn huwelijk hertrouwde 

Dijkveld nooit. Hij leidde een wild vrijgezellenbestaan en zou naar verluidt het bed hebben 

gedeeld met enkele getrouwde vrouwen. Hieronder zouden de echtgenotes van de regenten 

Schadé, Hamel en Gerard van Reede, heer van Borneval zijn.
109

 Het publieke optreden van 

Dijkveld gaf eveneens aanleiding tot geroddel. Zo liet hij „sigh niet op straat sien als in een 

karos met ses paarden‟.
110

 Ook de aanwezigen aan het hof spraken hierover. Volgens Huygens 

jr. prees Dijkveld zichzelf in gesprekken voortdurend de hemel in.
111

 Spottend noemden 

Stichtse regenten hem „de grootvorst‟.
112

 Toch wist Dijkveld in het Sticht een sterke 

machtspositie op te bouwen. Hoewel hij in 1674 was verwijderd uit de gewestelijke politiek, 

wist hij als één van de weinige stedelingen uit het Sticht contact met de prins te onderhouden. 

Net als Amerongen, ontwikkelde Dijkveld zich daardoor tot een makelaar. Terwijl 

Amerongen zijn machtspositie dankte aan de loyaliteit van een groot deel van de adellijke 

elite, moest Dijkveld functioneren in een bestuurlijke omgeving waarin hij omstreden was.
113

 

Waarom kwam Dijkveld na zijn ontslag weer in beeld als geëligeerde, terwijl Oranje kort 

daarvoor de voorkeur had gegeven aan de met hem concurrerende Voetiaanse factie? Welke 

implicaties had Dijkvelds achtergrond op de manier waarop hij zijn invloed uitoefende, en 

welke gevolgen had dat voor het functioneren van het makelaarsnetwerk? 

  

                                                 
109

 Journaal van Constantijn Huygens, den zoon, dl. IV, 10. „Je disnay avec son Altesse, qui conta a 

tableau Rhingrave que Dijkvelt a Utrecht avoit gouverne toute la province par le moyen de trois 

femmes a scavoir Mesdames de Borneval, Schadé et Hamel„; Dit was een hardnekkig gerucht: Idem, 

dl. II, 73. „Dat men sey van Dijkvelts galanteries met mevrouw Schadé, de vrouw Bornewal en de 

burgemeestes Hamels wijff‟. 
110

 Hua, Aha, inv.nr. 2837, Van Heteren aan Amerongen, 13 oktober 1682. 
111

 Journaal van Constantijn Huygens, den zoon, I, 109. „Dijkvelt vertelde veel van sijne magnificentie, 

in sijne ambassades gepleeght‟. Idem, 132. „[Dijkveld] praete onderweg naer sijn gewoonte veel van de 

magnifcentie en onkosten van sijn ambassade‟. 
112

 Hua, Aha, inv.nr. 2727, Turnor aan Amerongen, 2 augustus 1684. 
113

 Aalbers, „Met en zonder stadhouder‟; Roorda, „Prins Willem III en het Utrechts 

regeringsreglement‟; Perlot, De Staten van Utrecht en Willem III 17; Onnekink, „‟Mynheer Benting 

now rules over us'„ 695; Vreede „Everard van Weede‟; Israel, The Dutch Republic 525-527; 
113

 

Gabriëls, De heren als dienaren 177-179; Roorda, „Le secret du Prince‟ 188, 192; Troost, Stadhouder-

koning Willem III 114; Roorda, „Le secret du Prince‟, passim; Groenveld, „"C'est le père, qui parle"„, 

passim; Kettering, „The historical development of political clientelism‟ 419-447; Brockliss, 

„Concluding remarks‟ 285-291; Adamson, „Introduction‟ 20; Gabriëls, De heren als dienaren 178-179, 

248-258. 



 111 

DE OPKOMST VAN DIJKVELD 

 

De Voetaanse regenten die na 1674 het Utrechtse stadsbestuur stevig in handen kregen, zagen 

hun kans schoon om te proberen enkele langslepende kwesties in hun voordeel te beslissen. 

De belangrijkste daarvan was de al decennia durende discussie over de status van de door de 

overheid geconfisqueerde voormalige geestelijke goederen. Als voormalig bisdom kende de 

provincie Utrecht uitgestrekte landerijen die hadden behoord aan de katholieke kerk. Deze 

waren na de Reformatie in handen gekomen van de Staten. Terwijl in Holland deze 

confisquaties – althans in theorie – werden aangewend voor charitatieve en religieuze doelen, 

kwamen deze in het Sticht vooral ten goede aan de elite. Weliswaar betaalde de overheid de 

predikantsplaatsen met een deel van de prebenden, het jaarlijkse inkomen uit de „geestelijke‟ 

goederen. Maar het overgrote deel verdween in de zakken van de (zonen van) regenten die 

een dergelijke prebende hadden. Dit was een doorn in het oog van de Voetianen, die de 

prebenden voor „vroom gebruik‟ opeisten. Veelzeggend was dat iemand die binnen de kerk 

een dergelijke prebende genoot, geen ambtsdrager mocht zijn.
114

 Tijdens het gehele Eerste 

stadhouderloze tijdperk slaagden de Voetianen er niet in de Staten te bewegen de opbrengsten 

volledig ten dienste van de publieke kerk te laten komen. De edellieden en de meer 

vrijzinnige burgerlijke regenten wensten de lucratieve ambten niet prijs te geven. 

In de jaren na 1674 liepen de spanningen over de prebenden binnen de Utrechtse 

Staten zo hoog op dat Willem III hier tijd voor vrijmaakte. In 1676 liet Oranje enkele 

vroedschapsleden bij zich komen die telkens de prebenden tot onderwerp van discussie 

maakten. Directe aanleiding vormde een conflict tussen de kerkenraad en de diaken Gijsbert 

van Brienen, die na zijn aanvaarding van een prebende, de thesaurie van Oudmunster, door de 

kerkelijk tucht uit zijn diakenambt was gezet. Van Brienen had zich hierover bij de prins 

beklaagd. Oranje vreesde dat de kwestie van de prebenden ook hem zou schaden. In het 

reglement was vastgelegd dat de prebenden toekwamen aan de stadhouder, die deze kon 

aanwenden om loyale regenten te belonen. Oranje wilde de mogelijkheid houden deze 

gunsten te verstrekken. Hij las de bij hem geroepen vroedschapsleden dermate de les dat zij 

onmiddellijk inbonden. Bovendien liet de prins merken geërgerd te zijn dat hij aan deze zaak 

zijn tijd had moeten besteden.
115

 Het laat zien dat Willem III weinig met de religieuze doelen 

van de Voetianen op had. Meer dan voor 1674 kwamen de prebenden toe aan particulieren en 

niet aan de „publieke kerk‟. De kerkenraad schreef hierover in 1677 over een „saeck vol 

becommeringen‟ waarin zij „geen contentement sagen te erlangen‟.
116

 De verhouding tussen 
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de stadhouder en de Voetiaanse factie kwam onder druk te staan, omdat de prins zich 

allerminst gedroeg als een hoeder van de publieke kerk. 

 Ondertussen had Willem III met het regeringsreglement de bewegingsvrijheid van de 

stedelijke regenten ingeperkt. Er gold een strakke procedure voor de aanstelling van 

bestuurders. Acht dagen voor de verkiezing van de magistraat moest de vroedschap haar 

nominatie aan de stadhouder bekend maken.
117

 Hierdoor had deze enige tijd om zich over de 

benoemingen een mening te vormen. Voorgaande stadhouders voelden zich vaak onder druk 

gezet om de eerste acht genomineerden te kiezen, omdat deze de meeste steun in de stad 

hadden.
118

 Willem III liet zich informeren over de bekwaamheid van de kandidaten en maakte 

op grond daarvan een keus. In alle steden van de Republiek waar hij als stadhouder grote 

invloed had greep hij regelmatig in, bijvoorbeeld door nominaitelijsten terug te sturen of 

verkiezingen ongeldig te verklaren.
119

 In de stad Utrecht stelde Oranje enkele malen de 

benoeming uit omdat hem onvoldoende duidelijk was wat de achtergrond van de kandidaten 

was.
120

 Regelmatig vond hij het noodzakelijk in te grijpen. Hij ontsloeg in zijn regeerperiode 

vierentwintig regenten, bijna een kwart van de benoemden.
121

 Dit terwijl tussen 1650 en 1672 

gedwongen ontslagen nooit waren voorgekomen. Het maakte de regenten duidelijk dat zij 

zich volgzaam moesten opstellen aan Oranje. 

Bij de wetsverzetting van 1674 had Oranje een voorkeur voor regenten die niet alleen 

loyaal waren, maar ook buiten de officiële kanalen om met hem konden en wilden 

communiceren. Aan deze kwaliteiten voldeden weinig stedelingen. Behalve doordat het 

Oranjehof nauwelijks voor de burgerlijke regenten toegankelijk was, was dit het gevolg van 

het overlijden van enkele regenten die de kern vormde van de Voetiaanse factie.
122

 Hierdoor 

was het voor de stadhouder moeilijk besluiten van de Utrechtse vroedschap af te dwingen. 

Ook andersom verliep de communicatie tussen Oranje en burgerlijke regenten moeizaam. Zo 

moest in 1676 het vroedschapslid De Gruyter veel moeite doen om bij de stadhouder te 

solliciteren naar het ambt van president van het hof van Utrecht. Omdat de prins voor hem 

persoonlijk onbereikbaar was, hoopte hij hem te benaderen via Fagel. Bij de wetsverzetting en 

de invoering van het reglement had Fagel een beslissende rol gespeeld, wat ten onrechte het 

idee bij De Gruyter voedde dat deze ook daarna op de Stichtse ambtenbegeving invloed 

uitoefende. De Gruyter reisde af naar Den Haag om Fagels steun te winnen, maar deze was 
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„van uijr tot uijr met soo vele besoignjens […] beset‟ zodat hij onverrichter zake naar huis 

terugkeerde. Hij schreef hem daarom een brief met het verzoek of Fagel hem bij Willem III 

wilde aanbevelen.
123

 Of dit verzoek is gehonoreerd valt niet te achterhalen. De Gruyter 

slaagde er in elk geval niet in het presidentsambt te krijgen.
124

 Fagel was nauwelijks 

geïnteresseerd in het Sticht, net als de meeste heren die dicht bij Willem III stonden. Steeds 

bleek de kloof tussen de stad en het hof breed en voor velen moeilijk overbrugbaar. Ook 

Oranje had behoefte aan iemand die namens hem de burgerlijke elite kon beïnvloeden. En 

eigenlijk was er maar één die daarvoor de statuur, kunde en contacten had, de in 1674 

ontslagen Dijkveld. 

Dijkveld liet zich zowel op internationaal als provinciaal niveau gelden. Al op jonge 

leeftijd deed hij ervaring op als diplomaat tijdens enkele gezantschappen in het buitenland. In 

de jaren 1640 woonde hij in het gevolg van ambassadeur Godard van Reede, heer van 

Nederhorst de vredesonderhandelingen in Munster bij. Dijkveld was een uitstekende 

diplomaat, die zich thuis voelde aan buitenlandse vorstenhoven.
125

 Menigmaal zonden de 

Staten-Generaal, en later Oranje, hem op diplomatieke missies om te bemiddelen in 

ingewikkelde internationale kwesties. Zijn diplomatieke carrière weerhield hem er echter niet 

van zich ook te roeren in de provinciale politiek. Hij was één van de belangrijkste stedelijke 

regenten totdat zijn positie tijdens de Franse bezetting onder druk kwam te staan.
126

 Toch had 

hij ook toen nog een grote aanhang onder de regenten. Na de Franse terugtocht zonden de 

Utrechtse Staten hem naar de prins om hem het stadhouderschap aan te bieden. Oranje 

beloonde hem daarvoor met een benoeming in de Raad van State. De politieke toekomst van 

Dijkveld was daarmee in het gewest Utrecht allerminst verzekerd. Vanwege zijn vermeende 

Fransgezindheid en op advies van de van Reedes, ontsloeg de stadhouder hem in 1674 als 

geëligeerde. 

 Ondanks zijn verwijdering uit de Utrechtse Staten, bleef Dijkveld contact met Willem 

III onderhouden. Hij bracht enkele keren bij Oranje verslag uit van zijn gezantschappen. Van 

december 1675 tot het najaar van 1678 bekleedde hij de post van extra-ordinair gedeputeerde 

bij de landvoogd van de Spaanse Nederlanden.
127

 Hij communiceerde vaak rechtstreeks met 

de prins over de te volgen diplomatieke strategie, soms zonder de Staten-Generaal daarover te 

informeren.
128

 Willem III zag in dat Dijkveld ook geschikt was om de burgerlijke elite in zijn 

voordeel te beïnvloeden. Ondanks zijn ontslag had hij vele connecties in het Sticht, waardoor 

hij de stedelijke regenten kon beïnvloeden. In 1676 maakte Dijkveld de Statenvergadering 
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duidelijk dat de regenten nog altijd rekening met hem moesten houden. Hij stuurde een 

verslag van de verovering van Maastricht waaruit bleek hoe dicht hij bij de prins stond. 

Dijkveld verhaalde gedetailleerd hoe Oranje de belegering van de bastions leidde terwijl het 

„granaten, canon ende musquets kogels hagelde‟.
129

 Ruim een half jaar later ging het gerucht 

dat de stadhouder binnenkort Dijkveld zou herbenoemen als geëligeerde. 

De stadhouder herstelde op omstreden wijze Dijkvelds positie in de gewestelijke 

politiek. Aangezien er al acht geëligeerden waren, moest er voor hem een plaats „open 

gemaeckt‟ worden in het eerste lid. De stadhouder zou één van de leden opofferen om ruimte 

te maken voor zijn aanstelling. De geëligeerde Gerard van der Nypoort kwam onder druk te 

staan om zijn zetel vrijwillig op te geven. Dit was opmerkelijk, omdat zijn familie al vanaf de 

zestiende eeuw tot de bestuurlijke elite van de stad Utrecht behoorde. Hij was zijn carrière 

begonnen aan het hof van Utrecht en was sinds 1672 geëligeerde. Inmiddels was hij echter al 

behoorlijk op leeftijd. Mede daarom vroeg Oranje hem zijn ambt op te geven „tegen een ander 

beneficie dat aen sijn huijs sal toegebracht worden‟.
130

 Turnor sprak er schande van dat de 

prins dit van hem vroeg. Kort daarvoor had Van der Nypoort geijverd voor een subsidie van 

40.000 gulden voor de campagne van graaf Waldeck. In Turnors ogen had hij daarmee 

bewezen nog altijd bekwaam te zijn.
131

 Hij had echter geen keus. Als hij zich zou verzetten 

tegen de prins, zou hij wellicht later met lege handen staan. In ruil voor de benoeming van 

zijn zoon Cornelis tot raad in het Hof van Utrecht, gaf hij zijn zetel op. In dezelfde 

vergadering waarin de Staten Cornelis aanstelden, bekrachtigden zij de aanstelling van 

Dijkveld in de opengevallen plaats in de geëligeerden.
132

 

 

HET VORMEN VAN EEN FACTIE 

 

In maart 1677 trad Dijkveld toe tot een bestuurlijke omgeving die hem niet goedgezind was. 

Alle regenten op wier steun hij voorheen had kunnen rekenen waren tijdens de wetsverzetting 

ontslagen. De Stichtse elite was er spoedig van doordrongen dat Dijkveld voortaan zijn 

stempel op het benoemingsbeleid zou drukken. In oktober 1680 stelde de prins de 

bekendmaking van de magistraat uit omdat hij niet wist wie hiervoor het meest bekwaam 

waren. Nadat de prins hierover advies had ingewonnen bij Dijkveld, benoemde hij Van 

Benthem en Voet van Winssen tot burgemeester. Daarnaast stelde hij Johan Borre van 

Amerongen en de wijnkoper Jacob de Vrij aan in de vroedschap.
133

 Het waren allemaal 
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personen waarmee Dijkveld warme betrekkingen onderhield. Borre van Amerongen was 

bijvoorbeeld de broer van de in 1674 ontslagen Sandenburg, die in het Eerste stadhouderloze 

tijdperk had gegolden als de rechterhand van Dijkveld. Voordat hij vroedschapslid werd, was 

Borre van Amerongen lid van de admiraliteit van Rotterdam. Ondanks zijn geringe politieke 

ervaring, hoefde hij zich niet lang te bewijzen. De prins stelde hem onmiddellijk aan als 

schepen, nota bene terwijl de vroedschap hem daarvoor niet had genomineerd.
134

 En na zijn 

tweejarige ambtstermijn werd hij burgemeester, wederom tegen de regels in. Turnor drukte 

het treffend uit met de woorden dat „de deckens werden [in de stad] verhangen‟.
135

  

Binnen enkele jaren wist Dijkveld een factie op te bouwen binnen de burgerlijke 

elite.
136

 In 1682 adviseerde hij Willem III zijn broer Willem van Weede in de vroedschap te 

benoemen. Deze stond in de voorgaande jaren bekend als dronkeman. Toch ontsloeg de prins 

voor hem het vroedschapslid Johan van der Meer. Van der Meer had vaak verstek laten gaan 

bij de raadsvergaderingen en moest daarom plaatsmaken in het stadsbestuur. Nadat twee jaar 

later Willem van Weede was overleden, benoemde de stadhouder Dijkvelds andere broer, 

Johan van Weede. Daarnaast bewerkstelligde Dijkveld de benoeming van zijn neef Johan van 

Weede tot geëligeerde. Ook zijn voornaamste vrienden liet hij terugkeren in de 

bestuurskamers. Zo stelde Willem III op zijn voorspraak in 1684 de eerder ontslagen 

geëligeerde Adriaan van Rossem aan, wiens zoon getrouwd was met een nicht van 

Dijkveld.
137

  

 Met de omslag die plaatsvond in de samenstelling van de bestuurscolleges 

prevaleerden binnen deze colleges ook andere religieuze opvattingen. Kenmerkend is dat 

Dijkveld verschillende personen in het zadel hielp die warme banden onderhielden met 

Lambert van Velthuysen.
138

 Van Velthuysen was een vooraanstaand lid van de Utrechtse 

vroedschap, die bij de wetsverzetting van 1674 terzijde was geschoven. Hij was een arts die 

over theologische kwesties schreef en publicieerde. In 1656 had hij in Utrecht anoniem een 

pamflet verspreid waarin hij opriep tot een tolerante houding ten opzichte van de geschriften 

van de Franse filosoof René Descartes. Descartes had in de jaren 1630 filosofie gedoceerd aan 

de Universiteit Utrecht, waar hij in 1639 ernstig in conflict kwam met Voetius toen deze hem 

als een atheïst portretteerde en opriep tot een verbod van diens geschriften. Door zich in het 

pamflet voor Descartes uit te spreken, toonde Van Velthuysen zich een principieel 
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tegenstander van Voetius. Het lijkt, zoals Roorda op grond van dergelijke benoemingen stelt, 

dat wat de prins „ten diepste bewoog lag op het terrein van de macht en strijd‟ en 

godsdienstige motieven niet voor hem telden.
139

 Willem III stelde echter ook een aantal leden 

aan van families die van oudsher de machtspositie van de Oranjes ondermijden. Van 

Velthuysen, bijvoorbeeld, stond wat betreft zijn staatkundige opvattingen bekend als een 

fervente republikein.
140

 In 1667 had hij zich sterk gemaakt voor het aannemen van het Eeuwig 

Edict. 

De benoeming van leden van de familie Van Velthuysen was het resultaat van de 

omstandigheid dat Willem III nauwelijks op de hoogte was van wat zich op lokaal niveau 

afspeelde. Hierdoor kon Dijkveld eenvoudig het benoemingsbeleid naar zijn hand zetten. In 

het Sticht zeiden edellieden daarom dat „het Eeuwigh Edikt uijt de memorie van Sijn 

Hoogheyt [lijkt te zijn] geraekt. Dijkvelt scheynt te konnen betoveren‟.
141

 Doordat de familie 

Van Velthuysen zich loyaal aan Dijkveld opstelde, maakte Oranje tegen hun aanstelling geen 

bezwaar. Dijkveld wist op deze manier de familie Van Velthuysen, die behoorde tot de rijkste 

inwoners van de stad Utrecht en verwant was met Amsterdamse geslachten als Bicker en De 

Graeff, aan zich te binden.
 142

 Zo incorporeerde Dijkveld een aantal invloedrijke geslachten in 

zijn netwerk, die net zo afhankelijk waren zijn gunst als hij dat was van die van Willem III.
 143

 

Terwijl bij de wetsverzetting van 1674 binnen de stad een Voetiaanse achtergrond garant 

stond voor bestuurlijke bekwaamheid was daarna een aanbeveling van Dijkveld bepalend om 

door de prins als bekwaam beoordeeld te worden. 

Door de benoeming van regenten zonder Voetiaanse achtergrond laaide de stedelijke 

factiestrijd begin jaren tachtig weer op. Dit had onder meer zijn neerslag op de nominatie 

voor de magistraatsverkiezing in 1682. De eerste vier genomineerden voor het 

burgemeestersambt waren Jacob van Dinter, De Gruyter, Gerobulus en Borre van 

Amerongen. De eerste drie waren Voetianen, de laatste een vriend van Dijkveld. In veel 

steden was het de gewoonte dat de stadhouder de eerste twee personen op de nominatielijst 

aanstelde tot burgemeester.
144

 Willem III was echter in de greep van Dijkveld. Oranje 
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benoemde naast Van Dinter als tweede burgemeester Borre van Amerongen. Deze gang van 

zaken herhaalde zich bij de aanstelling van de schepenen. De vroedschap nomineerde als 

eersten de rekwestranten De Swart, Johan Baerle, Willem van Bunnick, Lambert Heycop en 

Hendrik Junius. Naast hen benoemde de stadhouder De Vrij en Willem Schadé, twee vrienden 

van Dijkveld.
145

 Daarbij ging hij voorbij aan het feit dat de Utrechtse regenten Willem Schadé 

als drieëntwintigste hadden genomineerd. Zo kwamen er telkens meer ambten in handen van 

de factie van Dijkveld, al waren zij in de Utrechtse vroedschap nog altijd de onderliggende 

partij. 

De opkomst van Dijkveld ging ook ten koste van het overwicht van de edellieden 

binnen de Utrechtse Staten. Op voordracht van Dijkveld keerde diens vriend Sandenburg in 

de door de Van Reedes gedomineerde ridderschap terug. Hierbij maakte Oranje gebruik van 

zijn bevoegdheid als stadhouder het aantal ridderschapsleden te mogen vermeerderen, ditmaal 

van elf naar twaalf. Hoewel Sandenburgs aanstelling de verhoudingen in de ridderschap 

nauwelijks veranderde, was het voor Dijkveld een belangrijke benoeming. Voortaan kon 

Sandenburg zijn vriend over iedere ridderschapsvergadering informeren. Dit beperkte de 

bewegingsvrijheid van de Van Reedes, die de ridderschapskamer als hun domein 

beschouwden. Amerongen volgde dan ook met argusogen de stormachtige opkomst van 

Dijkveld. Hoewel hij Dijkveld enkele malen op het huis Amerongen ontving, wantrouwde hij 

hem.
146

 In de correspondentie met zijn vrouw sprak hij er schande van dat in de stad regenten 

plaats moesten maken voor verwanten en vrienden van Dijkveld. Zo hekelde hij in 1684 de 

benoeming van Dijkvelds „onbequame‟ broer. Maar in zijn felicitatiebrief aan Dijkveld over 

de benoeming van „desselfs heer broeder‟ repte hij daar met geen woord over.
147

 Amerongen 

besefte dat Dijkveld een machtsfactor was waar hij niet omheen kon, en andersom zal dat niet 

anders zijn geweest. Dijkveld betuigde meermalen zijn vriendschap aan hem en wenste hem 

'alle heijl en segen'.
148

 Bovendien waren zij gedwongen met elkaar te corresponderen uit 

hoofde van hun gezantschap. Hun onderlinge brieven waren vol beleefdheden, maar echt 

persoonlijke zaken bespraken zij zelden. Slechts een enkele keer kwamen ook de 

beraadslagingen in de Staten van Utrecht aan de orde.
149

  

Eenmaal raakten de gemoederen tussen Amerongen en Dijkveld verhit, toen de eerste 

in juli 1685 meende dat zijn concurrent opzettelijk de besluitvorming frustreerde rond het 

traktement van Ginkel als gouverneur van de provincie Utrecht. Drie jaar eerder hadden de 

Staten het bedrag vastgesteld op 1200 gulden per jaar, maar Dijkveld weigerde daarmee in te 
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stemmen omdat in het register van de Staten de resolutie ontbrak die dit moest bevestigen. 

Toen dit nieuws Amerongen in Brandenburg bereikte, schreef hij onmiddellijk een brief aan 

Dijkveld. Deze antwoordde hem te betreuren dat de inmiddels overleden secretaris kennelijk 

het register niet goed had bijgewerkt. Hij stelde voor alsnog het traktement van Ginkel vast te 

stellen op basis van getuigenissen van enkele regenten die drie jaar eerder bij de 

besluitvorming waren betrokken. Bovendien hoopte hij dat deze kwestie niet ten koste zou 

gaan van hun vriendschap.
150

 Amerongen antwoordde hem dat hij „veel klachten had gehoort 

vande irregulariteijten die over Staeten vergaderingen sedert mijn affwesen sijn gepleecht‟. 

Hij had inmiddels rondvraag gedaan onder de ridderschapsleden en die wilden inderdaad 

getuigen, zoals Dijkveld had geopperd. Ook hij betreurde de gang van zaken en stelde dat hij 

met Dijkveld in „vrientschap leefte ende [als hij] int lant sijnde, hem sien ende buijten met 

hem door brieven onderhouden [een] correspondentie‟. Hij hoopte dat het misverstand de 

vriendschap niet zou ondermijnen, „onder welckers getal Dijkvelt geene van minste is‟.
 151

 

Toch maakte deze kwestie duidelijk dat de verhouding tussen Amerongen en Dijkveld soms 

onder spanning stond. 

Ook veel andere regenten uit het Sticht uitten hun onvrede over de opkomst van 

Dijkveld. Turnor schreef dat Dijkveld „vrij wat op sijn hals‟ haalde omdat het er „seer 

wonderlijck‟ aan toe ging.
152

 Toen hij in 1682 ambassadeur in Frankrijk werd, haalden 

volgens haar velen in het Sticht opgelucht adem. Als hij in het gewest aanwezig was ´beefven 

se, so heeft hij der de schrick in‟.
153

 Steeds vreesden de stedelijke regenten te worden 

ontslagen, waarover „ongelooflijck wordt gesproocken‟.
154

 Ook anderen schreven vol 

verontwaardiging over de hooghartige Dijkveld, die bij de „bestellingh in Utrecht als een 

groot vorst wederom lustigh der gebraan haan [had] gespeelt‟.
155

 Dergelijke kritiek kon ten 

koste gaan van de reputatie van de prins, die Dijkveld steunde.
156

 De regenten hielden niet de 

stadhouder verantwoordelijk voor het benoemingsbeleid, maar zijn adviseur Dijkveld.
157

 

Onbewust beschermde Dijkveld de prins zo tegen kritiek, een verschijnsel dat zich ook bij 

makelaars in de omringende landen voordeed.
158
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DIJKVELDS OPTREDEN IN DE BESTUURSCOLLEGES 

 

Behalve in de ambtenbegeving, speelde Dijkveld in toenemende mate een belangrijke rol in 

de besluitvorming. Een aantal keer nam hij het initiatief als de Staten vergaderden over 

financiële zaken of over de buitenlandse politiek. Zo vertelde Dijkveld in het voorjaar van 

1681 aan Turnor dat hij „wat wilde doen aan de penibele omstandigheden van de Utrechtse 

financien‟.
159

 Het was nodig de belastingen te verhogen om te kunnen voldoen aan de Staat 

van Oorlog. De Staten wierpen hiertegen steeds bezwaren op. Toen Dijkveld enkele maanden 

later als gezant in Maastricht verbleef, keerde hij terug naar het Sticht om de Staten te 

bewegen tot instemming. Ook hierover bekritiseerden de Van Reedes hem. Turnor schreef dat 

de „liede klagen over de zware schattingen‟ en dat Amerongen „niet geloven zou hoe het 

volck spreekt over de heer van Dijkveld„.
160

 Andere spraken echter ook positief over zijn 

optreden in de Staten. Een ridderschapslid schreef dat hij zich erop verheugde dat Dijkveld 

binnenkort in de vergadering aanwezig was. Hij zag diens komst als een „remedie van de 

provinciale quale‟.
161

 

In de Statenvergadering presenteerde Dijkveld zich als de leidinggevende regent. Als 

Renswoude afwezig was, nam hij plaats in de presidentsstoel en zat hij de vergadering voor. 

Hoewel hij hiertoe niet geautoriseerd was, sprak niemand hem hierop aan.
162

 In de loop der 

jaren was Renswoude steeds vaker verhinderd. Niet alleen verbleef hij vaak in Den Haag, 

maar ook liet zijn gezondheid te wensen over. Toen in 1681 de regenten vernamen dat de 

achtentachtigjarige Renswoude „wil queteere‟, liet Dijkveld onmiddellijk aan Oranje weten 

dat hij diens plaats wilde innemen.
163

 In februari 1682 overleed de president na een lang 

ziekbed. In afwachting van het besluit van de prins over diens opvolging, nam Dijkveld al zijn 

functies over.
164

 Oranje verdeelde daarna snel de ambten van Renswoude. De als vriend van 

Dijkveld in 1674 ontslagen Schadé nam Renswoudes plaats over in de geëligeerden. Voordat 

de vroedschap deze aanstelling bekrachtigde, stelde de Staten Dijkveld aan als president. Dit 

was van belang omdat Schadé op anciënniteit aanspraak mocht maken op dit ambt, maar nu 

bij de verkiezing buiten beschouwing stond. Dijkveld nam ook plaats in Renswoudes zetel in 

de Staten-Generaal.
165
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 Door de ambten die Dijkveld na 1682 bekleedde, kon hij op verschillende bestuurlijke 

niveaus de besluitvorming beïnvloeden. Op lokaal niveau kon hij als voorzitter de 

geëligeerden naar zijn hand zetten. Doordat dit college als eerste zijn stem in de Staten 

uitbracht, zette hij de toon voor de vergadering. Bovendien stelde Dijkveld als president de 

agenda samen van de Staten en onderhield hij de correspondentie met de gedeputeerden in de 

Staten-Generaal.
166

 Doordat hij ook afgevaardigde was van het Sticht in Den Haag, was hij 

zijn eigen lastgever. In de Generaliteit bracht Dijkveld besluiten in die de regenten onder zijn 

voorzitterschap namen, zowel op provinciaal als op lokaal niveau. Omgekeerd kon hij als 

gedeputeerde besluiten van de Staten-Generaal desgewenst snel en met een positief advies 

inbrengen in de provinciale en lokale vergaderingen. Evenzo kon hij de ratificatie van 

resoluties eenvoudig traineren door ze niet op de agenda van de Staten te plaatsen. 

Dat Dijkvelds machtspositie ondanks zijn groeiende invloed nog beperkt was, kwam 

aan het licht toen de Utrechtse Staten in de jaren 1683-1684 voor een moeilijk dilemma 

stonden. Lodewijk XIV had recentelijk gebieden in de Spaanse Nederlanden veroverd. Een 

deel van de Stichtenaren vreesde een herhaling van het Rampjaar en stond open voor een 

voorstel van Amsterdam om met Frankrijk een vriendschapsverdrag te sluiten. Dit voorstel 

behelsde onder meer de erkenning van enkele Franse gebiedsuitbreidingen in de Spaanse 

Nederlanden. In ruil hiervoor zou Lodewijk XIV zijn legers moeten terugtrekken uit het kort 

daarvoor door hem bezette Luxemburg. Oranje wilde echter de Franse expansiedrift niet met 

diplomatieke, maar met militaire middelen inperken. Deze kwestie verdeelde de Utrechtse 

Staten. Op 2 mei 1684 kwamen zij bijeen zonder Dijkveld, die op dat moment in Den Haag 

verbleef. De geëligeerden en de ridderschap wilden de Stichtse gedeputeerden in de Staten-

Generaal autoriseren 'omme met gemeen concent vande samentlijcke provintien te helpen 

effectueeren den vrede of treves', mits Willem III daarmee akkoord ging.
167

 Terwijl de eerste 

twee leden in lijn met Oranje handelden, volgde de Utrechtse vroedschap het voorbeeld van 

Amsterdam. De stad gaf de onderhandelaars ruimte op mogelijke eisen van Lodewijk XIV in 

te gaan. De geëligeerden en de ridderschap waren vatbaar voor de argumenten van het derde 

lid, waarschijnlijk omdat ook zij een nieuwe oorlog wilden voorkomen. Zij gaven aan 'de 

voorschreven saecke niet langer op [te] houden'. Hierna besloten de Staten eenparig 'dat 

desselve conclusie volgens den teneur vande resolutie van welgemelte heeren vande stadt 

worden geformeert ende vastgesteld'.
168

  

In opdracht van Willem III bracht Dijkveld in de Staten-Generaal het besluit van het 

gewest Utrecht 'niet te voorschijn'.
169

 Dit was een politieke doodzonde voor een gedeputeerde, 
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die diende te handelen als gelast door de Statenvergadering. Dijkveld zond een aantal brieven 

naar de Staten om de leden tot een „prinsgezind‟ besluit te bewegen. De geëligeerden en de 

ridderschap verklaarden daarop dat de Staatse resolutie van 2 mei onder tijdsdruk was 

genomen. Zij herzagen hun besluit en vroegen de stad hetzelfde te doen.
170

 De stad ging 

echter niet overstag en traineerde de besluitvorming, met de eenparige Staatse resolutie als 

ruggensteun. Zij bleef 'bij hare resolutie vanden 2 meij ende conclusie daer op den selve dage 

staets gewijse genomen' en vroegen op hun beurt de eerste twee leden 'bij haere sentimenten 

[...] te persisteeren'.
171

 De verdeeldheid bracht de leden in de Statenvergadering van 7 mei niet 

verder dan het meedelen en aanhoren van elkaars standpunten, zonder dat zij een resolutie 

namen.
172

 

Onder invloed van Dijkveld besloten de gedeputeerden in Den Haag om 'de 

interessen van Sijne Hoogheijdt [niet] te abandoneeren‟. Zij brachten in de Staten-Generaal 

naar voren dat „bij t aengaen van de gemelte treves [deze belangen] behoorden te worden 

bevorderd´.
173

 De vroedschap sloeg met ongenoegen het optreden van Dijkveld gade. 

Hierover schreven zij een brief aan de secretaris van de Staten, Voet van Winssen. Het 

stadsbestuur vroeg hem daarin de vroedschapsresolutie in de Staten-Generaal in te brengen.
174

 

Voet van Winssen antwoordde dat het verzoek van de vroedschap onrechtmatig was. Slechts 

bij hoge uitzondering zou volgens hem de Staten-Generaal een resolutie van een lid van de 

Staten bespreken. Hij voelde zich door het verzoek in verlegenheid gebracht. Bovendien 

beklaagde hij zich erover dat de vroedschap weigerde haar standpunt te herzien 'sonder op 

onse gemoveerde swarigheijt ende bedenckingen' in te gaan. Ook Dijkveld ondertekende deze 

brief, hoewel de vroedschap zich alleen tot Voet van Winssen had gericht.
175

 Hieruit blijkt 

hoezeer Dijkveld bovenop de besluitvorming zat. De poging van de vroedschap rechtstreeks 

de besluitvorming in de Staten-Generaal te beïnvloeden was door zijn ingrijpen mislukt. 

Kort daarna sommeerde Dijkveld de Staten om binnen twee dagen een eenparige 

resolutie aan te nemen waarin zij onomwonden hun steun aan Willem III toezegden. 

Amsterdam besefte hoe belangrijk het besluit was dat de Staten van Utrecht gingen nemen. 

Onder druk van de Amsterdammers besloten de Staten van Holland tot een bezending van het 

gewest Utrecht. In de Statenvergadering beklemtoonde de Hollandse deputatie de noodzaak 

van een verdrag met Frankrijk. Van belang was dat Dijkveld in deze vergadering verstek liet 

gaan, omdat zijn aanwezigheid in Den Haag gewenst was. De regenten voelden zich vrij op 

de inbreng van de Hollandse deputatie te reageren. Het derde lid liet zijn instemming blijken 
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en vond verrassend genoeg de geëligeerden aan zijn zijde. Zij gaven aan dat weliswaar de 

belangen van Oranje behartigd moesten worden, maar volgens hen hoefde dit het sluiten van 

een verdrag met Frankrijk niet te belemmeren. Bovendien voegden zij eraan toe dat als 'twee 

ofte een provintie dienaengaende van een ander sentiment mochte sijn' zij het verdrag toch 

wilden sluiten. Door te stellen dat eenparigheid in de Staten-Generaal niet langer vereist was, 

plaveiden zij de weg voor Holland. Dit gewest had onder invloed van Amsterdam al tot het 

verdrag besloten. De ridderschap ging als enige niet akkoord met het Hollandse voorstel en 

moest toezien hoe de andere leden haar overstemde. Dit laatste ging in tegen de regel dat bij 

het vaststellen van de buitenlandse politiek overstemming alleen mogelijk was met steun van 

de stadhouder. 

Mede dankzij het besluit van de Utrechtse Staten namen de Staten-Generaal op 14/24 

juni het Franse voorstel aan met vijf tegen twee provincies. Zeeland had uitstel gevraagd en 

Gelderland vond dat het voorstel de belangen van Willem III onvoldoende waarborgde.
176

 

Vijf dagen later ondertekenden de afgevaardigden van de Republiek en Frankrijk een 

vriendschapsverdrag, wat lijnrecht inging tegen de buitenlandse politiek van Oranje. De prins 

legde zich hier echter niet bij neer. Bij de ratificatie van het verdrag richtte hij zijn hoop op de 

door de reglementen beheerste gewesten Utrecht en Overijssel. Aan Amerongen schreef hij 

alles in het werk te stellen om de 'heeren in 't reghte spoor te brengen'.
177

 De stadhouder wilde 

concessies afdwingen met steun van landprovincies en Zeeland.
178

 De druk op het gewest nam 

toe doordat de Staten-Generaal hen meedeelde dat de ratificatie binnen acht dagen moest 

rondkomen.
179

 Turnor schreef dat als de ratificatie van 'het kint met vijf peetten [...] aen weder 

sijde uitgewisselt [is], ick vrees dat men noch wonder sien sal, wan men hoort vreemde tael 

voeren`.
180

 Het vormde het begin van een politiek steekspel, waarin Dijkveld in opdracht van 

Oranje alles in het werk stelde om het Sticht van ratificatie te weerhouden. 

De leden van de Staten maakten op 23 juni 1684 in de Statenkamer hun standpunt 

over de ratificatie kenbaar. De vroedschap autoriseerde betreffende 'het tractaet van treves [...] 

den heere burgermeesters [...] om Staetsgewijse de ratificatie uijt te wercken'. 
181

 Een dag later 

gaf de ridderschap aan bij haar standpunt te blijven dat een verdrag met Frankrijk onder deze 

voorwaarden onwenselijk was. In tegenstelling tot elf dagen eerder, sloten de geëligeerden 

zich aan bij de ridderschap. Hierdoor was de meerderheid in de Staten weer op de hand van 

Oranje. Dit leidde echter niet tot een resolutie, omdat de leden vreesden dat een eventueel 
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besluit tot grote tweespalt zou leiden.
182 

Ruim twee weken later konden de Staten nog steeds 

geen resolutie overleggen. Dijkveld zag zich genoodzaakt van Den Haag naar het Sticht af te 

reizen om een doorbraak in het voordeel van de stadhouder te forceren. In de vergadering van 

7 juli zagen de Staten af van ratificatie, op last van Dijkveld. De stad protesteerde hevig tegen 

deze gang van zaken en verzocht de president 'de vergadering te continueren'.
183

 Dijkveld 

wilde echter het besluit in de vergadering verder niet behandelen. De stedelijke deputatie 

restte daardoor niets anders dan te laten aantekenen dat het besluit 'seer abrupt en sonder te 

letten op de expreste contradictie vande Stad ende steden beschreven is'.
184

 Het derde lid was 

niet overstemd, maar - nog erger - de geëligeerden en de ridderschap deden het voorkomen 

alsof de Staten het besluit met eenparigheid van stemmen hadden genomen. Het toont aan dat 

Dijkveld geen middel ongebruikt liet om het Sticht in het gareel te krijgen, zeker niet zolang 

hij de meerderheid van de regenten tegenover zich vond. 

In Holland bespraken regenten de opmerkelijke omslag in het standpunt van de 

Utrechtse Staten over het vriendschapsverdrag tussen de Republiek en Frankrijk. Turnor 

schreef dat 'men seer lach met Utrecht, dat het geen sij hebbe geteijckent niet wille 

raetifiseere'.
185

 Zij stelde dat dit het werk was van Dijkveld, die 'naer Utreght was gegaen om 

Sijn Hoogheijts interesse te versorchge'.
186

 De door Oranje gewenste ommekeer in de Staten-

Generaal bleef echter uit. De Staten van Overijssel hadden een geheime resolutie aangenomen 

waarin zij hun gedeputeerden instrueerden de zaak in het belang van Willem III te rekken, 

maar het verdrag niet te verhinderen. Op 9 augustus wisselden de Republiek en Frankrijk de 

ratificatie uit, 'in weerwil van de drie provincien' Gelderland, Zeeland en Utrecht. Bij het 

Twintigjarige Bestand van Regensburg (1684) sloten zich Spanje en de Duitse keizer aan. 

Lodewijk XIV was erin geslaagd zijn veroveringen in de Spaanse Nederlanden te legitimeren, 

terwijl Willem III zijn buitenlandse politiek ernstig belemmerd zag.
187 

Een reactie van de 

stadhouder op het verzet in onder meer het gewest Utrecht kon niet uitblijven. 

 

FAMILIEBELANGEN IN EEN POLITIEKE AFREKENING 

 

Al in augustus 1684 had Dijkveld tijdens een bezoek aan Turnor laten blijken dat hij 

veranderingen in de samenstelling van de Utrechtse magistraat wenste. Hij wilde zijn broer 

tot burgemeester laten aanstellen, naast Voet van Winssen. Toen geruchten hierover de ronde 

deden „seijt men dat hij den haet van regente ongelooflijck op sijn hals haelle, [maar] daar 
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geeft hij niet om, als hij ‟t maer naer sijn sin krijcht‟.
188

 Ondertussen verenigden volgens 

Turnor enkele stedelijke regenten zich tegen hem. Zij wilden Johan Strick tot burgemeester 

laten benoemen. Strick zat al sinds 1663 in de vroedschap en was één van de voornaamste 

Voetiaanse regenten. In 1674 had de prins hem gehandhaafd als beloning voor spionagewerk 

dat hij tijdens de Franse bezetting had verricht ten dienste van de Republiek.
189

 Toch 

betwijfelde Turnor of Oranje hem nu burgemeester wilde maken, omdat hij ´den groot vorst 

eenmael of twee in ‟t vaerwater heeft geseten‟.
190

 De spanningen in de stad Utrecht liepen 

hoog op toen de regenten vernamen dat de prins op Soestdijk met Dijkveld de samenstelling 

van het stadsbestuur had besproken. Volgens Turnor spraken regenten er schande van dat 

Dijkveld zo heimelijk handelde.
191 

Enkele dagen later zond de stadhouder vanuit zijn jachtslot 

een brief waarin hij de aanstellingen bekend maakte. De stadhouder ontsloeg negen raden, 

onder wie Strick. Het was alsof „er een orkaan op de regering deser stad [was] gekomen‟.
192 

 

In de dagen daarna verscheen er in de stad Utrecht een pamflet waarin Strick zijn 

ontslag uit de vroedschap becommentarieerde. De zogenaamde Deductie was een weergave 

van een memorie die hij naar de stadhouder had gezonden. Strick schreef over tal van 

belangrijke besluiten die hij had voorbereid en uitgevoerd en die de positie van Willem III 

hadden verstevigd. Naar eigen zeggen had hij ook in de recente politieke crisis „het interest 

van Sijn Hoogheijdt als haer eijgen ter herte‟ genomen.
193

 Strick wilde vooral zijn bestuurlijke 

bekwaamheid tonen door in zijn Deductie voortdurend op zijn loyaliteit aan het Oranjehuis te 

wijzen. Of dit beeld recht deed aan de realiteit is moeilijk te achterhalen. Duidelijk is dat hij 

voor zijn ontslag in 1684 had mogen rekenen op de gunst van de stadhouder. De prins had 

hem in 1675 zonder toestemming van de Statenvergadering tot supernumerair gedeputeerde 

ter Staten-Generaal benoemd. Weliswaar kreeg hij stemrecht noch emolumenten, maar omdat 

hij aanwezig mocht zijn bij de besluitvorming aan het Binnenhof steeg zijn status binnen het 

gewest Utrecht.
194

 Tegelijkertijd zijn er aanwijzingen dat hij zich meer dan anderen tegen de 

politiek van Willem III had verzet.
195

 Volgens Turnor was „Strick [en] meer andere int een ent 

andere heel teege‟, doelend op de voorstellen van Oranje  in 1684.
196

 Bovendien had hij op 
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basis van anciënniteit wellicht meer kunnen doen om de besluitvorming in de vroedschap in 

het voordeel van Willem III te beïnvloeden.  

Vooral lokale machtsverhoudingen lijken beslissend te zijn geweest bij de 

wetsverzetting in 1684.
197

 Strick stelde dat vooral „de nijdigheijd van eenige sijner oude 

vijanden hem ongehoort hadden doen uijtvallen uijt de grootgunstigheden van Sijne 

Hoogheijd ende [daarmee de] bewuste verlaetinge van sijne persoon [had] uijtgewerkt‟.
198

 

Ook Turnor vermeldde dat „de eersucht so groot is onder sommigen ende heerschappij die 

men over sijne meede regente wil voeren, dat het onverdragelijk is‟.
199

 De verwijderde 

regenten hadden zich niet alleen gekeerd tegen de buitenlandse politiek van Oranje, maar ook 

tegen Dijkveld. Deze gebruikte de animositeit tussen de stad en de stadhouder om enkele 

vijanden uit het zadel te lichten. De verwijderde regenten waren voor een groot deel 

nieuwkomers. Dit waren de in 1676 benoemde Trajectinus Boll en de in 1680 benoemde 

Hendrik Kloeck, naast de rekwestranten De Swart, Eduart van Voorst, Pieter Elsevier en 

Junius. Zij hadden een Voetiaanse achtergrond en waren verwant met degenen die in 1674 

hadden geijverd tegen Dijkveld.
200

 Nu, tien jaar later, volgde daarvoor de politieke 

afrekening. 

Leden van families die nauw contact met Dijkveld onderhielden, namen de plaats van 

de ontslagen regenten in. Geheel in lijn met de geruchten stelde de stadhouder Van Weede en 

Voet van Winssen aan als burgemeester. Daarnaast benoemde hij negen nieuwe raden, 

namelijk Jan de Leeuw, Willem van Mansveld, Johan de Casembroot, Adriaan Roelands, 

Egbert van Cleef, Willem de Ridder, Egidius van Muyden, Ferdinand Hattingh en Johan 

Huyssen. Een deel van hen was verwant met de leden van de voormalige factie Hamel. Zo 

was De Leeuw de zoon van de in 1674 ontslagen Dirk de Leeuw, verwant met Schadé en 

bevriend met Dijkveld. En Van Mansveld was de zoon van een omstreden schutterskapitein, 

die in 1673 in opspraak was gekomen omdat hij weigerde het glas te heffen op de gezondheid 

van de prins.
201

 Het meest duidelijke voorbeeld van deze familiebanden was het huwelijk van 

Hattingh met Mechteld Maria, de dochter van Hamel. Al deze regenten waren lid van families 

die bij de wetsverzetting van 1674 buitenspel waren komen te staan.
202

 Nu maakten zij 

onderdeel uit van het netwerk dat Dijkveld in staat moest stellen de burgelijke elite te 

beheersen. 
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CONCLUSIE 

 

Historici constateren terecht dat de stadhouder Dijkveld aan de macht hielp om greep te 

krijgen op de Utrechtse burgerlijke elite.
203

 Binnen de burgerlijke elite kwam een 

makelaarsnetwerk niet van de grond doordat binnen de Voetiaanse factie iemand met 

contacten aan het hof ontbrak. De verhouding tussen de Voetianen en de stadhouder stond 

bovendien onder druk, doordat de prins zich niet sterk wenste te maken voor de politiek van 

de strenggereformeerden. De prins kwam echter pas met het Utrechtse stadsbestuur in conflict 

in 1683. De financiële zorgen van het gewest en de angst voor de Franse legers deden 

stemmen opgaan voor een behoudende buitenlandse politiek. Terwijl Willem III met militaire 

middelen de legers van Lodewijk XIV tot staan wilde brengen, wilden vooral stedelijke 

regenten de diplomatieke weg bewandelen. Dat de vroedschap zich in het voorgaande 

decennium steeds in het voordeel van Oranje had opgesteld, liet onverlet dat het voorval 

onderstreepte dat de prins op het college onvoldoende invloed had. Willem III gaf Dijkveld 

daarom ruimte een factie op te bouwen. Vrijwel alle nieuwbenoemde burgerlijke regenten 

waren voortaan afhankelijk van de gunst van Dijkveld, die op zijn beurt gebruik kon maken 

van hun contacten, bestuurlijke expertise en aanzien. In de ogen van Willem III stonden niet 

religieuze of staatkundige opvattingen, maar een aanbeveling van Dijkveld garant voor 

iemands bestuurlijke bekwaamheid. Doordat de prins volledig vertrouwde op de adviezen van 

zijn makelaars had hij soms een weinig realistisch beeld van hoe de verhoudingen op 

gewestelijk en lokaal niveau lagen. Dijkveld kon met steun van de prins in de Utrechtse 

Staten tegenwicht bieden aan de adellijke factie, die tot zijn komst over betere contacten aan 

het hof beschikte dan de stedelingen. 

Dijkvelds achtergrond als creatuur bepaalde de manier waarop hij namens de 

stadhouder de ambtenbegeving stuurde en de besluitvorming coördineerde. Doordat hij zich 

als makelaar moest laten gelden in een bestuurlijke omgeving die hem niet goed gezind was, 

moest hij soms rigoureus zijn wil aan colleges opleggen. Daarbij was de ambtenbegeving een 

belangrijk politiek pressiemiddel om de regenten te dwingen hem in zijn politiek te volgen. 

Maar ook zijn bevoegdheden op verschillende bestuurlijke niveaus waren van belang. Als 

president van de Statenvergadering bepaalde Dijkveld de politieke agenda en oefende hij 

vooral op het eerste lid invloed uit. Bovendien kon hij als gedeputeerde ter Staten-Generaal 

besluiten van de Staten negeren of zijn eigen standpunt in de Haagse bestuurscolleges 
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inbrengen. Dit leidde ertoe dat de Utrechtse bestuurlijke elite zijn hooghartigheid en 

nepotisme hekelden. Regenten hielden niet de stadhouder verantwoordelijk voor alle 

misstanden, maar Dijkveld. ´De grootvorst´ hield zo Oranje uit de wind tegen de 

onvermijdelijke kritiek van teleurgestelde personen. Zijn positie als makelaar was daardoor 

niet alleen cruciaal voor het functioneren van de stadhouderlijke macht in het Sticht, maar 

bepaalde ook mede hoe regenten deze ervoeren. 
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BESLUITVORMING TEN DIENSTE VAN DE STADHOUDER 

 

Het in Frankrijk gelegen prinsdom Orange was geregeld onderwerp van besprekingen in de 

Staten van Utrecht. Gedurende de zeventiende eeuw bedreigden Franse legers herhaaldelijk 

het gebied. Zo liet Lodewijk XIV zowel in 1673 als in 1682 zijn soldaten binnentrekken. 

Hierna volgde een jarenlange bezetting die pas ten einde kwam met respectievelijk de Vrede 

van Nijmegen (1678) en die van Rijswijk (1697).
1
 De Franse koning was geïnteresseerd in het 

prinsdom, omdat Willem III er zijn hoogste titel aan ontleende. Met het in bezit nemen ervan 

kon hij zijn rivaal een gevoelige slag toebrengen. Deze zou zich voortaan prins noemen van 

een gebied dat hij niet bezat. Doordat zijn hoogadellijke status op het spel stond, wilde Oranje 

dat de Republiek diplomatieke druk uitoefende op Lodewijk XIV om het prinsdom 

ongemoeid te laten. Daarbij had hij alle steun van het Sticht. De Utrechtse regenten zagen het 

optreden van de Franse koning als kenmerkend voor diens ongebreidelde expansiedrift, 

waarvan ook zij in 1672 slachtoffer waren geweest. In 1684 stelden zij bijvoorbeeld een 

commissie samen die zich in de Staten-Generaal sterk maakte voor een bezending naar de 

Franse koning, „vanwege de partijdigheid vande proceduren die onlangs in ‟t prinsdom ende 

stad Orange sijn ondernomen‟.
2
 Vooral de edellieden schaarden zich achter de „goedertieren 

vorst, die het met het vaderlant wel heeft en [zich] met onvermoijden ijver inzet‟.
3
 Zij hoopten 

dat Willem III het Sticht zou beschermen tegen de oprukkende Franse legers en vonden dat 

hij alle steun verdiende. 

De omstandigheid dat de Utrechtse Staten vaak onomwonden de belangen van Oranje 

behartigden, verklaren historici vooral uit de bevoegdheden van de stadhouder om loyale 

regenten aan te stellen en degenen die hem tegenwerkten te ontslaan. De prins zou daardoor 

belangrijke besluiten hebben kunnen opleggen aan de bestuurscolleges. In dat opzicht was het 

reglement een ondermijning van het politieke systeem, aldus Price en Roorda.
4
 Ook volgens 

Aalbers was het Stichtse bestuursapparaat volledig ondergeschikt gemaakt aan de 

buitenlandse politiek van de prins.
5
 Tegelijkertijd garandeerde de staatsstructuur dat regenten 

in vergaderingen zochten naar consensus en de steun van de meerderheid. Een groot aantal 

regenten was bij de besluitvorming betrokken.
6
 Rond 1684 lieten de Utrechtse Staten zien niet 

altijd weerloos achter de stadhouder aan te lopen, al werden zij door Dijkvelds optreden 

uiteindelijk in het gareel gehouden. Het is de vraag hoe groot de bewegingsvrijheid van de 

Stichtse bestuurscolleges was. Om hier inzicht in te krijgen is het noodzakelijk eerst vast te 
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stellen hoe binnen de colleges zowel de stadhouder als de regenten hun doeleinden 

probeerden te bereiken, om daarna te analyseren welke motieven de regenten hadden bij het 

nemen van belangrijke besluiten.  

 

ORANJES INVLOED OP DE BESTUURSCOLLEGES 

 

Willem III mocht alleen op uitnodiging van de regenten plaatsnemen in de vergaderingen van 

de gewestelijke bestuurscolleges. Dit gebeurde vooral op momenten dat er onenigheid 

ontstond tussen de provincies of binnen een gewest.
7
 Utrecht en Holland verzochten Willem 

III bijvoorbeeld te bemiddelen in een steeds oplaaiend conflict over de verdeling van de 

kosten voor het aanleggen van de waterlinie in 1672. Na de Franse bezetting moesten de 

gewesten het herstel financieren van een aantal dijken die op de provinciegrens lagen, zoals 

die aan de Vecht. Het resulteerde in een schier eindeloze discussie tussen de Utrechtse en 

Hollandse Staten, die allebei weigerden met geld over de brug te komen. Tijdens zijn militaire 

campagne in de zomer van 1674 woonde Willem III een vergadering bij over deze kwestie 

van de Staten van Holland. Hierna zond de stadhouder vanuit zijn legerkamp een brief naar de 

twee gewesten, waarin hij het Sticht opdracht gaf te beginnen met de herstelwerkzaamheden 

bij de Vecht. De Staten legden zich neer bij zijn oordeel en vonden belastingen uit om dit 

herstel te financieren.
8
 Dit voorkwam echter niet dat er tot in de jaren 1680 over andere dijken 

onenigheid bleef bestaan. Oranje moest nog herhaaldelijk ingrijpen om de besprekingen 

tussen de gewesten vlot te trekken.
9
 

 De rol van de stadhouder als arbiter was geformaliseerd in het regeringsreglement. 

Dit stelde dat de stadhouder een beslissing mocht forceren als de leden van de Staten van 

Utrecht niet tot de eventueel vereiste eenparigheid kwamen. Zijn besluit moest het college 

zonder tegenspraak uitvoeren. Deze bepaling verschafte de stadhouder de mogelijkheid bij 

belangrijke kwesties de besluitvorming met desnoods de steun van slechts één lid naar zijn 

hand te zetten.
10

 Enkele keren maakte Oranje hiervan gebruik. Zo vergaderden de Staten in 

april 1675 wekenlang vruchteloos over de financiering van soldaten. Het derde lid stelde niet 

de middelen te hebben om aan de quote te kunnen voldoen. De andere leden deelden deze 

financiële zorgen, maar vonden het desondanks noodzakelijk de betaling rond te krijgen om 

de strijd met Frankrijk voort te kunnen zetten. Teneinde de impasse te doorbreken legden de 

Staten contact met Oranje, die hun aangaf „met leetwesen te hebben verstaan [over de] 

discrepantie‟. De stadhouder vroeg het derde lid zich aan te sluiten bij de geëligeerden en de 
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ridderschap. Hiermee was het pleit beslecht. Zelfs zonder ruggespraak met de vroedschap 

stemde het derde lid in met de voorgestelde financiering.
11

  

Tussen 1674 en 1686 ontvingen de Staten van de prins maar liefst honderdveertig 

missives. Deze liet Oranje veelal opstellen door één van zijn secretarissen in het 

hoofdkwartier van het leger of in één van zijn residenties.
12

 Regelmatig gaf Willem III 

ongevraagd schriftelijke stemadviezen aan de bestuurscolleges, als hij de besluitvorming 

wilde beïnvloeden.
13

 Meestal legden de regenten zich bij het voorstel van Oranje neer. De 

regenten wisten dat de secretaris van de Staten van alle belangrijke vergaderingen „extracten‟ 

uit het register naar Willem III zond. Bovendien kreeg hij in 1680 opdracht om alle stukken 

die Oranje betroffen uit het register te lichten en „aen Sijne Hoogheijt ter hande‟ te stellen.
14

 

Soms vroegen de regenten zelf aan de stadhouder een besluit te nemen, om onderlinge 

onenigheid te voorkomen. Zo was er in juni 1674 beroering ontstaan onder de Utrechts 

bevolking over de niet-geïnde belastingen over de jaren van de Franse bezetting. Het gerucht 

ging rond dat de Staten enkele belastingen met terugwerkende kracht zouden heffen. De 

regenten zagen het als een mogelijkheid om de financiële tekorten te bestrijden, maar beseften 

dat zij hierover moeilijk overeenstemming zouden kunnen bereiken. Om eindeloze, 

vruchteloze discussies te voorkomen, vroegen zij uitsluitsel aan Oranje. Deze liet de president 

van de Staten een stuk opstellen met een lijst van zeven punten over de belastingen in 1673. 

Er kwam bijvoorbeeld een verbod op de betaling van ´tauxen´ die door de Fransen waren 

opgelegd. En degenen die door inkwartiering schade hadden geleden, hoefden maar de helft 

van de huurpenningen te betalen.
15 

 

Na zijn aanwezigheid bij de Statenvergaderingen in april 1674, maakte Oranje alleen 

in januari 1679 zijn opwachting in de Statenkamer. Nadat de regenten hem met „alle 

civiliteiten‟ hadden ontvangen nam hij plaats in de stadhoudersstoel. Hij verklaarde het 

herstel van de provincie te willen bespoedigen van „alle calamiteijten‟. Naar eigen zeggen 

was hij daaraan niet toegekomen vanwege de oorlog met Frankrijk. Bij monde van de 

president antwoordden de Staten vereerd te zijn met zijn komst. Zij vaardigden op verzoek 

van Oranje zes regenten af die met de prins „in conferentie‟ traden.
16

 Binnen twee dagen 

kondigde de commissie maatregelen af om de financiën in het gewest op orde te krijgen. De 

commissie gaf aan dat de „consideratien ende sentimenten van Sijne Hoogheijd‟ een 
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belangrijke rol hadden gespeeld bij de totstandkoming van de conceptresolutie. „Ten dienste 

van het gemeen‟ introduceerden zij nieuwe belastingen en verhoogden zij bestaande. Zo 

stelde de commissie een impost voor op bezaaide landen en een belasting van tien stuivers per 

morgen land, evenals een verdubbeling van het Huisgeld.
17

 Al deze maatregelen 

bekrachtigden de Staten eensgezind. Bovendien stelden zij vijf personen aan die op het 

nakomen van de genomen besluiten moesten toezien, om te voorkomen dat het bij loze 

toezeggingen zou blijven.
18

  

Willem III wilde met zijn aanwezigheid bovenal de betaling van het leger 

bespoedigen. Op zijn advies besloten de Staten de soldij voortaan per maand uit te keren, om 

de soldaten te verzekeren van geregelde inkomsten. Over de financiering hiervan bereikten zij 

echter geen overeenstemming. De ridderschap stelde voor deze te betalen uit „het eerste deel 

der generale middelen‟, oftewel uit de opbrengsten van onder andere de 

onroerendgoedbelastingen, zoals het Huisgeld.
19

 Het derde lid verzette zich tegen dit voorstel, 

omdat dan vooral de steden voor de hoge oorlogskosten zouden opdraaien. De secretaris 

noteerde dat er daarna „verscheijde redenen ende consideratien mitsgaders debatten ende 

contradebatten tussen de resp. leden sijn gewisselt‟ en er „langwijligh was geconvereert‟. 

Willem III wees de regenten erop dat hij als stadhouder aan deze „discrepantie‟ een einde kon 

maken. Hij besefte echter dat een overstemming van het derde lid een effectieve inning zou 

kunnen belemmeren. De prins sommeerde de Staten nogmaals met elkaar ´in conferentie´ te 

treden en binnen veertien dagen een definitief besluit te nemen. Daaraan voegde hij dreigend 

toe in te zullen grijpen als het overleg ook dan in een impasse zou eindigen.
20

 Willem III zette 

zo de leden onder druk om zijn politiek te steunen, maar gaf hen de ruimte om met elkaar te 

bepalen hoe zij dat het beste konden doen. 

 

HET VERLOOP VAN DE BESLUITVORMING 

 

Onder normale omstandigheden kwamen de Staten van Utrecht iedere maand een aantal 

dagen bijeen.
21

 Maar om alle zaken te regelen die na de Franse bezetting aan de orde kwamen, 

vergaderden de Staten in de periode 1674-1675 maar liefst honderdzevenenzeventig keer. Het 

college stelde opnieuw alle regels, privileges en gebruiken vast.
22

 Hierna keerden de Staten 
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terug tot het gebruikelijke vergaderpatroon. Net als voor de Franse bezetting kwamen de 

regenten vooral bijeen aan het einde en aan het begin van het jaar. Dan moesten de gewesten 

de jaarlijkse begroting van de Staten-Generaal ratificeren, de zogenaamde Staat van Oorlog. 

Het gaf altijd voer voor discussie wie er onder welke voorwaarden voor de generaliteitslasten 

moest opdraaien.
23

 Er waren ook perioden waarin de regenten nauwelijks vergaderden, zoals 

in het voorjaar. De secretaris van de Staten schreef enkele keren aan Amerongen dat de 

regenten „op vacantie sijn‟.
24

 Bovendien constateerde Schonauwen dat regenten rond oktober 

besluiten vaak uitstelden, omdat zij als de „tijdt van de burgemeesters ten eijnde loopt‟ in 

afwachting waren van hun herverkiezing.
25

 Overigens opperden in 1682 enkele bestuurders 

om vaste vergaderdagen in te voeren, maar hieraan gaven de Staten geen gehoor.
26

 

Iedere vergadering van de Staten verliep volgens een vaste procedure. De president 

opende het overleg, dat plaatsvond in een statig gebouw aan het Janskerkhof. Deze legde aan 

de regenten de „punten van beschrijving‟ voor, oftewel de vooraf aangekondigde 

agendapunten. Deze hadden achtereenvolgens betrekking op de generaliteit, de provinciale 

zaken en de lokale en individuele onderwerpen. Elk agendapunt begon met het voorlezen van 

een brief of met een mondeling verslag, waarin een regent het onderwerp toelichtte. Hierna 

maakten in volgorde van rang de leden van de Staten hun standpunt bekend. Doorgaans waren 

in de Statenvergadering alle acht geëligeerden en vier tot zeven edellieden aanwezig, terwijl 

de stad met twee regerende burgermeesters en vier tot zes leden van de vroedschap 

vertegenwoordigd was. De kleine steden zonden tussen de één en drie afgevaardigden. Als 

eenparigheid niet vereist was, besloten de Staten bij meerderheid van stemmen. Slechts bij 

hoge uitzondering maakten regenten bezwaar tegen het besluit dat hun lid had genomen. 

Meestal maakten de eerste twee leden van de Staten het besluit van hun college 

kenbaar zodra het betreffende punt in de provinciale vergadering aan de orde kwam. Doordat 

zij met hun voltallige college aanwezig mochten zijn binnen de Statenkamer, konden zij een 

standpunt bepalen zonder ruggespraak te houden. Het derde lid gaf daarentegen steevast aan 

het voorstel van de geëligeerden en de ridderschap voor te leggen aan de vroedschap. De 

president van de Staten vroeg de afgevaardigden van de stad vervolgens in de eerstvolgende 

vergadering het standpunt van de vroedschap bekend te maken. Bij belangrijke besluiten riep 

de president zo snel mogelijk de Staten nogmaals bijeen, soms zelfs later diezelfde dag. Nadat 
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de eerste twee leden nogmaals hun standpunt toelichtten, maakte het derde lid de 

vroedschapsresolutie bekend. Eventueel vermeldden de vertegenwoordigers van de steden 

waarin hun besluit afweek van dat van de overige leden. Als de leden daarna niet snel op één 

lijn kwamen en er wel eenparigheid vereist was, namen de Staten het vraagstuk opnieuw in 

behandeling of stelden zij het besluit voorlopig uit. Dit herhaalde zich totdat er een resolutie 

ter tafel kwam waar alle leden zich in konden vinden.
27

 Colleges of regenten konden de 

besluitvorming lang traineren. Toch gingen zij niet graag tot overstemming over, omdat zij zo 

groot mogelijke steun wilden voor besluiten. Regenten wisten dat als zij bij de ene kwestie 

hun zin doordreven, zij bij een volgende mogelijk het nakijken zouden hebben. 

 Binnen de vergadering hadden de regenten gelegenheid voor „serieuse deliberatien‟ 

en „discoursen‟, maar vanwege de gespannen internationale situatie met mate.
28

 Telkens als 

de buitenlandse politiek ter sprake kwam of de financiering van troepen, wezen regenten 

elkaar op de buitenlandse dreiging. De verovering van het Sticht in 1672 had in het gewest 

Utrecht een trauma veroorzaakt. Binnen het gewest leefde sterk het idee dat de Franse legers 

bestreden moesten worden, om te voorkomen dat deze opnieuw zouden oprukken tot binnen 

de provinciegrenzen. Dat Lodewijk XIV telkens nieuwe gebieden in de Spaanse Nederlanden 

veroverde of annexeerde, zagen de meeste Stichtenaren als een voorbode voor een mogelijke 

herhaling van het Rampjaar. Zo schreeef Turnor haar echtgenoot regelmatig over de „zware 

tijdinge‟ die uit de Spaanse Nederlanden kwamen.
29

 Zij informeerde hem dat de Franse 

soldaten in 1684 in de Spaanse Nederlanden „dorpen afbranden, vrouwen schenden en 

dochters schofferen‟.
30

 Ook in de Utrechtse Staten lieten regenten blijken bezorgd te zijn over 

de „becommeringe van den Staet‟. Telkens benadrukten regenten in de Statenvergadering dat 

vanwege de „conjuncture van tijden ende saecken‟ besluiten aangaande de buitenlandse 

politiek niet uitgesteld moesten worden.
31

 De Republiek verkeerde, zelfs als er formeel sprake 

was van vrede, in staat van oorlog en moest daadkracht tonen om de Franse dreiging het 

hoofd te bieden.  

 Het idee dat het noodzakelijk was binnen de colleges snel tot overeenstemming te 

komen beïnvloedde de manier waarop regenten dachten over bestuurlijke bekwaamheid. Toen 

Amerongen in 1674 een nieuwe rekenmeester aanbeval, roemde hij diens kwaliteiten „zoveel 

als ick [er] kan uitdencken‟, maar vooral diens vermogen besluiten snel door te drukken.
32

 

Daarentegen bekritiseerde hij degenen die onnodig lang vergaderden en de besluitvorming 

ophielden. Zo adviseerde Amerongen in 1677 de stadhouder bij de jaarlijkse 
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vroedschapsverkiezing enkele regenten te vervangen, omdat het college door de „imbiliciteijt 

in de regeringe door mancquement van vigeur [oftewel kracht]‟ geen resultaten boekte.
33

 

Vooral regenten die zich tevergeefs opwierpen als leidinggevende regenten werden 

onderwerp van spot. Nadat bijvoorbeeld de geëligeerden eens hadden geweigerd in te 

stemmen met een voorstel tot nieuwe belastingen, schoof Schonauwen de schuld in de 

schoenen van Pieter Ruysch. Deze wilde volgens hem „den Atlas‟ zijn, maar had een gebrek 

aan wijsheid, kennis en standvastigheid.
34

 Ook Schadé schreef in 1680 aan Amerongen dat 

„de heeren alhyer blijven vergaederen, en alsoo daer gheen hooft onder ons is, bequaem om 

de besognes te reguleren, & gevolgh tot conclusie te maecken, blijft alles in staet als het was 

in den aenvangh‟.
35 

Regenten zagen een vlot verloop van de besluitvorming als de 

verantwoordelijkheid van de meest aanzienlijke bestuurders, Amerongen en later Dijkveld. 

 De wens om de besluitvorming te bespoedigen door deze te laten bepalen door een 

klein aantal invloedrijke regenten, had zich voor een deel geïnstitutionaliseerd. Zo kregen de 

Gedeputeerde Staten een belangrijke rol bij de totstandkoming van besluiten.
36

 In dit 

dagelijkse bestuur van de provincie waren vier geëligeerden, twee ridderschapsleden en de 

twee regerende burgemeesters van de stad Utrecht vertegenwoordigd. Zij hadden tot taak een 

aantal militaire, financiële en gerechtelijke kwesties te regelen. Bovendien moesten zij de 

Staten bijeenroepen, adviseren en hun besluiten uitvoeren. Belangrijke regenten zetelden 

zowel in de Staten als in de Gedeputeerde Staten, waardoor zij het voorbereiden, nemen en 

uitvoeren van besluiten naar hun hand konden zetten.
37

 Amerongen en Dijkveld hadden op de 

samenstelling van dit college grote invloed. Dat gold ook voor de vorming van een 

toenemend aantal commisies, die net als elders in de Republiek een deel van de 

besluitvorming overnamen.
38

 In deze drie-, zes of negenkoppige besognes waren de leden van 

de Staten evenredig vertegenwoordigd. De besluitvorming werd bespoedigd doordat kwesties 

in kleinere kring achter gesloten deuren werden besproken, door de meest aanzienlijke 

regenten. Enkele commissies hadden zelfs een permanente status. Dit gold bijvoorbeeld voor 

de financiële commissie, die de inkomsten en uitgaven van de Staten beheerde.
39 

Meestal 

stelden de colleges echter ad hoc besognes samen om bepaalde zaken te regelen of te 
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onderzoeken.
40

 Het gebeurde regelmatig dat een conceptvoorstel van de commissie ter 

goedkeuring aan Amerongen of Dijkveld werd voorgelegd voordat het in de Utrechtse Staten 

openbaar werd.
41

 Doordat de colleges meestal het advies van de commissies overnamen, 

konden Amerongen en Dijkveld de uitkomst van de Statenvergadering bepalen. 

Daarbij dient, andermaal, aangetekend te worden dat de invloed van Amerongen zich 

beperkte tot de adelijke regenten en die van Dijkveld tot de burgerlijke. Als Amerongen in de 

Republiek was in afwachting van een volgend gezantschap, kwamen leden van zijn factie 

geregeld bijeen op het huis Amerongen om ´besognes´ te bespreken.
42

 Op de ridderschap kon 

hij daardoor veel invloed uitoefenen.
43

 Enkele keren probeerde Amerongen tevergeefs ook 

andere colleges naar zijn hand te zetten. Dit bleek onder meer in januari 1679, toen de 

Utrechtse Staten tevergeefs probeerden de betaling van soldaten te regelen.
44

 Zoals vaker 

ontstond er onenigheid over de verdeling van de belastingdruk tussen edellieden en de 

afgevaardigden van de stad Utrecht. Om de besprekingen vlot te trekken had Amerongen 

eerst de ridderschap, daarna de twee burgemeesters van de stad Utrecht en tenslotte vier 

geëligeerden met „veel redene getracht [te] persuaderen‟. Hij slaagde er echter niet in om de 

stedelingen te overreden. Zij wilden weliswaar de belangen van Oranje behartigen, maar 

weigerden met het voorstel van de ridderschap in te stemmen. Wederom kwam de oude 

politieke tegenstelling tussen de ridderschap en de stad Utrecht bovendrijven. De 

burgemeesters verzochten Amerongen om enige dagen uitstel, maar hij voelde daar weinig 

voor. Tot ongenoegen van Willem III kon Amerongen slechts voorstellen de Staten met 

overstemming van het derde lid te laten concluderen.
45

 Binnen de Utrechtse bestuurscolleges 

vormden de adellijke en burgerlijke regenten twee grotendeels gescheiden groepen. 
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TEN DIENSTE VAN DE STADHOUDERLIJKE REGERING 

 

De Stichtse regenten stelden in officiële verklaringen dat zij de „interesse van onze 

stadhouderlijke regeringe‟ dienden ten gunste van het „algemeen belang‟.
46

 Hiermee plaatsen 

regenten degenen die Willem III niet steunden in een kwaad daglicht. Het impliceerde immers 

dat hun eventuele tegenstanders vooral het particuliere belang voor ogen hadden en dus 

onbekwaam waren voor publieke functies.
47

 Bovendien presenteerden de regenten zich op 

deze manier volgens het profiel van bestuurlijke bekwaamheid zoals Willem III dat hanteerde, 

waarin loyaliteit aan het Oranjehuis centraal stond. Dit wil echter niet zeggen dat het publieke 

belang voor regenten niet belangrijk was. Na het Rampjaar waren zij ervan overtuigd dat de 

prins gesteund moest worden in diens streven om als kapitein-generaal de Franse 

expansiedrift in te dammen.
48

 Tegelijkertijd zou steun aan de stadhouder voorkomen dat de 

Republiek ineen zou storten als gevolg van tweespalt, zoals volgens velen gebeurd was na de 

Franse inval. Het was een wijdverbreide opvatting dat eendracht de staat zou sterken.
49

 De 

regenten spraken in de colleges over de stadhouder als een bindende factor. Terwijl de 

gewesten en de regenten regelmatig met elkaar botsten, kon de prins bevorderen dat zij samen 

de algemene belangen behartigden. Zo schreef Schonauwen dat het „te verwonderen [is] hoe 

Sijne Hoogheijd uijt die weinige blom heeft weeten te trecken een salutaire beaum, die 

tesaemen hout en in een harmonie conserveert de seven provintien‟.
50

 Om die eendracht ook 

binnen het gewest te handhaven, straften de Staten ´rigoureuselijk‟ degenen die met 

„disrespect‟ spraken over de stadhouder of over Utrechtse regenten.
51

 Zeker in het eerste 

decennium na 1674 vonden vele regenten dat het gewest Utrecht zich eensgezind achter de 

„goederentieren vorst‟ moest scharen.
52

 

Dat de grote bereidheid Willem III te steunen wat betreft de Stichtse regenten ook 

staatkundig consequenties mocht hebben, bleek toen in januari 1675 Gelderland de hertogs- 

en graafstitel aan Oranje aanbood. Terwijl in de zeegewesten er luide protesten klonken 

omdat regenten het daar zagen als een mogelijke stap van de prins richting soevereiniteit in de 

Republiek, rezen er in de Utrechtse Staten geen bezwaren. De Staten stelden zelfs een 

commissie samen die de prins met het besluit van de Gelderse Staten feliciteerde. Vanwege 

de grote verdienste van Oranje vonden zij een sterke machtspositie van hem gerechtvaardigd. 

Vooral in Amsterdam liepen de spanningen echter zo hoog op dat Willem III inzag dat het 
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aannemen van de titel hem ernstig zou schaden.
53

 Aan de Utrechtse Staten liet hij weten het 

voorstel van Gelderland af te slaan omdat er „veel jalousie is‟, verwijzend naar de weerstand 

in Holland tegen zijn alsmaar groeiende status.
54

 Het was niet de enige keer dat de Stichtse 

regenten zich over de staatkundige verhoudingen uitlieten. Zo uitten enkelen hun bezorgdheid 

over het uitblijven van een nakomeling van Willem III, wat het erfelijke stadhouderschap 

ondermijnde. In 1681 bespraken edellieden de mogelijkheid Oranjes neef Philips Willem van 

Brandenburg, de oudste zoon uit het tweede huwelijk van de Brandenburgse keurvorst, als 

opvolger van Willem III aan te wijzen. Dit zou de continuïteit van het bestel garanderen.
55

 

Lange tijd was een aanzienlijk deel van de Stichtse elite tevreden over de staatkundige 

verhoudingen en wenste die te continueren. 

In de eerste jaren na het Rampjaar probeerden de Utrechtse bestuurscolleges hun band 

met Oranje te versterken. Om deze reden bespraken de Staten in september 1674 een voorstel 

om de prins meer rechten te gunnen in de door hem aangekochte domeinen in het Sticht. De 

Utrechtse vroedschap stelde voor de nieuw benoemde stadhouder de hoge en vrije jurisdicties 

van Soest, Baarn en Ter Eem te geven. De ridderschap voegde daaraan toe dat het ´district 

wat klein was´ voor een dergelijke status en opperde ook Eemnes aan Oranje te laten 

toekomen.
56

 De Staten gunden daarna eenparig Oranje deze privileges en gebiedsuitbreiding, 

uit dankbaarheid dat de prins zich had opgeworpen als de beschermer van de ´miserabel 

provintie´.
57

 Bovendien schonken zij hem een ´present´ van driemaal honderdduizend gulden, 

voor wat hij voor het „gemeen‟ en de „verlossinge‟ van de provincie Utrecht had gedaan.
58

 De 

regenten onderstreepten hun vrijgevigheid door de Staatse resolutie waarin het geschenk 

stond opgetekend aan te bieden in een gouden doos ter waarde van duizend gulden. De prins 

ontving de daarvoor verantwoordelijke zeskoppige commissie „met een vriendelijck gelaet 

ende alle beleeftheden‟ op Soestdijk. Hij bedankte de leden en beloofde zich voor de belangen 

van het gewest te zullen inzetten.
59

 

Een ander middel om de relatie met Willem III te verbeteren was door met Staatse 

commissies bij hem op audiëntie te gaan. Hoe deze audiënties verliepen is onduidelijk. Voor 
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deze bezoeken aan het hof was vooraf toestemming nodig van de prins, al dan niet via diens 

vertrouwelingen. Als de prins op Soestdijk verbleef, stuurden de regenten regelmatig iemand 

naar het hof toe om voorzichtig te laten informeren of hun komst gelegen kwam.
60

 Een enkele 

keer wilden zij op het jachtslot met Oranje overleggen over de ambtenbegeving of over 

andere besluiten. Een dergelijke aanleiding voor een audiëntie was echter lang niet altijd 

noodzakelijk. Eens „congratuleerde [een commissie de stadhouder] met [zijn] aankomste in de 

provincie ende legden verders het schuldigh compliment af‟.
61

 Omdat de Staten vaak de 

militaire successen van de prins als voorwendsel kozen, wilde hij hen graag ontvangen.
62

 

Hierdoor kregen Staatse commissies enkele keren per jaar toegang tot het hof en konden de 

Stichtse regenten zich als dienstbare bestuurders presenteren aan de stadhouder.
 63

 

Wellicht het meest uitgelezen moment hiervoor was nadat Willem III in 1677 was 

teruggekeerd uit Engeland na zijn huwelijk met Mary. Toen de Staten begin november het 

nieuws hierover vernamen, begonnen zij in overleg met de andere gewesten onmiddellijk met 

de voorbereiding van een groots onthaal in Den Haag. Een negenkoppige commissie zou 

Oranje namens het Sticht complimenteren en feliciteren. Toen echter bleek dat Gelderland de 

felicitatie aan de gedeputeerden in Den Haag overliet, terwijl Holland de prins „en corps‟ 

wilde ontvangen, ontstond er ook in het Sticht onenigheid over de te nemen stappen. Na lang 

overleg besloten de Utrechtse Staten dat als de andere provincies geen andere 

gecommitteerden afvaardigden, zij dat ook achterwege zouden laten. De eerder voorgestelde 

commissieleden reageerden verbolgen, omdat zij een kans aan zich voorbij zagen gaan om 

aan de prins hun bekwaamheid te tonen. Het leidde tot zoveel onenigheid dat de Staten hen 

alsnog naar de prins stuurden. Eind december deden de commissieleden verslag van hun 

felicitatie aan Willem III, die ervan blijk had gegeven hun aanwezigheid op prijs te stellen.
64

  

De dienstbaarheid van de Stichtse regenten aan Oranje kwam echter vooral tot uiting 

als zij in de bestuurscolleges de buitenlandse politiek bespraken. Daarbij keerde steeds de 

vraag terug op welke manier de Republiek zich moest verweren tegen de expansiepolitiek van 

Lodewijk XIV. Willem III wilde deze met vooral militaire middelen indammen en vond 

daarbij het gewest Utrecht aan zijn zijde. Net als elders informeerden regenten zich met 

kranten, pamfletten, geruchten en bestuurlijke verslagen over al dan niet vermeende 

gruwelijkheden die Franse soldaten aanrichtten in de Spaanse Nederlanden. Overal in de 

Republiek lag de Franse bezetting nog vers in het geheugen, maar het gewest Utrecht had 
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deze aan den lijve ondervonden. Op het platteland kampten boeren met de gevolgen van 

vernielingen en binnen de stad Utrecht dachten velen met afschuw terug aan de hoge 

schattingen. Bovendien kregen Stichtenaren na 1674 te maken met de inkwartiering van 

regimenten en met deserteurs, wat hen er steeds op wees dat de oorlog nog in alle hevigheid 

woedde.
65

 Nog in 1680 herinnerde Amerongen de prins eraan dat de „lant provintien in den 

jongsten oorloch aen de vijanden geexposeert sijn geweest, en soo veel schade en 

ongemacken hebben ondervonden‟.
66

 Volgens het Sticht was het belangrijkste doel van de 

buitenlandse politiek een herhaling van het Rampjaar te voorkomen. 

Hoewel het gewest Utrecht in navolging van Oranje diplomatieke middelen niet 

schuwde, achtte het lange tijd een verdrag met de in hun ogen onbetrouwbare Lodewijk XIV 

onwenselijk. De meeste Utrechtse regenten stonden argwanend tegenover de 

onderhandelingen die de Staten-Generaal in 1676 openden met Frankrijk, in het stadhuis van 

Nijmegen.
67

 Deze besprekingen waren een initiatief van enkele Hollandse steden onder 

leiding van Amsterdam. Willem III koos de afgevaardigden die namens het Sticht aan de 

onderhandelingen deelnamen, onder wie Renswoude.
68

 In het voorjaar van 1678 kwamen de 

besprekingen in een stroomversnelling. De Amsterdamse vredeswens dreef de Republiek 

richting een verbond met Frankrijk, tot grote ontevredenheid van Oranje. De prins vreesde dat 

een dergelijk verdrag ten koste zou gaan van andere bondgenootschappen van de Republiek. 

Willem III vond een eensgezind Sticht aan zijn zijde.
 
De Utrechtse Staten stelden „alle ‟t gene 

[te] approbeerden [dat] de [Staten-Generaal] met het hoogwijs advis van Sijne Hoogheijt‟ 

zouden aannemen.
69

 Toen de Staten-Generaal vroegen om een concreter besluit, namen zij dit 

slechts „ter notificatie‟ aan. Zij wachtten voorlopig het advies van de stadhouder af. In de 

weken daarna kwamen de Staten herhaaldelijk bijeen, maar steeds hielden zij vast aan hun 

eerder genomen besluit. 

Nadat de Vrede van Nijmegen (1678) was gesloten, trachtte Willem III de ratificatie 

ervan te frustreren. Hij gaf het advies pas in te stemmen met het verdrag als de bondgenoten 

van de Republiek daarmee akkoord gingen.
70

 Hij wist dat deze voorwaarde vrijwel 
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onrealiseerbaar was. Ondertussen overtuigde Lodewijk XIV echter Holland dat het gewest 

desnoods buiten de andere provincies om vrede zou moeten sluiten. In ruil zouden de Fransen 

hun invoerheffingen verlagen. Deze houding van Holland ondermijnde de Republiek, die haar 

bestaansrecht dankte aan de gezamenlijke buitenlandse politiek. Bovendien konden de 

overige provincies de strijd niet voorzetten zonder de inzet van Hollands kapitaal. Oranje en 

het Sticht restte niets anders dan zich te voegen naar de politiek van Holland, met 

verstrekkende gevolgen. Zoals de prins voorspeld had, voelden de bondgenoten van de 

Republiek zich verraden en verbonden zich massaal met Frankrijk. Om zijn reputatie te 

herstellen forceerde Oranje een heropening van de strijd in de Spaanse Nederlanden, maar 

Lodewijk XIV weigerde op deze „uitnodiging‟ in te gaan.
71

 De perikelen rond de Vrede van 

Nijmegen brachten aldus de beperkingen van de binnenlandse machtspositie van Willem III 

aan het licht. Tegelijkertijd toonde het aan dat Oranje tot eind jaren zeventig op de steun van 

het Sticht kon rekenen. 

 

GRENZEN AAN DE DIENSTBAARHEID AAN ORANJE 

 

Het gewest Utrecht betaalde een hoge prijs voor de steun aan Willem III. Net als alle andere 

provincies had het moeite de hoge oorlogskosten op te brengen.
72

 In 1675 leverden de 

belastingen de Staten 1.106.314 gulden op, iets meer dan voor de Franse bezetting. De 

uitgaven stegen echter tot 1.799.456 gulden, een verdubbeling ten opzichte van het jaar 1669. 

Deze stijging was vooral het gevolg van het opvoeren van het leger naar 90.000 soldaten door 

de Staten-Generaal, al liep dat aantal later terug.
73

 Hierdoor liepen de tekorten van het gewest 

Utrecht hoog op. In 1677 vreesde één van de Utrechtse regenten dat „de schulden ons vast 

boven het hooft groeyen‟. Vijf jaar later schreef Schadé aan Amerongen dat „wij sijn soo rijck 

en geldigh niet al wel waren voort jaer 1672 ende in vele arme provintien loopt alles van 

slecht tot erger; de landerijen sijn weynigh gelt meer waerdigh ende cunnen de Staten verders 

op credyt negotieren en extraordinaire staat van oorlog heeft men int voorlede jaer niet 

cunnen betalen‟.
74

 Schonauwen vatte het in 1680 bondiger samen met de woorden „den 

rijckdom is nu maer imaginair, de vaste goederen hebben nu gheen prijs meer‟.
75

 Het gewest 

Utrecht balanceerde op de rand van een financiële afgrond. 
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De regenten wilden zo min mogelijk voor de oorlogskosten opdraaien. Al in het 

najaar 1674 vroegen de Utrechtse Staten aan Oranje of zij vanwege de „deplorabele‟ staat van 

het gewest „verschoont‟ mochten blijven van de quote. De stadhouder antwoordde dat alle 

provincies zware lasten droegen en dat er dus geen reden was om niet aan de financiële 

verplichtingen te voldoen. De stedelijke afgevaardigden lieten zich echter niet eenvoudig 

overhalen. Volgens hen was het onmogelijk om aan de quote te voldoen. Zij kregen bijval van 

de andere leden, maar deze voegden daaraan toe dat zij geen andere keus hadden dan toch een 

bijdrage te leveren. Om de prins tegemoet te komen, maar ook om de beslissing voor zich uit 

te schuiven, stelden de Staten een commissie samen die moest onderzoeken op welke manier 

het Sticht aan de quote kon voldoen. Holland zette met een schriftelijk verzoek de 

commissieleden onmiddellijk onder druk om met positieve resultaten over de brug te komen. 

Binnen enkele dagen bracht het besogne een rapport uit. Hierin stond dat het weliswaar 

„nochtants onmogelijck schijnt‟ om aan de Staat van Oorlog te voldoen, maar het gewest er 

desondanks mee instemde.
76

 Een jaar later verklaarden de Staten echter opnieuw dat zij door 

„alle rampen ende ellende‟ niet meer dan een halve quote konden opbrengen. En zelfs toen 

Oranje hiermee instemde, vroegen zij zich „in alle billickheijt‟ af of dat haalbaar was.
77

 

Oranje reageerde hierop verontwaardigd. Toen hij in mei 1677 enkele uren op Soestdijk was, 

schreef hij „in seer ernstige termen‟ aan de Staten van Utrecht dat zij de legerlasten moesten 

opbrengen en dat vooral de stad de besluitvorming niet langer moest traineren.
78

 

Om de hoge oorlogskosten te dekken stelden de bestuurscolleges steeds nieuwe 

belastingen voor of wilden zij de oude hervormen. Een voorbeeld daarvan was het 

Familiegeld, dat de Staten van Utrecht in 1672 instelden om het leger te financieren.
79

 Deze 

belasting gold voor iedereen die een „ordentelijk bestaan en onderhoud‟ had. Ieder jaar 

stelden de schouten een lijst op van de „gebuijrten ende wijcken, [...] de familien [en hun] 

qualiteijten, alsmede hun kinderen, meer- of minderjarig, getrouwt of ongetrouwt, 

huijshouden of bij andere inwoonende‟.
80

 Aan de hand van de ingebrachte „sentimenten‟ deed 

de financiële commissie een voorstel over het Familiegeld.
81

 Typerend voor de financiële 

neergang van het gewest Utrecht was dat de Staten het Familiegeld in 1675 twee keer zo hoog 
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vaststelden als in 1682 het geval zou zijn.
82

 Desondanks stuitte het Familiegeld blijvend op 

verzet. Vooral de kleine steden, dorpen en gehuchten lieten aantekenen dat de quote wat hen 

betreft niet haalbaar was.
83

 Een Stichtenaar klaagde er in 1686 over dat het Familiegeld op 

dezelfde hoogte was vastgesteld als het jaar daarvoor, terwijl er volgens hem mensen waren 

gestorven en vertrokken.
84

 Van grootschalige ontvolking was in het Sticht echter geen sprake. 

Om de problemen bij het innen van het Familiegeld het hoofd te bieden, namen de 

Staten van Utrecht maatregelen. Zo moesten Stichtenaren bij de Schout laten registreren dat 

zij aan deze belasting hadden voldaan.
85

 Degenen die in gebreke bleven wachtte vervolging. 

Zo onderzocht een commissie in 1688 de beschuldiging dat ene De Ridder zijn Familiegeld 

niet had betaald. De leden concludeerden dat hij zijn plicht had gedaan, waarna de ontvanger 

het tekort uit eigen zak moest aanvullen.
86

 Behalve het houden van toezicht, stelden de Staten 

in 1686 termijnen in waarbinnen de betaling moest plaatsvinden. De aangeslagenen moesten 

het eerste deel van het geld voor 15 april voldoen en de andere helft voor 15 september. Om 

te bevorderen dat de Stichtenaren zich aan deze termijnen hielden, gaven de Staten kortingen. 

Degenen die aan de eerste termijn voldeden kregen een premie van 8% en degenen die op tijd 

het tweede deel betaalden één van 6%.
87

 Dergelijke belastingherzieningen publiceerden de 

bestuurscolleges in plakkaatvorm in de stad, zodat niemand „ignorantie pretendere‟.
88

 

Bovendien hoopten de Staten dat publicatie zou leiden tot begrip van de bevolking voor de 

zware belastingdruk als gevolg van de „sware lasten en schulden door den laetsten oorlogh‟.
89

  

Het opbrengen van de zware oorlogslasten leidde ertoe dat in het Sticht langzaam de 

weerstand tegen de buitenlandse politiek van Willem III toenam. Ondanks de Vrede van 

Nijmegen rukten de Fransen onverminderd op in de Spaanse Nederlanden.
90

 Sommigen zagen 

dit als het gelijk van Oranje, terwijl anderen een volgend verdrag met Frankrijk noodzakelijk 

achtten om de grenzen opnieuw vast te stellen.
91

 Stemmen gingen op een goede relatie met 

Frankrijk te onderhouden. Niet alleen waren de Fransen de belangrijkste handelspartners, 

maar ook schaarde Zweden zich openlijk aan de zijde van Lodewijk XIV en frustreerde de 
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vaart naar de Oostzee.
92

 In het Sticht kwamen de spanningen aan het licht nadat er een 

verschil van interpretatie was ontstaan over een verdrag met Spanje uit maart 1682. Hierin 

hadden de Staten-Generaal toegezegd hun bondgenoot te steunen met troepen als deze in 

oorlog raakte met Frankrijk. In de jaren daarna was het onduidelijk of de Republiek verplicht 

was tot deze steun. Formeel ontbrak een oorlogssituatie, maar in de praktijk was er wel sprake 

van. In het voorjaar van 1683 stelde Oranje de Staten-Generaal een troepenwerving voor van 

8.000 soldaten, om aan de verplichtingen tegenover Spanje te kunnen voldoen. Onder leiding 

van Amsterdam rees er net als in 1678 verzet tegen deze politiek, omdat de regenten vreesden 

dat de Republiek nodeloos in een conflict met Frankrijk verzeild zou raken. Ook in het Sticht 

rezen er vragen over de noodzaak van de troepenwerving. Toen Dijkveld echter uit Den Haag 

overkwam om de vergadering te leiden, stemde het Sticht eensgezind met het voorstel in. 

Gesteund door de Stichtse resolutie zette Oranje de besluitvorming in de Staten-Generaal 

onder druk.
93

 De prins wist een meerderheid van de gewesten achter zich te krijgen, waarna 

hij onmiddellijk troepen liet werven en oprukken naar de Spaanse Nederlanden.
94

  

De stadhouder wilde de voor hem gunstige verhoudingen in de Staten-Generaal uitbuiten 

en rekende daarbij tevergeefs op de steun van het gewest Utrecht. Hij stelde direct nóg een 

legeruitbreiding voor, ditmaal van 16.000 soldaten. Dit zou Lodewijk XIV duidelijk maken 

dat het de Republiek ernst was met de hulp aan Spanje. In de hoop de Stichtse instemming 

opnieuw te kunnen aanwenden in de Staten-Generaal, verzocht de prins de Utrechtse Staten in 

te stemmen met de 'versterckinge van slants militie'.
95

 Ditmaal leidde het verzoek in het Sticht 

tot grote onenigheid. De Staten stelden een commissie samen die financiële middelen vond 

voor de eventuele legeruitbreiding. Als reactie daarop hielden enkele stedelingen 'een 

pertikuliere konferenti [waarin] ongemeene hoochge tael [werd] geroert´.
96

 Ook in 

Amsterdam stuitte het voorstel op weerstand, heviger nog dan in de stad Utrecht. Deze 

spanningen liepen op toen begin december Spanje de oorlog verklaarde aan Frankrijk.
97

 

Turnor schreef terecht dat achter de Spaanse oorlogsverklaring wat ´schuijl [moet] gaen‟.
98

 

Spanje wilde de Republiek bewegen tot snelle en krachtige steun. Willem III wilde daarna de 

legerversterking er in allerijl doorheen drukken. Hij vroeg de Staten van Holland om 

Amsterdam te overstemmen, maar dit weigerden zij.
99
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Dat ruim een maand later de Utrechtse Staten nog altijd geen positieve resolutie hadden 

genomen, was Oranje een doorn in het oog. Toen hij hun hierover een brief schreef, lieten 

alleen de geëligeerden en de ridderschap hun instemming met de prins blijken.
100

 Het derde 

lid schoof het besluit andermaal voor zich uit. De spanning in het Sticht nam toe. Twee dagen 

later dreigden de twee voorstemmende leden hun standpunt 'aen Sijne Hoogheijdt als erff 

stadthouder over te brengen, omme naer sijne hooge wijsheijt 't selve of te bemiddelen off 

daer over de uijtspraecke te doen'. Bovendien was het derde lid intern verdeeld. De 

afgevaardigden van de stad Amersfoort lieten in de Statenvergadering weten „daertoe wel 

gereet te sijn‟. Zij zegden toe „de heeren van de andere steden aen [te schrijven] om over de 

voorss. saecke mede te helpen delibereren ende resolveren‟.
101

 De Utrechtse vroedschap gaf 

echter niet toe aan de druk. Zij stemde in met de werving onder de voorwaarde dat 'bij dese 

provintie geen wervinge sal worden gedaen voor ende aleer de voorsittende provintien sullen 

hebben geconsenteert ende hebben aengevangen te betaelen'.
102

 Dit leek een handreiking aan 

de eerste twee leden. Maar omdat de vroedschap de Stichtse besluitvorming afhankelijk 

maakte van de uitkomst van het langslepende conflict tussen Willem III en Amsterdam, was 

het vooral een poging het overleg verder te traineren. 

Tot ongenoegen van de prins zetten de Staten het besluit van de vroedschap om in een 

eenparige resolutie. De geëligeerden en de ridderschap hadden hun dreigement kunnen 

waarmaken door de hulp van de stadhouder in te roepen, maar zagen de resolutie als een 

acceptabel compromis. De regenten bedekten de geschillen met de mantel der liefde en 

maakten geen onnodige kosten voor troepen die wellicht later overbodig bleken. Om aan te 

tonen dat de Staten alle opties openlieten, gaven zij nogmaals het besogne opdracht met 

middelen over de brug te komen. Op 24 december stelde de commissie voor de eventuele 

legeruitbreiding te betalen door de uitgave van lijf- en losrenten, een verhoging van de 

schuldenlast.
103

 Turnor hoopte dat daarna „oock Amsterdam noch tot de werfinge sullen 

verstaen‟, maar dit bleek niet het geval.
104

 Ten einde raad dreef Willem III de werving op 

21/31 januari door de Staten van Holland, met overstemming van Amsterdam en Schiedam.
105

  

De spanningen tussen Willem III en Amsterdam liepen in de daaropvolgende maanden 

hoog op. Amsterdam protesteerde hevig tegen de overstemming en stuurde een rondzendbrief 

aan andere steden waarin zij erop wees dat de stadhouder hun rechten had geschonden. Ook 
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stuurde zij afgevaardigden naar Groningen en Friesland om die te bewegen tegen de 

troepenzending te stemmen, om zo een „rampzalige oorlog‟ te voorkomen. Ook in Zeeland 

nam de weerstand tegen de politiek van Willem III toe. De prins zag zich gedwongen 

persoonlijk af te reizen naar de Zeeuwse Statenvergadering om het college over de streep te 

trekken. Om het verzet te breken beschuldigde Oranje Amsterdam van collaboratie. Hij had 

een brief in handen weten te krijgen die als bewijs diende voor geheime ontmoetingen tussen 

Amsterdamse afgevaardigden en de Franse ambassadeur Jean-Antoine de Mesmes, comte 

D‟Avaux. Toen de stadhouder de tekst van deze brief hardop voorlas in de Staten van 

Holland, brak er groot tumult los. De Hollandse ridderschap stelde voor de papieren van de 

Amsterdamse burgemeesters in beslag te nemen, zodat eventueel belastend materiaal niet 

achterover gedrukt kon worden. Amsterdam reageerde hierop door zijn delegatie uit de Staten 

formeel terug te trekken.
106

 

De hevige onenigheid over de financiering van troepen bracht herinneringen naar boven 

over de binnenlandse perikelen in het jaar 1650. In pamfletten werd erop gewezen dat Willem 

III, net als zijn vader, vooral zijn persoonlijk belang voorop stelde en daarbij de rechten en 

privileges van de steden schond. Turnor schreef verontrust aan haar echtgenoot dat „men seijt 

van een groote vergaderin, gelijck in t yaer van 50 is geweest en daar de uijnie te vernieuwe 

en al de provinsie weer tot haer oude previleegie te brengen‟.
107

 Hierbij refereerde zij aan een 

oproep van de Friese stadhouder Hendrik Casimir II. Oranje onderhield al jaren een 

moeizame relatie met deze neef, van wie hij vond dat deze hem te weinig steunde. In 1684 

weigerde de prins Casmir II tot veldmaarschalk in het leger te benoemen. Als reactie daarop 

stelde de Friese stadhouder in augustus 1684 een stuk op waarin hij enkele misstanden 

aankaartte. Dit deed hij samen met afgevaardigden van de Amsterdamse vroedschap. Zij 

plaatsten vraagtekens bij de binnenlandse machtspositie van Willem III en riepen onder meer 

op de omstandigheden te onderzoeken waaronder het Utrechts reglement was ontstaan en 

ingevoerd. Naar verluidt verklaarden enkele regenten van de stad Utrecht zich solidair.
108 

Tot 

echte veranderingen van het staatsbestel zou het voorlopig niet komen. In de maanden daarna 

verzoende Willem III zich met zijn neef, waarmee hij de angel uit het verzet haalde.
109 

Maar 

het was veelzeggend dat in het gewest Utrecht, dat in 1675 nog eensgezind en met vol 

enthousiasme instemde met het aanbieden van de hertogshoed aan Willem III, er amper tien 

jaar later stemmen opgingen om de macht van de stadhouder te beperken. 
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CONCLUSIE 

 

In het eerste decennium na 1674 was de bewegingsvrijheid van de Stichtse regenten groter 

dan Aalbers, Groenveld en Price het hebben doen voorkomen.
110

 De stadhouder ontplooide 

alleen initiatieven naar de bestuurscolleges als de Staten de buitenlandse politiek bespraken of 

de financiering daarvan. Meestal trad hij echter pas op indien de besluitvorming was 

vastgelopen. Het reglement had vastgelegd dat als de leden bij belangrijke besluiten niet tot 

eenparigheid kwamen, de stadhouder als arbiter de uitkomst van de vergadering mocht 

bepalen. Hoewel Oranje er niet voor terugdeinsde dit machtsmiddel in te zetten en zich in zijn 

brieven autoritair opstelde, was hij terughoudend met het nemen van besluiten bij 

overstemming. Willem III kon zich lange tijd een dergelijke houding veroorloven, omdat hij 

zich meestal om de uitkomst van de Statenvergadering niet hoefde te bekommeren. Binnen 

het gewest Utrecht leefde sterk het idee dat de prins gesteund moest worden om hoofd te 

kunnen bieden aan de Franse dreiging. Een mogelijke herhaling van het Rampjaar moest 

worden voorkomen. Dit leidde ertoe dat binnen de colleges maar beperkte ruimte was voor 

„serieuse deliberatien‟ waarin de regenten de verschillende belangen afwogen. De 

besluitvorming moest resultaatgericht zijn en degenen die daarbij het voortouw konden 

nemen kregen daartoe alle ruimte. Amerongen en later Dijkveld konden in deze „conjuncture 

van tijden‟ op onvoorwaardelijke steun van respectievelijk de adellijke en burgerlijke elite 

rekenen. 

Over het algemeen stelden de Staten zich dienstbaar aan Oranje op. Hoewel zij 

daarbij scherp hun eigenbelangen voor ogen hadden, steunden zij de stadhouder ook om het 

algemene belang te dienen. Binnen de Republiek zou hij voor eendracht kunnen zorgen en 

daarmee het voortbestaan van de Republiek kunnen garanderen. Als „eminent hoofd‟ van de 

regering verdiende de stadhouder alle steun bij het realiseren van zijn politiek. Begin jaren 

tachtig verslechterde de verhouding tussen Willem III en het Sticht. Het gewest leed zwaar 

onder de hevige oorlogsdruk en kon de belastingen slechts ternauwernood opbrengen. Terwijl 

bij de Vrede van Nijmegen het Sticht zich nog eensgezind achter de stadhouder schaarde, 

waren vooral de stedelingen in 1684 vatbaar voor de Amsterdamse vredeswens. De Utrechtse 

Staten schoven een door de prins voorgestelde legeruitbreiding voor zich uit, vooral omdat 

het derde lid van de Staten lang dwarslag. Een deel van de regenten vreesde dat de politiek 

van Willem III het het gewest Utrecht in gevaar bracht, in plaats van beschermde. 

Halverwege de jaren 1680 brokkelde de steun voor Oranje in het Sticht af, vooral binnen de 

stad Utrecht.  
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HET STICHT IN DE PERIODE 1688-1702 

 

Na zijn kroning in 1689 tot koning van Engeland duurde het meer dan twee jaar voordat 

Willem III terugkeerde naar de Republiek. Oranje kon op de steun rekenen van een 

aanzienlijk deel van zijn nieuwe onderdanen. Toch moest hij veel tijd investeren in het 

handhaven van zijn positie als koning, waartegen in verschillende delen van zijn rijk verzet 

rees. Zelfs toen hij in het voorjaar van 1691 eindelijk naar de Republiek zou afreizen, moest 

hij zijn komst enige tijd uitstellen om een samenzwering van enkele Engelse Lords de kop in 

te drukken.
1
 In het daaropvolgende decennium verbleef hij vrijwel ieder jaar van de herfst tot 

en met de lente in zijn koninkrijk.
2
 De langdurige afwezigheid van de stadhouder in de 

Republiek baarde de meeste Stichtenaren zorgen. Zij vreesden dat de belangen van het gewest 

Utrecht en die van het 'vaderlant' ondersneeuwden, nu Willem III ook die van de Engelsen 

moest behartigen. Zo verplaatste een groot deel van de ´neegosie´ zich naar Engeland, terwijl 

de stadhouder daar geen maatregelen tegen nam.
3
 De omstandigheid dat Oranje het gewest 

nog maar zelden aandeed, versterkte het idee dat hij nog maar weinig bij het Sticht was 

betrokken. Steeds als hij op het vasteland was, gaf hij prioriteit aan andere zaken.
4
 Hoewel 

leden van de Utrechtse elite hem ook na 1688 zagen als degene die bij uitstek het gewestelijke 

belang zou kunnen behartigen, beseften zij dat dit in de praktijk moeizaam verliep. 

 Engeland en de Republiek vormden na 1689 een personele unie, in de vroegmoderne 

tijd een normaal verschijnsel. De Engels-Nederlandse alliantie was echter uitzonderlijk omdat 

Oranje binnen Engeland als koning en binnen de Republiek als stadhouder regeerde. Terwijl 

historici de Engelse context van deze complexe machtspositie van Willem III veel aandacht 

geven, is zijn verhouding met de Republiek vooral buiten Holland onderbelicht gebleven.
5 

Vijlbrief stelt dat Willem Iii zich na 188 in het Sticht „alles kon veroorloven zonder voor 

oppositie te hoeven vrezen‟.
6
 Daarnaast constateert Groenveld dat er weinig veranderde in de 

landgewesten, omdat de formele machtsverhoudingen hetzelfde bleven.
7
 Beiden laten 

eventuele ontwikkelingen in het makelaarsstelsel buiten beschouwing. Bovendien was 

halverwege de jaren 1680 de verhouding tussen Willem III en een deel van Stichtse 

bestuuurlijke elite onder druk komen te staan. Vooral stedelingen vonden dat het gewest baat 

had bij een meer behoudende politiek ten opzichte van Lodewijk XIV. Het is de vraag wat de 
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gevolgen daarvan waren voor de manier waarop het laatste decennium van de zeventiende 

eeuw de ambtenbegeving en de besluitvorming in het gewest Utrecht verliepen. 

  

STICHTSE CONTACTEN MET DE STADHOUDER-KONING 

 

In het najaar van 1688 voer Oranje met 500 schepen en 21.000 soldaten het Kanaal over, 

waarna hij betrekkelijk eenvoudig Jacobus II van zijn troon stootte. In de periode daarvoor 

was in Engeland de oppositie gegroeid tegen Jacobus II. In navolging van zijn neef Lodewijk 

XIV liet de Engelse koning zich, tot onvrede van het Engelse parlement, gelden als een 

absoluut vorst. Bovendien was hij katholiek en wilde hij godsdienstvrijheid voor zijn 

geloofsgenoten, terwijl hij als koning hoofd was van de Anglicaanse kerk. Toen zijn 

echtgenote hem in juni 1688 een eerste zoon schonk, vreesden protestantse Engelse Lords het 

ontstaan van een katholieke dynastie. Zij nodigden zijn schoonzoon Willem III uit hem met 

een invasieleger af te zetten. In september 1688 legde Oranje een geheim plan voor aan de 

Staten van Holland, waar hij een welwillend oor vond. Holland vreesde dat de katholieke 

Engelse en Franse koningen gezamenlijk tegen de Republiek zouden optrekken, net als in 

1672. In november maakte een invasieleger de oversteek, en nam al op 18 december Londen 

in. Overdonderd door het enorme succes van Willem III´s veldtocht, sloeg de Engelse koning 

op de vlucht. Weldra kwam het Engelse parlement bijeen om over de troonsopvolging te 

spreken. Mary was als oudste dochter van Jacobus II gegadigde voor het dragen van de kroon, 

maar er gingen ook geluiden op Oranje tot koning te kronen. Uiteindelijk liet het parlement 

zowel Mary als Willem III op 13 februari 1689 kronen tot koningin en koning van Engeland.
8
 

Over het algemeen overheerste in de Republiek blijdschap over het welslagen van de 

Glorious Revolution.
9
 Veel regenten en hun families waren aanwezig bij de Blijde Inkomst in 

februari 1691, zijn eerste terugkeer. Maanden achtereen had de prins zijn terugkeer naar de 

Republiek moeten uitstellen door beslommeringen in Engeland. Maar toen in januari de 

jachthonden en paarden van Willem III overkwamen naar de Republiek, gonsde het in het 

gewest Utrecht van de geruchten dat zijn komst aanstaande was.
10

 Den Haag bood Oranje een 

groots onthaal aan. Het stadsbestuur had erebogen en obelisken laten oprichten, die een 

heroïsch decor vormden met historische en symbolische voorstellingen. Hierop was de 

geschiedenis van de Oranjefamilie afgebeeld, vanaf 1572 tot de recente slag bij de Boyne. 

Willem III zou hebben opgezien tegen de ontvangst, maar naar verluidt vanuit zijn koets 

enthousiast hebben gezwaaid naar de menigte. Deze riep hem geestdriftig toe ´Wellekom, 
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lang leeve de Koning, onsen stadhouder´.
11

 Volgens Amerongen gaven alle ´congratulatien 

van verwelkominge, […] waer uijt hij de affectie van t volck heeft konnen sien, […] veel 

benoegen aen de conigh‟.
12

 Volgende inkomsten van Oranje verliepen echter minder 

uitbundig. Amerongens kleindochter was teleurgesteld dat de komst van Willem III in mei 

1691 „minder leven in Den Haeg gebrocht heeft als voorleden winter‟, omdat hij „seer weijnig 

treijn bij sig‟ had.
13

 Hierdoor hadden Stichtenaren minder kansen zich als dienstbare 

bestuurders aan Willem III te presenteren.
14 

In 1691 had Schadé als vertegenwoordiger van de 

Staten de stadhouder ´kushanden´ gegeven.
15

 Ook de enkele keren dat Oranje de provincie 

aandeed stelden de Staten commissies samen om de prins te begroeten.
16

 Maar meestal reisde 

Oranje rechtstreeks door naar het slagveld in de Spaanse Nederlanden.
17

 

De Stichtse regenten stonden na 1688 ambivalent tegeover de machtspositie van 

Willem III. Na de Glorious Revolution schreef de ridderschap aan Willem III dat hij het 

gewest ´soo veel jaren achtereen als eerste Edele van haar lid en de gehele Provintie´ had 

gediend. Zij hoopten ´deselve gunste en toegenegentheijt [te behouden], die Sijne Majesteit 

altoos aan deselve goedertierentlijck heeft gelieven´ te geven.
18

 Het leek aanvankelijk geen 

ijdele hoop. Willem III stelde dat hij liever in Engeland alles zou laten drijven, dan ´ons land 

zien verderven.´.
19

 Vooral de adellijke regenten voelden zich nog altijd met het lot van Oranje 

verbonden.
20

 De Utrechtse Staten wensten dat ´uwe majesteit noch lange jaren bij goede 

gesondheid magh blijven geconserveert tot reddinge van de verwarde saecken van geheel 

Europae en tot maintin van de gereformeerde religie´.
21

 Tegelijkertijd beseften de regenten 

dat Willem III minder oog had voor hun belangen. Oranje zag zich geconfronteerd met een 

´ijaloerse naesie, [de Republiek, [waardoor] hij seer voorsicht[ig] moet handele‟.
22

 Steeds 

waren de Stichtse regenten ontevreden als hij onverwachts terug moest naar Engeland om 
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dringende zaken te regelen, want „wie weet wat er ondertussche geschiet‟.
23

 Vooral als de 

internationale spanningen toenamen, verlangden zij ´naar een spoedige retoer [van Willem 

III] in deze lande, om alles in behoorlijke staat te doen koomen‟.
24

  

Het gewest Utrecht ondervond door de afwezigheid van Oranje praktische 

problemen.
25

 Vaker dan voorheen stelden de regenten benoemingen uit, omdat zij van Willem 

III geen reactie kregen op een nominatie. Soms deden de colleges voordrachten zelfs blanco 

aan Oranje, om te voorkomen dat de stadhouder kandidaten zou afwijzen en dus een nieuwe 

nominatieronde nodig was. Zo kreeg in 1693 Oranje van de ridderschap de vrijheid een naam 

in te vullen op de stippellijn in de nominatie voor een nieuwe watergraaf, genaamd ´......, [die] 

volkomen macht autoriteit en speciaal bevel [werd gegeven] omme het selve watergraefschap 

uijt onse name ende van onse wegen te bedienen´.
26

 Ook Stichtenaren die buiten de colleges 

om de ambtenbegeving probeerden te beïnvloeden, wachten vaak tevergeefs op een reactie. 

Zo schreef de pachter Nicolaas van Dijk een brief aan Willem III. Hij was verantwoordelijk 

voor de impost op brandewijnen in de stad en op het platteland. De Utrechtse Staten 

beschuldigden hem van fraude en wilden hem uit zijn ambt zetten. Van Dijk erkende in zijn 

brief aan de prins zijn wandaad, toonde berouw en verzocht zijn functie te mogen behouden. 

Volgens hem was vanaf het moment dat hij in juli 1695 was aangesteld de opbrengst van de 

pacht met 46.000 gulden gestegen en wilde hij zich ´ten dienste van den Lande´ blijven 

inzetten.
27

 Oranje liet echter niets van zich horen, waarop de Staten Van Dijk alsnog 

ontsloegen.  

Ook hoopten de Stichtenaren vaak tevergeefs op de bemiddeling van leden van Oranjes 

entourage. Nassau-Ouwerkerk was aan het Engelse hof Master of the Horse, vergelijkbaar 

met de stalmeesterfunctie die hij in de Republiek bekleedde. Nassau-Ouwerkerk verstevigde 

zijn positie in Engeland dankzij een uitgekiende huwelijkspolitiek en het verwerven van 

titels.
28

 Zo trouwde zijn oudste zoon Henrick in 1697 met een lid van de invloedrijke Engelse 

familie Butler en verwierf deze een jaar later de titel van eerste Earl of Grantham. Daarnaast 

versterkte Nassau-Ouwerkerk zijn positie dankzij de ongeveer honderd ambten die hij als 

Master of the Horse in de koninklijke stallen begaf.
29

 Nassau-Ouwerkerk voelde zich thuis in 

Londen en betrok er het pand aan Downing Street 10. In het gewest Utrecht was hij daardoor 

minder aanwezig. De ridderschap vroeg hem in 1689 felicitaties over te brengen aan Willem 
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III ´met de verheffing tot de coninklijke waardigheijt´,
30

 maar maakte daarna geen gebruik 

meer van zijn diensten. Nog minder dan voorheen was er in de agenda van Nassau-

Ouwerkerk plaats voor Stichtenaren.
31

 

Bovendien verdwenen enkele hovelingen van het toneel waarmee de Stichtse 

regenten een, weliswaar moeizame, relatie hadden opgebouwd. Binnen de entourage van 

Willem III vond een personele omslag plaats. De edellieden die de prins rond het Rampjaar 

om zich heen had verzameld waren inmiddels behoorlijk op leeftijd. Enkelen stierven, zoals 

in 1692 de Generaal-kapitein van het Staatse leger Waldeck.
32

 Anderen wilden zich 

terugtrekken uit hun drukke bestaan. Hovelingen bekenden aan Ginkel dat zij het ´moe 

[waren] so lange ijaere buitenslants te dienen‟.
33

 De entourage van Willem III opende zich 

daardoor voor nieuwe edellieden, wat tot spanningen leidde. Zo voelde Bentinck zich 

gepasseerd door een nieuwe vertrouweling van Willem III, de jonge Gelderse edelman Arnold 

Joost van Keppel, heer van Voorst. Uiteindelijk had dit tot gevolg dat Bentinck zich eind 

jaren negentig teleurgesteld terugtrok van het hof.
34

 Van de nieuwe generatie hovelingen 

bekleedden enkelen publieke ambten in het Sticht. Zo benoemde Oranje in 1693 zijn 

drieëntwintigjarige achterneef jonkheer Lodewijk Adriaan van Nassau-Odijk als heer van 

Zeist in de ridderschap. Hij was de zoon van Nassau-Odijk, die in 1677 de heerlijkheid Zeist 

had gekocht.
35

 Daarnaast benoemde de stadhouder Cornelis van Nassau-Ouwerkerk, heer van 

Woudenberg, in een ridderschapszetel die Nassau-Ouwerkerk vrijwillig voor hem opgaf. 

Deze jonge hovelingen richtten zich echter op een carrière in het Staatse leger en op hun 

positie aan het hof. In navolging van hun vaders kregen zij toegang tot de entourage van 

Willem III.
36

 Omdat zij hun status dankten aan de prins en niet aan hun gewestelijke 

contacten, investeerden zij weinig tijd in een relatie met het Sticht.  

De enige hoveling tot wie Stichtenaren als voorheen toegang hadden was Pesters. Hij 

verbleef veel in het gewest Utrecht. en onderhield warme banden met zowel edellieden als 

stedelingen. Zijn kinderen trouwden met leden van de elite en zijn zonen maakten carrière 

binnen het gewest. Zo werd zijn zoon Willem griffier in het hof van Utrecht.
37

 Zijn positie in 

de entourage van Oranje was echter verzwakt. Aan het Oranjehof van de Republiek bekleedde 

hij nog altijd het ambt van secretaris en rekestmeester, maar aan het koninklijk hof was er 

geen plaats voor hem. En zelfs als Willem III op het vasteland verbleef, wist hij zelden tot 
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hem door te dringen. Toch dienden leden van de Stichtse elite rekesten in bij Pesters, in de 

hoop via hem Willem III voor zich te winnen. Zo schreef Welland in 1689 een rekest dat God 

hem in een droom had opgedragen een laatste verzoek in te dienen bij Oranje; al zijn 

voorgaande verzoeken waren afgewezen. Welland stelde in zijn slaap te hebben gezien dat 

Oranje de Franse koning verpletterend had verslagen. Nadat hij was wakker geschrokken van 

een hond die zijn kamer was binnen gerend, had hij onmiddellijk de pen ter hand genomen 

om de prins hierover in te lichten.
38

 Zo schiep hij voor zichzelf een gelegenheid om nogmaals 

de prins zijn diensten aan te bieden, al maakte dit onwaarschijnlijke verhaal wellicht weinig 

indruk op Oranje. Er volgde op het rekest geen enkele reactie. Pesters liet Welland weten dat 

hij hieraan weinig kon veranderen, omdat hij het verzoek niet mondeling kon toelichten.
39

 De 

kloof tussen het hof van Willem III en de Stichte elite was breder dan ooit. 

 

DIJKVELDS GREEP OP DE AMBTENBEGEVING 

 

Terwijl de meeste Stichtenaren de afstand tot de stadhouder zagen toenemen, kwam Dijkveld 

steeds dichter bij hem te staan. Zijn band met Oranje werd vanaf halverwege de jaren 1680 

steeds warmer. Met hulp van Willem III groeide hij uit tot de belangrijkste diplomaat van de 

Republiek. Van maart tot november 1685 en van januari tot juni 1687 verbleef hij als 

buitengewoon gezant in Engeland. Aan het hof van Jacobus II deed hij belangrijk 

voorbereidend werk voor wat later uitmondde in de Glorious Revolution. En in januari 1689 

zetelde hij in de commissie die Oranje namens de Staten-Generaal feliciteerde met het 

verkregen koningschap, waarna hij als ambassadeur tot november in Londen bleef. Na zijn 

terugkeer in de Republiek stelden de Staten-Generaal hem aan als gezant in de Spaanse 

Nederlanden. In al deze hoedanigheden was hij succesrijk, waardoor hij steeg in de achting 

van Willem III. In de jaren 1690 vroeg de prins hem herhaaldelijk in de zomer naar het 

hoofdkwartier te komen om de militaire campagne bij te wonen. Regenten binnen en buiten 

het Sticht zagen hem daardoor als een verlengstuk van de macht van Oranje. Toen hij 

bijvoorbeeld plaatsnam aan de tafel waar de onderhandelaars de Vrede van Rijswijk moesten 

sluiten, protesteerden de Staten van Holland tegen zijn prominente aanwezigheid. Zij wilden 

de onderhandelingen met Frankrijk niet overlaten aan ´iemand uit Utrecht´, die volgens hen 

vooral de belangen van Willem III behartigde en niet die van de Republiek.
40

 

 De burgerlijke regenten waren op Dijkveld aangewezen om toegang te krijgen tot de 

stadhouder, zoals Gideon Hoeuft ondervond. Na de dood van de geëligeerde Godin in 1688, 

wilde hij toetreden tot het eerste lid van de Staten. De rijke familie Hoeuft had pas recentelijk 

                                                 
38

 Hua, AfP, inv.nr. 29, Welland aan Willem III, ontvangen door Pesters, 12 maart 1689. 
39

 Hua, Aha, inv.nr. 2728, Turnor aan Amerongen, 21 december 1689. 
40

 Japikse, Prins Willem III, dl. II, 365; Stapleton, jr, ´The Dual Monarchy in Practice´ 74-76; Journael 

Constantijn Huygens jr, register, 752-754. 



 153 

toegang gekregen tot de Utrechtse bestuurlijke elite. Dijkveld had in 1686 bewerkstelligd dat 

de stadhouder Hoeuft´s broer Josephus benoemde in de Utrechtse vroedschap. Twee jaar later 

stemde Dijkveld ermee in Hoeuft mee te nemen naar Engeland, zodat deze zijn ´diensten aen 

Sijne Majesteit´ kon aanbieden. Hoeuft had goede hoop dat hij de vacature in de geëligeerden 

mocht opvullen. Maar nadat hij in Londen was aangekomen, bleek dat zowel Oranje als 

Dijkveld het te druk voor hem had. Gedesillusioneerd keerde hij terug naar de Republiek om 

er verdere berichten af te wachten.
41

 Toen Dijkveld in januari 1689 overkwam uit Engeland, 

beloofde hij Hoeufts verzoek alsnog voor te leggen aan „den Coningh of heere prins‟.
42

 In de 

hoop zijn kansen op een ambt te vergroten, suggereerde Hoeuft dat hij ook benoemd kon 

worden in plaats van regenten waarover ontevredenheid bestond. Hij vroeg of het 

noodzakelijk was „met de eerste goede windt naer Engeland over [te] schepen ende onder u 

excell approbatie en gunste mijn onderdanige dienst tot het bekleden van dien aen Sijn 

Con[inklijke] Majest[eit] aen [te] bieden‟.
43

 Dijkveld antwoordde hem echter vanuit Londen 

dat de stadhouder wellicht een geëligeerde zal ontslaan, „maer dat Sijne Majesteijt wellicht 

nogh sal worden bewogen dien heer tot hetselve weder aen te stellen‟. Dijkveld kon zich dus 

„niet inlaeten ymands anders tot die plaetse te recommanderen‟.
44

 

 Na de dood van de geëligeerde Marez in 1691, probeerde Hoeuft opnieuw tot het 

eerste lid toe te treden. Omdat Hoeuft ´hebbe bespeurt dat het Sijne Excellentie [Dijkveld] 

niet aengenaem was, voor de vacature aengesocht te werden‟, zocht hij naar alternatieven. Hij 

ging naar Den Haag om over zijn ambities te spreken met Huygens jr., de secretaris van 

Oranje. Enkele weken later sprak hij hem voor de tweede maal, terwijl zij samen in een 

bolderwagen naar Utrecht reisden en onderweg een maaltijd nuttigden. Bovendien maakte hij 

een half jaar later een lange wandeling met hem, tijdens welke hij nogmaals solliciteerde naar 

het ambt. Hoeuft ging echter beseffen dat Huygens jr. weinig voor hem kon betekenen, omdat 

Oranje bij het benoemen van Utrechtse geëligeerden op Dijkveld vertrouwde. Hij zocht 

daarom contact met Dijkvelds neef, majoor Van Weede. Hij vroeg hem Dijkveld „in mijn 

faveur [te] moge wercken‟, zodat deze zich „in mijn faveur bij Sijne Maijesteijt wil 

declareren‟.
45

 Wederom slaagde hij er zo in contact met Dijkveld te leggen. Kort daarna 

verzekerde Dijkveld hem dat er ruimte was voor nieuwe benoemingen, want „de werelt is een 

theater, opt welcke van tijt tot tijt veranderingen voorvallende ende nieuwe acteurs [zich] 

verthoonen‟. Hij had de „Coningh‟ op de hoogte gebracht van Hoeufts „groote qualiteijten 

ende bekwaemheijd, om dienst aen het publicq te connen doen‟. En hij beloofde hem aan te 
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bevelen „ingevallen Sijne Majesteijt de goetheijd mochte hebben mij ontrent het vervullen 

van de plaetse te horen‟.
46

 Hoeuft ging daarna naar Den Haag en ´t Loo in de hoop de prins te 

spreken, hoewel zijn echtgenote hoogzwanger was. Oranje wilde echter weer geen tijd voor 

hem vrijmaken.
47

 Andermaal bleef Hoeuft met lege handen achter. 

 Toen Willem III het volgende jaar weer in de Republiek was, deed Hoeuft een 

volgende poging zijn ambities onder diens aandacht te brengen. Nadat hij tevergeefs had 

geprobeerd Oranje te ontmoeten in Den Haag, richtte hij zijn hoop opnieuw op Dijkveld.
48

 Er 

was haast bij geboden, omdat Willem III vanwege spanningen in Engeland snel weer zou 

vertrekken. Hoeuft vermoedde dat Dijkveld met Willem III „over de saken van onse provintie 

sal abboucheren‟.
49

 Hij wees hem erop dat inmiddels ook Schadé was overleden, waardoor er 

nu twee plaatsen in de geëligeerden vacant waren.
50

 Terwijl voor 1688 de stadhouder 

dergelijke vacatures snel invulde, bleven belangrijke bestuurszetels in het gewest Utrecht nu 

jarenlang onbezet. Dijkveld zag in dat dit de reputatie van de regenten schaadde en adviseerde 

de stadhouder tot de benoeming van twee geëligeerden, onder wie Hoeuft. Ditmaal had 

Hoeufts sollicitatie wel succes. Daarbij was van doorslaggevende betekenis dat hij kort 

daarvoor was getrouwd met de zuster van Dijkveld. Vanwege zijn enorme kapitaal en zijn 

aanzien was hij een goede huwelijkskandidaat voor de Van Weedes. Op zijn beurt wist 

Hoeuft dat Dijkveld zich verplicht zou voelen zijn nieuwe zwager te voorzien van ambten en 

inkomsten. Enkele maanden nadat het huwelijk had plaatsgevonden, benoemde de stadhouder 

Hoeuft in één van de opengevallen plaatsen in de geëligeerden. 

Dijkveld hielp een steeds bredere kring van verwanten en vrienden aan ambten. Zo 

benoemde Oranje op zijn advies in 1697 in het stadsbestuur Johan van Weedes schoonzoon, 

de VOC-bewindhebber Pieter Haack de Jong. En in 1700 werd Sandenburgs schoonzoon 

Smitsaert geëligeerde. Bovendien steunde Dijkveld de pogingen van burgers om zich te laten 

benoemen als edelman in één van de geëligeerden. Burgerlijke regenten wilden op deze wijze 

hun aanzien verhogen. Verschillende burgers kochten hofsteden, zoals de Utrechtse 

burgemeester De Gruyter in 1682 het huis Groenewoude. Dit was beslist geen nieuwe 

ontwikkeling en speelde zich ook elders in de Republiek af.
51 

Al in 1674 had Willem III 

geweigerd De Marez als heer van Maarsbergen in de geëligeerden te benoemen, omdat hij de 
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Stichtse adel niet tegen de haren in wilde strijken.
52

 Ondanks zijn sterke machtspositie, kon 

ook Dijkveld dit niet bewerkstelligen. Zowel zijn neef Johan van Weede als Diderik van 

Velthuysen probeerde tevergeefs als edelman aangesteld te worden.
53

 Van Velthuysen liet 

zich „heer van Heemstede‟ noemen, naar het huis dat hij had gekocht en waaromheen hij 

fraaie tuinen had laten aanleggen. Oranje benoemde hem echter als burger in de geëligeerden. 

Behalve de vele benoemingen die op advies van Dijkveld tot stand kwamen, vond er 

in het laatste decennium van de zeventiende eeuw een generatiewisseling plaats in de Stichtse 

bestuurscolleges, net als aan het hof. In 1697 stelde de stadhouder bijvoorbeeld Johan Heycop 

aan in de vroedschap, acht jaar nadat diens vader als raadslid was overleden. Bovendien 

benoemde hij twee jaar later Heycops schoonzoon Johan Breyerus, in een zetel waarvan diens 

vader kort daarvoor vrijwillig afstand had gedaan. Families probeerden zo, ondanks een 

aantal nieuwkomers, hun sociale positie binnen de stad veilig te stellen.
54

 Het is echter 

opvallend dat er onder de benoemde regenten ook zonen zaten van bestuurders die in 1674 

waren verwijderd. Zo trad in 1697 Frederik Hamel toe tot de vroedschap, de zoon van de 

ontslagen oud-burgemeester Nicolaas Hamel. Hoewel de familie Hamel ruim twintig jaar 

geen bestuursambten bekleedde, behoorde zij door haar afkomst en rijkdom nog altijd tot de 

voornaamste leden van de stedelijke elite. Voor Nicolaas Hamel was na 1674 een benoeming 

in het stadsbestuur onmogelijk, maar dat gold niet voor zijn zoon Frederik.
55

 De leden van 

deze nieuwe generatie stedelijke bestuurders stelden zich, net als hun vaders, loyaal op aan 

Dijkveld. De Voetiaanse factie was daardoor voortaan net als tijdens het Eerste 

stadhouderloze tijdperk de onderliggende partij in het stadsbestuur.  

 Vroegtijdige beëindiging van het vroedschapsambt kwam na 1688 nog wel voor, 

maar niet meer als gevolg van de concurrentie tussen facties. In de meeste gevallen ging het 

om regenten die vrijwillig afstand deden van hun zetel ten bate van hun zoon. Of zij traden 

terug omdat zij een ander, belangrijker ambt kregen. Zo verwierf de in 1684 door Dijkveld 

naar voren geschoven De Leeuw tien jaar later een functie „buijten de provintie‟, waardoor hij 

niet langer als vroedschapslid kon functioneren.
56

 Alleen in 1697 ontsloeg Oranje twee 

regenten, Johan Schagen en De Vrij. Beiden waren verwikkeld in financiële problemen. 

Schagen verzocht op 3 maart de vroedschap zijn schulden in termijnen te mogen afbetalen, 
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maar het college besloot dat hij al zijn goederen moest verkopen om aan zijn schuldeisers te 

voldoen.
57

 Daarnaast sommeerde het stadsbestuur op 11 augustus De Vrij om zijn schuld van 

5.324 gulden af te lossen.
58

 Door hun financiële tekorten waren zij niet langer gekwalificeerd 

voor het bestuursambt, dat immers alleen was weggelegd voor ´de treffelijksten´. Het was na 

Dijkvelds machtsgreep in 1684 niet meer noodzakelijk hardhandig in te grijpen in de 

samenstelling van het stadsbestuur. 

 Zelfs binnen de ridderschap wist Dijkveld bevriende regenten benoemd te krijgen. Al 

eerder had hij de aanstelling van Sandenburg in het adelscollege bewerkstelligd. In de jaren 

1690 adviseerde hij de stadhouder de ridderschap uit te breiden met leden van de familie Van 

Rossem. Deze adellijke familie was in de verte verwant aan de familie Van Reede, maar 

onderhield vooral contact met Dijkveld. Pieter Godard van Rossem was de zoon van Adriaan 

van Rossem, die Dijkveld in 1684 tot geëligeerde had laten aanstellen. Hij was getrouwd met 

een nicht van Dijkveld. In 1687 was hij eigenaar geworden van de ridderhofstede 

Hardenbroek, die drie jaar daarvoor door de familie Van Hardenbroek van de hand was 

gedaan. Door zijn afkomst en bezit kwam hij in aanmerking voor een ambt in de ridderschap. 

Het was echter tegen de regels dat vader en zoon tegelijkertijd in de Staten zetelden. Toch 

adviseerde in 1695 Dijkveld met succes aan de stadhouder om Pieter Godard van Rossem aan 

te stellen in de ridderschap.
59

 Bovendien trad in 1691 ook zijn neef Gerard van Rossem toe tot 

de ridderschap.
60

 Deze had carrière gemaakt in het Staatse leger en was in de jaren 1680 

opgeklommen tot kolonel. Al eerder was gebleken dat Oranje succesrijke militairen bekwaam 

achtte voor politieke ambten en Dijkveld speelde daarop in door ook hem voor te dragen. 

Gerard van Rossem was in 1682 in het bezit gekomen van de ridderhofstede Vuylcoop, 

waardoor ook hij in aanmerking kwam voor een ambt in de ridderschap.
61

 Dijkvelds 

makelaarsnetwerk strekte zich uit over alle belangrijke bestuurscolleges, iets waar 

Amerongen ondanks verwoede pogingen nooit in was geslaagd. 

 

DE WANKELE POSITIE VAN AMERONGEN 

 

In tegenstelling tot de machtstoename van Dijkveld, kwam de positie van Amerongen in het 

gewest Utrecht onder grote druk te staan. In het najaar van 1684 was hij definitief 

teruggekeerd uit Brandenburg naar de Republiek, waarna hij alleen nog in de zomer van 1686 

was afgereisd naar Kleef voor een korte diplomatieke missie. Hierdoor had Amerongen niet 

meer de mogelijkheid om in gezantschapsberichten zijn loyaliteit aan het Oranjehuis te tonen. 
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Zijn toch al gebrekkige contacten met het Oranjehof kwamen nog verder onder druk te staan. 

Bovendien waren het reizen en de langdurige verblijven aan buitenlandse hoven hem niet in 

de koude kleren gaan zitten. Hij vertrouwde zijn zoon toe dat „mijn hoge jaren mij billick 

aen[raden] dat ick mij van alle weereltse saken behoorde te onttrekken‟.
62

 Hij trok zich steeds 

vaker terug uit zijn drukke politieke bestaan. Soms deed hij dat op het huis Amerongen, maar 

vaak ook in zijn huis aan de Lange Voorhout in Den Haag. Terwijl in de voorgaande decennia 

edellieden het huis Amerongen vaak bezochten in de hoop gunsten te krijgen, ´trekken de 

mense [in het Sticht zich] van de consideratie, die [zij] altijt voor het huis hebben gehad en 

daer nu door de oude luijken was verduisterd´.
63

 Amerongen verloor in toenemende mate de 

interesse in de Stichtse politiek. 

Tot Amerongens verbazing wees de Staten-Generaal hem in het voorjaar van 1690 aan als 

gezant naar de koning van Denemarken. Dit hof was belangrijk voor de handelsbetrekkingen 

in de Oostzee. Het gezantschap stond echter in lager aanzien dan dat aan het hof in 

Brandenburg en het was een teken dat hij was gedaald in de hiërarchie van het diplomatieke 

netwerk van Oranje. Verbolgen correspondeerde Amerongen met enkele vrienden over zijn 

´verbanning´ uit de Republiek. Hoewel hij geen enkele aanwijzing had, suggereerde hij dat 

Dijkveld om zijn invloed te vergroten de prins had geadviseerd hem naar het buitenland te 

zenden.
64

 Hij wilde dan ook voorkomen dat zijn gezantschap naar Denemarken doorging.
65

 In 

zijn huis in Den Haag ontving hij Bentinck om hem te vertellen dat hij „aen dat Hoff [van 

Denemarken] weijnigh kennisse [had], en [de Staten-Generaal] derhalve een bequamer 

subject als mijn persoon hadde konnen uijtvinden, ‟t gene hij [Bentinck] niet veel 

beantwoordde‟.
66

 Na het bezoek bekende Amerongen aan Ginkel dat hij zich zorgen maakte 

over de positie van zijn familie, maar „is het de wil van den conigh en doen ick het niet dat 

heeft mede sijn swarigheijt‟. Hij wilde weten „off Godard daer van iets aen t Hoff te voren [is] 

gekomen off Majesteit daer van met hem heeft gesproocken‟.
67

 

Al snel bleek dat Amerongen niets anders restte dan zich voor te bereiden op zijn vertrek 

naar het buitenland. Zijn gevolg zou bestaan uit negen personen met koetsen en hij wilde 

ervan verzekerd zijn dat de Staten-Generaal dit betaalden. Daarnaast vroeg hij via Ginkel aan 

Willem III of hij de titel van ambassadeur mocht dragen, want ´die geeft wel wat meer 

voordeel, maar heeft oock sijn ongemack, want dan is men gecontraineert aen ceremonijen, 
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die veel tijts ambrasseert sijn en den dienst die men doet, doen beletten‟.
68

 Ook was hij in 

afwachting van een instructie over het doel van zijn gezantschap.
69

 Toen het moment van zijn 

vertrek naderde, ging hij naar de Statenvergadering om afscheid te nemen.
70

 In de 

daaropvolgende dagen kwamen meer dan vijftig ´vrunden´ naar het huis Amerongen om hem 

een goede reis en een succesrijk gezantschap te wensen.
71

 Hij was verguld met alle 

belangstelling. Hij kon zo zijn contacten aanhalen en bewijzen dat hij nog altijd een edelman 

van aanzien was. Zijn laatste nacht in de Republiek overnachtte hij op doorreis op ´t Loo om, 

zoals hij Oranje schreef, ´Uwe Majesteits aansienlijck en plaisant gebouw voor het laetst noch 

eens te sien en op te nemen de veranderingen die zedert ick laetst daer was geweest, waren 

gemaeckt´.
72

 

 Ondanks zijn toenemende desinteresse in de politiek, besefte Amerongen dat hij 

opnieuw maatregelen moest nemen om zijn afwezigheid uit de Republiek te compenseren. 

Wederom trachtte hij zijn band met Oranje te versterken. Hij verzocht hem herhaaldelijk om 

de laatste „bevelen te ontvange‟. Amerongen verzekerde de prins ervan dat hij zich voor zijn 

belangen zou inzetten, hoewel hij er eenmaal fijntjes aan toevoegde dat hij dat deed „in wat 

oort van wereld [ik] mij oock bevinden‟.
73

 Rond 1690 eiste de strijd in Ierland echter alle 

aandacht van Willem III op. Het frustreerde Amerongen dat hij geen antwoord kreeg op zijn 

gezantschapsberichten, temeer omdat hij al snel tot een conceptakkoord kwam ´op zodanige 

conditien dat Sijn Con. Majesteit het zal ackorderen´.
74

 Amerongen wilde zijn 

onderhandelingen snel afronden, zodat zijn ´oude dagen, soo lang mij Godt het leven geeft, in 

mijn vaderlant eindigen‟.
75

 Behalve gezantschapsberichten stuurde Amerongen aan Oranje 

felicitatiebrieven om hun contact te intensiveren. Zo wenste hij dat Willem III dankzij de 

successen van Ginkel het ´rijk onder sijn gehoorsaemheijt sal sien´.
76

 Deze persoonlijke 

brieven beantwoordde Willem III wel, al was dat vaak pas na maanden. Oranje bedankte hem 

voor zijn felicitatie en beloofde hem regelmatiger te schrijven.
77

 De weinige brieven die 

Amerongen van de prins ontving waren echter kort. Zij bevatten niet meer dan enkele 

beleefdheden, waarmee Oranje hem succes wenste met zijn onderhandelingen. 

Willem III liet de communicatie met Amerongen vooral over aan leden uit zijn entourage, 

zoals Bentinck. Amerongen vroeg herhaaldelijk aan de prinselijke vertrouweling zijn 
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vorderingen aan het Deense hof onder de aandacht te brengen van Oranje. Maar ook 

Bentincks prioriteit lag bij de politiek in Engeland.
78

 Hij bekende Amerongen dat hij hem 

door een overvolle agenda te weinig had geschreven en hij hoopte dat hun vriendschap 

daaronder niet zou lijden.
79

 Inhoudelijk ging hij echter niet op de onderhandelingen in, 

waardoor Amerongen alsnog met vragen bleef zitten. Ook Pesters schreef hem, maar hij was 

onvoldoende betrokken bij het hofleven om de prins en diens entourage te kunnen 

bewerken.
80

 De enige van wie hij tientallen brieven ontving met waardevolle informatie voor 

zijn gezantschap, was Dijkveld. Hun contact was zeker van de kant van Amerongen open. Zo 

schreef hij hem ´met leetwesen [te hebben] verstaan´ over de jicht aan de hand, waarvan ´ick 

vermeijnde dat [dat] oude luijden als mij ende mijns gelijcken passen, ende niet die van Uwe 

jaren´.
81

 Hij hoopte zo zijn persoonlijke band met Dijkveld te versterken. Wellicht zou 

Dijkveld zich dan inzetten voor zijn belangen, zoals zijn spoedige terugkeer naar de 

Republiek. Hij dankte Dijkveld uitgebreid voor diens schrijven, want ´ick kan ook wel 

considereren dat het, Godt beter ´t, bij deze verwarde ende bedrofde conjunctuere van tijden 

ende saken in den Staet meer te verhandelen is als t werck van Denemarcken´.
82

  

Ook Amerongens contacten met de Stichtse adel verliepen steeds moeizamer. Terwijl 

Amerongen zich voorheen in het gewest kon presenteren als een nauw contact van de prins, 

was daarvan aan het eind van zijn leven geen sprake meer. In de bestuurscolleges deed hij 

bijvoorbeeld geen enkel verslag van zijn al dan niet vermeende gesprekken met Oranje. 

Omdat de Stichtse edellieden beseften dat Amerongen nog maar weinig invloed had op 

Willem III, vroegen zij hem minder vaak om bemiddeling. De enige Stichtse edelman die nog 

frequent met hem correspondeerde was de secretaris van de ridderschap, Johannes Voet. Deze 

was op advies van Amerongen de in 1688 overleden Van Beusechem opgevolgd. Amerongen 

verzekerde zich zo van een loyale secretaris.
83

 Voet zag het als een mogelijkheid zijn aanzien 

te verhogen, ondanks de neergang van Amerongen. Hij schreef aan Amerongen dat ook hij 

„part en deel neemt inde grote avantage die uwe Huijs toegekomen sijn‟.
84 

Hij stelde dikwijls 

op de gezondheid van Amerongen te drinken, hem met respect te gedenken en te hopen wat 
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vaker „bevelen‟ te mogen ontvangen.
85

 Regelmatig bedankte Amerongen hem voor zaken die 

hij voor hem regelde. Vol vertrouwen liet Amerongen de ´directie´ over aan Voet.
86 

Dit kwam 

echter mede voort uit de omstandigheid dat hij nauwelijks meer op de hoogte was van wat 

zich in het Sticht afspeelde. 

Mede door deze ontwikkelingen verwaterden ook de contacten van Turnor met Willem III 

en diens entourage. Na zijn kroning kwam Oranje geen enkele keer meer langs op het huis 

Amerongen. Zij probeerde de band met hem aan te halen door hem te feliciteren met Ginkels 

overwinning in 1691. Hij antwoordde haar content te zijn met de prestaties van haar zoon en 

„de soo notabele dienste aen mij gedaen tegens hem, en sijne familie [zal] erkennen‟.
87

 Zij 

vreesde dat deze toezegging onvoldoende was. Herhaaldelijk trachtte zij contact te leggen met 

leden van Oranjes entourage als die uit Engeland overkwamen. Zo vroeg zij in mei 1690 aan 

Bentinck om Ginkel voor zijn ´geweldige preuven´ te belonen met ´eenige kleijnicheijt´.
88

 

Enkele dagen later bezocht Bentinck haar aan de Lange Voorhout, voor een ´visite van 

anderhalf uur´. Hij vertelde haar dat de stadhouder geen enkele toezegging kon doen aan 

Ginkel, waarop Turnor „al voort [ging] met mijn diskoerse‟. Zij wees hem erop dat militairen 

als Jacob van Wassenaer, heer van Obdam een ambt hadden gekregen dat zij voor haar zoon 

wenste. Hoewel ruim een jaar later haar wens in vervulling ging – dolgelukkig ontving zij alle 

gelukwensen nadat Oranje Ginkels overwinningen had gewaardeerd met de generaalsrang
89

 - 

speelden haar contacten daarbij een bescheiden rol. Turnor had steeds grotere moeite om 

hovelingen van Bentincks status te spreken te krijgen. 

De neergang van Amerongen en haar langdurige verblijf in Den Haag, beperkten Turnors 

mogelijkheden als zijn representant in het Sticht. Een enkele keer was zij goed op de hoogte 

van de politieke verwikkelingen in het gewest. In die gevallen informeerde zij als vanouds 

Amerongen over benoemingen, zoals in 1690 over de nominaties bij de 

magistraatsverkiezingen in de stad Utrecht.
90

 Deze informatie dankte zij voor een deel aan 

Voet, die haar geregeld bezocht als zij in het Sticht was.
91

 Ook andere edellieden voelden zich 

nog altijd verplicht haar te informeren, als dank voor de gunsten die zij in het verleden hadden 

ontvangen. Maar mede doordat zij vaak de voorkeur gaf aan Den Haag als verblijfplaats, 

werd dat minder. Zo lieten de Staten in 1691 achterwege haar, of haar echtgenoot, vooraf in te 

lichten over het feit dat de ridderschap de rechtmatigheid van enkele van Amerongens 

goederen zou bespreken. Het betrof grond die hij tien à twaalf jaar daarvoor had gekocht, 

betaald en in gebruik had genomen. Turnor hoorde achteraf tot haar schrik dat het maar één of 
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twee stemmen had gescheeld of de vergadering had Amerongen uit die landerijen ontzet. De 

Staten hadden een definitief besluit enige dagen uitgesteld om een commissie tijd te geven de 

status van de goederen te beoordelen. Turnor was verontrust over het mogelijke advies van 

deze commissie. In de hoop de besluitvorming te beïnvloeden, nam zij in Den Haag contact 

op met Dijkveld. Deze kwam haar beleefd bezoeken en uitte zijn verbazing over de 

voorbarigheid van de Staten. Hij zegde haar toe alles te doen wat in zijn vermogen lag om de 

belangen van Amerongen te behartigen.
92

 Uiteindelijk adviseerde de commissie dat 

Amerongen zijn goederen mocht behouden, mede op advies van Dijkveld. 

De tanende invloed van Amerongen veroorzaakte een discussie over zijn zetel in de Raad 

van State. Deze bekleedde hij sinds 1688 en zag hij als een erkenning van zijn trouw, 

kwaliteiten en inzet voor het vaderland. Vlak voor zijn vertrek had hij aan de Hollandse 

raadpensionaris laten weten dat hij dit ambt niet wilde opgeven, maar dat hij ermee zou 

instemmen zich tijdelijk te laten vervangen. De Stichtse edellieden vreesden echter dat de 

afwezigheid van Amerongen in de Raad van State de belangen van het gewest Utrecht zou 

schaden en wilden hem definitief vervangen. Ook van Dijkveld hoefde Amerongen weinig 

steun te verwachten. Deze had aan Van Heteren laten weten dat hij met enkele Utrechtse 

regenten was overeengekomen Zuylen in de Raad van State te benoemen, in plaats van 

Amerongen. Ter compensatie behield Amerongen zijn traktement. Amerongen was 

verontwaardigd over het hem voorgestelde compromis en stelde dat „inmiddels een ijder de 

mont daer vol van heeft en daerover veel leugens van weersijde werden voorgebracht‟.
93

 Maar 

hij besefte dat hij het onderspit zou delven tegen de voltallige ridderschap en Dijkveld. 

Amerongen stemde noodgedwongen in met het voorstel, waarna de Staten het omzetten in 

een besluit.  

Turnor schreef Amerongen steeds vaker zich een rustige oude dag te wensen met haar 

„liefste hartge‟. Zij hoopte dat Amerongen snel zou terugkeren, vooral als hij haar schreef 

´aenborstig´ te zijn. Het frustreerde haar dat de prins en de Utrechtse Staten niet wilden 

meewerken aan een beëindiging van zijn gezantschap. Deze vonden de situatie in de Spaanse 

Nederlanden en in Engeland urgenter en stelden een besluit over de beëindiging van 

Amerongens onderhandelingen steeds uit.
94

 Ondertussen ging de gezondheid van Amerongen 

achteruit. In september 1691 liet Amerongen zich nog eenmaal kritisch uit over de gang van 

zaken in het Sticht, alsof hij zijn einde voelde naderen. Wat de „sterflicke menschen niet 

ondernemen om haer eigen satisfactie met recht krom en het krom recht te maken. Voor desen 

heeft de provintie van Utrecht meer sulck eminerende luijden uijtgelevert, maer als ick eens 
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nadenck hoe het haere nakomelingen en kinderen is gegaen, soo sijn se alle als kaff 

verdweenen.´
95

 Enkele dagen later stierf Amerongen in zijn appartement in Kopenhagen, 

Turnor verdrietig achterlatend.
96

 

Het overlijden van Amerongen maakte de weg vrij voor een meer prominente positie 

van Ginkel in het gewest. In 1692 werd Ginkel feestelijk ingehuldigd als nieuwe heer van 

Amerongen.
97

 Turnor wilde de positie van de familie veiligstellen door haar zoon naar voren 

te schuiven toen zij de prins op de hoogte bracht van het overlijden van haar echtgenoot. Zij 

wees Willem III op zijn militaire prestaties, maar ook op zijn trouw aan het Oranjehuis.
98

 

Maar Ginkel had zijn moeders hulp niet meer nodig. Als opperbevelhebber van de legers in 

Ierland had hij met de verovering van enkele strategisch gelegen steden de strijd in Ierland 

beslist in het voordeel van Oranje. Als dank naturaliseerde het Engelse parlement Ginkel tot 

Engels onderdaan, met de titel van graaf van Athlone en baron van Aghrim. In 1693 keerde 

hij terug naar de Republiek. Omdat zijn vader was overleden, mocht hij in het Sticht zitting 

nemen in de ridderschap. Zoals afgesproken stelde de stadhouder hem aan in de rang alsof hij 

vanaf 1674 zitting had genomen.
99

 De ridderschap liet onbesproken dat zijn aanstelling in 

strijd was met het reglement van de ridderschap uit 1685. Hierin stond dat de leden ´in geen 

bedieninge van enige uijtheemse heeren, prins of potentaten mogen sijn´.
100

 In Holland 

hadden ridderschapsleden in 1689 vergelijkbare regels aangewend om Bentinck enige tijd 

buitenspel te zetten.
101

 De Stichtse ridderschap ging zonder bezwaren met de aanstelling van 

Ginkel akkoord. 

Edellieden hoopten dat Ginkel hen zou helpen bij het verwerven van ambten, net als zijn 

vader had gedaan. Zij spraken vol bewondering over zijn verrichtingen in Ierland, waar hij 

´op de vijanden [heeft] gejaagd, zoals Coningh William het hart op de Veluwe pleeght te 

doen‟.
102

 Hij kreeg geregeld verzoeken om voorspraak te doen bij Oranje, zoals in 1691 van 

zijn neef, de geëligeerde Hendrik Gijsbert van Hardenbroek. Van Hardenbroeks zetel in het 

eerste lid van de Staten was ter discussie komen te staan. Tot onvrede van zijn collega-

regenten had hij vanaf de zomer van 1689 geen vergaderingen in het Sticht meer bijgewoond. 

Om zijn naam te zuiveren verzocht hij zijn „bloedvrind‟ Ginkel om steun. Hij wees hem erop 

dat zijn benoeming als geëligeerde het gevolg was van een belofte aan het sterfbed van 

Renswoude en dat zijn aanstelling destijds met gejuich was ontvangen. Door 

kwaadsprekerijen was hij uit de gratie van de ´Coning´ geraakt, terwijl zijn afwezigheid louter 
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het gevolg was van zijn aanstelling in de Generaliteitsrekenkamer.
103

 Ginkel wilde bij 

uitzondering voor Van Hardenbroek spreken, waarmee hij diens zetel redde. Hoewel hij de 

mogelijkheid had zich als makelaar te laten gelden en zo de Stichtse adel aan zich te binden, 

deed hij dat weinig. Hij koos ervoor zijn militaire carrière voorrang te geven.
104

 Typerend was 

dat Ginkel met zijn echtgenote bleef wonen in het kasteel Middachten in Gelderland en nooit 

de intentie had op het huis Amerongen te gaan wonen. 

Binnen het gewest Utrecht ontbrak voortaan iemand die als makelaar structureel 

bemiddelde tussen de adellijke elite en Oranje. De belangrijkste edellieden in de ridderschap, 

Zuylen, Bergestein en Sandenburg, hadden geen contact met de prins. Dit beïnvloedde het 

functioneren van de adellijke factie. Niet langer één regent, maar een conglomeraat van 

regenten – afkomstig uit de Van Reede-familie – bepaalde de koers en bedisselde voortaan 

onderling de nominaties voor ambten. Hoewel onduidelijk is hoe besluiten binnen deze groep 

tot stand kwamen, lijkt het erop dat de ridderschapsleden elkaar hielpen hun positie in stand te 

houden. Als voorheen gebeurde het geregeld dat zonen hun vaders opvolgden binnen de 

ridderschap. Dit gold bijvoorbeeld voor Wynand van Lockhorst, heer van Ter Meer, die in 

1701 toetrad tot het adelscollege in plaats van de twee jaar daarvoor gestorven Schonauwen. 

Willem III stemde in met de nominaties van de ridderschap, wetende dat hij zich daardoor 

verzekerde van hun loyaliteit. Hierdoor bleef de dominantie van de Van Reedes binnen de 

ridderschap voor een groot deel gehandhaafd. Maar binnen de Utrechtse Staten moesten zij 

definitief het onderspit delven ten opzichte van de factie rond Dijkveld.  

 

DE MACHT VAN REGENTEN AAN BANDEN 

 

Nadat de Utrechtse Staten in 1684 in conflict waren gekomen met de stadhouder, veranderde 

de besluitvorming. De Utrechtse Staten kenden als voorheen jaarlijks tussen de vijfentwintig 

tot dertig vergaderdagen, waar gemiddeld tussen de vijftien en zeventien regenten aanwezig 

waren.
105

 De meeste vergaderingen draaiden om lokale kwesties, zoals de toekenning van 

jurisdicties, de afbakening van privileges en de aanstelling van beambten. Terwijl de 

president van de Staten voorheen alleen bij belangrijke vergaderingen zijn opwachting 

maakte, was Dijkveld de eerste jaren na 1684 bij vrijwel iedere vergadering aanwezig. 

Hoewel het aantal vergaderdagen halveerde, moest Dijkveld veel reizen om aan al zijn 
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verplichtingen als president, gedeputeerde en gezant te kunnen voldoen. Toen hij zich rond 

1688 op het hoogtepunt van zijn diplomatieke carriere bevond, bleek dit niet langer haalbaar. 

Voortaan was hij slechts bij een handvol vergaderingen aanwezig, als de Staat van Oorlog aan 

de orde was. Hij beloofde dan bijvoorbeeld aan Amerongen naar de het Sticht af te reizen, 

omdat er „in dese perplexe conjuncture van tijden [er] importante deliberatien op het tapijt‟ 

kwamen.
106

 

 Als Dijkveld de Staten voorzat, begon hij de vergadering met een verslag van zijn 

vorderingen als gedeputeerde of als gezant, voordat hij als president de „punten van 

beschrijvinge‟ aan de orde bracht. Daarbij bracht hij terloops zijn mening over belangrijke 

kwesties naar voren. Veelal zonder tegenspraak gingen de leden met zijn voorstellen 

akkoord.
107

 Zo deed hij in 1690 een voorstel aan de Staten voor de financiering van een 

vlootuitbreiding. Hij stelde vanwege zijn betrekkingen in Engeland te weten hoe noodzakelijk 

het was dat het gewest vlot instemde met de Staat van Oorlog. Terwijl de Utrechtse Staten 

normaal gesproken bezwaren uitten tegen het betalen van dure oorlogsschepen, overreedde 

Dijkveld hen ditmaal eenvoudig met het argument dat een gecombineerde Engels-

Nederlandse vloot van belang was in de strijd tegen Frankrijk.
108 

Hij presenteerde zich in de 

Stichtse bestuurscolleges als een gezant, die de regenten adviseerde bij het nemen van 

besluiten. 

Dijkveld hoefde na 1688 minder vaak aanwezig te zijn in de Statenkamer, omdat de 

Gedeputeerde Staten voor een groot deel bestond uit regenten die loyaal aan hem waren. Nog 

meer dan voorheen had dit dagelijks bestuur een prominente rol bij de totstandkoming van 

besluiten. Dit bleek bijvoorbeeld toen er onduidelijkheid ontstond over de betaling van de 

traktementen van enkele officieren. De Raad van State schreef de Staten van Utrecht ´geen 

verzwakking van ´s Lands militie‟ te veroorzaken en te „continueren inde betaling´, ervan 

uitgaande dat zij deze beslissing hadden genomen. De Staten antwoordden de Raad van State 

echter dat zij om snel tot een besluit te komen de zaak in handen hadden gelegd van de 

Gedeputeerde Staten. Deze hadden op verkeerde gronden verondersteld dat de financiering 

niet de verantwoordelijkheid van het Sticht was en draaiden hun beslissing terug.
109

 Overigens 

namen ook de Van Reedes maatregelen om hun invloed te garanderen. Zo gaf de ridderschap 

bijvoorbeeld de secretaris opdracht ´alle eenigheijd en vrindschap onder de heeren edelen te 

conserveren´ door voortaan bij besluiten alleen te noteren of de leden ´bekent willen staan van 

in sodanigen sake te hebben toegestemt, sonder extentie van eenige redenenen´.
110

 Dit besluit 

snoerde de mond van de minderheid van edellieden die op de hand was van Dijkveld. 
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Het voornaamste machtsmiddel in handen van Dijkveld was het commissiewezen, dat 

steeds omvangerijker werd. De commissies stelde Dijkveld zo samen dat het merendeel op 

zijn hand was. Tijdens zijn afwezigheid kon hij de besluitvorming met een gerust hart 

overlaten aan deze besognes. Dit bleek bijvoorbeeld in september 1688, tijdens de 

voorbereiding van de Glorious Revolution. Het was noodzakelijk de voorbereiding ervan 

zoveel mogelijk geheim te houden. Formeel moesten de Staten instemmen met de 

buitenlandse politiek van Willem III, maar in dit geval was dit niet haalbaar. Engeland en 

Frankrijk vernamen wel geruchten over een op handen zijnde invasie, maar wisten niet zeker 

of en wanneer deze zou plaatsvinden. De Republiek wilde dit strategische voordeel behouden. 

De gedeputeerden in de Staten-Generaal lichtten de gewesten via geheime commissies in. Het 

Stichtse besogne bestond op last van Dijkveld uit zijn vrienden Schadé, Van Rossem, 

Heemstede (oftewel Diderik van Velthuysen), Sandenburg en Borre van Amerongen, naast 

Spoor, Zuylen, Ruysch en Schonauwen. Zij besloten dat het Sticht zou instemmen met de 

financiering van extra troepen, zonder ruggespraak met de Staten.
111

  

In plaats van een adviserende rol, had het omvangrijke Utrechtse commissiewezen na 

1688 bevoegdheden om zelfstandig besluiten te nemen betreffende de buitenlandse politiek. 

Al eerder was Willem III ertoe over gegaan om de buitenlandse politiek in geheime 

commissies te regelen, onder het mom van geheimhouding. In de Staten-Generaal en in de 

Staten van Holland had hij de samenstelling van deze colleges naar zijn hand kunnen zetten. 

Dankzij het reglement kon hij de Utrechtse afgevaardigden in de Secrete Besognes aanwijzen. 

Dit leidde tot onvrede bij onder meer de Amsterdamse burgemeester, die in 1682 stelde dat 

´de provintiaelen alles beaemden´ wat Oranje inbracht.
112

 Halverwege de jaren 1680 was dit 

commissiewezen zo omvangrijk dat de Utrechtse Staten vaak buitenspel stonden. Verdragen 

met onder meer Saksen, Zweden en Denemarken moesten zij slechts voor kennisgeving 

aannemen.
113

 Zelfs de onderhandelingen voorafgaand aan de Vrede van Rijswijk (1697) die 

een einde maakten aan de Negenjarige Oorlog, bespraken de Staten slechts eenmaal en onder 

leiding van Dijkveld. Als gezant had hij de regenten gedetailleerd in kunnen lichten over de 

mogelijke afspraken die in het verdrag zouden worden vastgelegd. Hij streefde er echter met 

succes naar geautoriseerd te worden om namens de Staten besluiten te nemen. Bovendien 

dwong hij af dat het gewest Utrecht de impost op Franse producten zou verlagen, als de 

Fransen hetzelfde zouden doen voor goederen uit de Republiek. Hiermee zette het Sticht een 

belangrijke stap naar een betere verhouding tussen de Republiek en Frankrijk.
114

 Het leidde 

ertoe dat aan het tekenen van het verdrag geen ratificatie door de Utrechtse Staten vooraf 
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ging. Terwijl de gezanten op 10/20 september de vrede sloten, berichtte Dijkveld pas in 

november het college dat er in Rijswijk een verdrag was gesloten.
115

  

Volgens de secretaris van de Staten moest het college slechts ´gedurigh consenten 

betalen en geldmiddelen uitvinden´.
116

 De financiële staat van de provincie was door het 

jarenlange oorlogvoeren alsmaar zorgwekkender geworden.
117

 Toen Oranje in 1690 Joost 

Taets van Amerongen, heer van Natewisch in een commissie benoemde die nieuwe 

belastingen moest vaststellen, vertrouwde deze aan Turnor toe dat hij daar „niet veel meer zal 

[kunnen] doen als een armen boer te wesen‟.
118

 Steeds bleek dat belastingen minder 

opbrachten dan de regenten hadden gedacht, hoewel de Staten de verwachte opbrengsten 

jaarlijks bijstelden om een zo reëel mogelijke beoordeling te maken. Zo hadden in 1689 

Amerongen, Schadé en enkele andere regenten met elkaar gegeten in Den Haag om tijdens de 

maaltijd tot overeenstemming te komen over het Familiegeld. Zij hadden verwacht dat het 

gewest Utrecht in het komende jaar zeven à acht ton goud kon opbrengen, maar een jaar later 

bleek dat volstrekt onhaalbaar.
119

 De moeizame belastinginning vormde in augustus 1692 

voor de Staten-Generaal aanleiding de Staten van Utrecht te bezenden. De afgevaardigden 

van de generaliteit verklaarden dat het niet nakomen van hun financiële verplichtingen door 

de Staten zou leiden tot „uijterste ruïne en verderff [en de] ondergangh van Republiecq‟.
120

 

Maar de Staten stelden dat geen enkele provincie na 1688 zoveel had bijgedragen als Utrecht, 

met uitzondering van Holland. Bovendien herhaalden zij hun oude stokpaardje dat het vrijwel 

onmogelijk was de lasten op te brengen na de desastreuze Franse bezetting van 1672.
121

 Het 

Sticht verlangde naar een periode van rust en was de financiële uitputting nabij. 

 

CONCLUSIE 

 

Het ontstaan van de personele unie tussen Engeland en de Republiek onder Willem III had 

verstrekkende gevolgen. Ook na 1688 zagen de Stichtse regenten Oranje als hun begunstiger, 

maar in toenemende mate ervoeren zij dat hun verwachtingen niet met de praktijk 

overeenkwamen. Zowel Willem III als de leden van zijn entourage waren nog minder dan 

voorheen bij het Sticht betrokken en reageerden traag of niet op brieven van de 

bestuurscolleges en van leden van de Utrechtse elite. De prioriteit van Oranje lag in Engeland, 

in Den Haag of in de Spaanse Nederlanden. Bovendien werd het voor de regenten steeds 
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moeilijker om via makelaars toegang tot Willem III te krijgen. Amerongen had de interesse in 

de gewestelijke politiek verloren door zijn hoge leeftijd. Ook verslechterde zijn band met 

Oranje. Het had tot gevolg dat de makelaarsrol van Amerongen eind jaren tachtig was 

uitgespeeld. De Stichtse elite was daardoor in hoge mate afhankelijk van Dijkveld. Dijkveld 

had bij de perikelen van 1684 laten blijken zich dienstbaar aan het stadhouderlijk belang op te 

stellen en had daarna veelvuldig contact onderhouden met de prins over zijn gezantschappen. 

Hij bevond zich in de positie om de belangen van de Stichtse regenten te behartigen, maar 

was voor slechts een beperkte groep regenten bereid te bemiddelen – zijn vrienden en 

verwanten. Bovendien hield ook hij zich steeds minder met de gewestelijke politiek bezig.  

De dominante positie van de adellijke factie had plaatsgemaakt voor die van 

Dijkveld, wiens netwerk zich over alle belangrijke colleges uitstrekte. In alle colleges vond in 

de jaren 1690 een generatiewisseling plaats. Een deel van de regenten dat na 1674 op het 

bestuurskussen was gekomen, stierf of trok zich terug uit de politiek. De ontstane leemte 

vulde Dijkveld in met talloze benoemingen. De dominantie van de Van Reedes bleef binnen 

de ridderschap gehandhaafd, maar zij moesten toezien hoe Dijkveld zijn invloed op het 

adelscollege vergrootte. De factie rond Dijkveld kreeg ook het stadsbestuur volledig in 

handen, zozeer dat verwijderingen als gevolg van factiestrubbelingen niet meer voorkwamen. 

Doordat Dijkveld op alle leden van de Utrechtse Staten invloed had, kon hij de 

besluitvorming in het gewest volledig naar zijn hand zetten. Hij was nog maar weinig in de 

Statenvergadering aanwezig. Om te voorkomen dat het Sticht nogmaals de politiek van 

Willem III zou dwarsbomen, liet hij besluiten over het buitenlands beleid over aan 

commissies waarvan hij de samenstelling bepaalde. Naast de gebruikelijke provinciale en 

lokale kwesties, moesten de Staten na 1688 vooral de financiering regelen van de 

buitenlandse politiek. Op de politieke koers van het gewest Utrecht hadden de meeste 

regenten maar weinig invloed. Een groot deel van de elite had nauwelijks nog belang bij de 

ontstane politieke verhoudingen. Ogenschijnlijk was het makelaarsstelsel krachtiger dan ooit, 

maar onderhuids groeide het verzet tegen de stadhouder en zijn creatuur waardoor de 

machtsbasis onder het stelsel wankelde. 
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EPILOOG 

 

Willem III stierf op 8/18 maart 1702 aan een longontsteking die als complicatie optrad bij een 

sleutelbeenbreuk. Deze had hij opgelopen bij een val van zijn paard, dat tijdens een zoveelste 

uitputtende jachtpartij was gestruikeld in een molshoop.
1
 Toen de president de Utrechtse 

Staten hierover inlichtte, besloten alle aanwezigen de „diepen rouw te kleeden over het 

afsterven van Sijne Majesteijt van Groot Brittannie‟.
2
 Zij stuurden Dijkveld als hun 

representant naar Den Haag „om de saeck van het gemeen te behertigen‟.
3
 Bovendien stelden 

zij een commissie samen die Dijkveld in de hofstad bij de „dringende zaken‟ moest 

assisteren.
4
 Omdat de prins kinderloos was gebleven, kwam aan het erfelijk stadhouderschap 

al na één bekleder een einde. Plotseling kregen de Stichtse regenten de ruimte om hun 

onvrede over de machtsverhoudingen binnen het gewest naar voren te brengen. Vanaf de 

jaren 1680 hadden zij hun invloed verder zien afnemen. Nu grepen de regenten hun kans om 

meer macht naar zich toe te trekken. Op 20 april verklaarden de Staten dat met de dood van 

Oranje het reglement kwam te vervallen en dat zij de regeringsvorm van 1651 herstelden.
5
 

Als gevolg daarvan vulden de vroedschappen opengevallen plaatsen weer zelf aan en lag de 

verkiezing van de magistraat weer in handen van de stedelijke regenten. Bovendien 

benoemden de colleges de regenten weer voor het leven. De formele verhoudingen van voor 

de Franse bezetting waren hersteld, het Tweede stadhouderloze tijdperk (1702-1747) was 

aangebroken. 

De politieke omwenteling in het gewest Utrecht verliep rustig, in vergelijking met de 

andere landgewesten. In Gelderland braken „plooijerijen‟ uit, waarbij de bevolking met 

geweld meer invloed op het stadsbestuur wilde afdwingen en een deel van de regenten afzette. 

In het Sticht grepen alleen in Amersfoort enkele burgers de macht, maar ook daar herstelden 

in oktober 1703 soldaten de orde.
6
 In de andere steden en binnen de ridderschap vonden geen 

grote veranderingen plaats. Enkele regenten die in 1674 buitenspel waren komen te staan, 

drongen opnieuw tot het bestuur door, zoals Welland. En doordat van het buitensluiten van 

voorname geslachten geen sprake meer was, was er geen grond voor een wetsverzetting, zoals 

in 1674 en 1684. Bovendien overleed enkele maanden nadat Willem III was gestorven ook 

Dijkveld. Degenen die in zijn kielzog sociale stijging hadden bewerkstelligd slaagden erin 

hun positie te handhaven. Maar na de dood van Dijkveld werd de ridderschap weer het 

toonaangevende college binnen het Sticht, in plaats van de geëligeerden en de Utrechtse 
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vroedschap. Ook gingen er daardoor meer stemmen op voor vrede met Frankrijk.
7
 Langzaam 

herstelde het Sticht van een roerige periode van oorlog en interne machtswisselingen. Toen 

echter halverwege de achttiende eeuw de Franse dreiging weer toenam, klonk opnieuw de 

roep om herstel van het stadhouderschap. Hoewel tegenstanders van de prins in pamfletten 

hun lezers herinnerden aan de manier waarop Willem III zijn machtspositie had misbruikt, 

bliezen de Staten in 1747 het regeringsreglement nieuw leven in.
8
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8
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CONCLUSIE 

 

Toen de herbouw van de ridderhofstede Amerongen in 1678 was afgerond, lieten Amerongen 

en Turnor op één van de huisluiken van het huis een feniks schilderen met daarboven de 

spreuk Perit ut Vivat – hij gaat ten onder opdat hij leeft. Het fabeldier en de spreuk stonden 

symbool voor de wederopstanding van het huis, en, wellicht onbedoeld, voor die van het 

gewest Utrecht en de Republiek. In de verhouding tussen de Oranjes en de Stichtse 

bestuurlijke elite vond rond het Rampjaar een omslag plaats die leidde tot een ongekend 

sterke machtspositie van de stadhouder. Willem III plaatste in alle bestuurscolleges van het 

gewest loyale regenten op het bestuurskussen om zijn invloed op de bestuurlijke elite te 

vergroten. Israel vraagt zich af of het netwerk dat hierdoor onderstond niet zo invloedrijk was 

dat het staatsbestel buitenspel kwam te staan.
9
 Dat was aanvankelijk niet de ervaring van de 

regenten. In dit proefschrift is naar voren gekomen dat na de Franse bezetting in het gewest 

Utrecht de meeste bestuurders door een combinatie van materiële, staatkundige en/of 

religieuze motieven dachten gebaat te zijn bij dienstbaarheid aan de stadhouder. Hun contact 

met de prins liep via makelaars die de ambtenbegeving en de politieke besluitvorming in hoge 

mate bepaalden. De regenten probeerden deze makelaars te bewegen hun belangen te 

verdedigen aan het hof. Voor Willem III was het makelaarsstelsel echter niet een middel om 

een wederkerige relatie op te bouwen met de bestuurlijke elite, maar een controlemechanisme 

om de bestuurscolleges in het gareel te houden. Dit spanningsveld tussen de verwachtingen 

die regenten van de prins hadden en de manier waarop Willem III zijn invloed uitoefende, 

was typerend voor het ontstaan, de werking en de reikwijdte van het stadhouderlijk 

makelaarsstelsel in het laatste kwart van de zeventiende eeuw. 

 

DE PRAKTIJK VAN HET STADHOUDERLIJKE MAKELAARSSTELSEL 

 

Historici stellen dat Willem III de eerste Oranje was die als stadhouder in de zeventiende-

eeuwse Republiek op grote schaal gebruik maakte van makelaars om vanuit zij hof de 

provinciale elites te beïnvloeden.
10

 In de praktijk lag het zwaartepunt van zijn netwerk niet 

aan het hof, maar draaide het om makelaars die in de gewesten een belangrijke rol speelden. 

De prins lieten de provinciale politiek over aan invloedrijke cliënten en legden hun prioriteit 

bij de buitenlandse politiek, het Staatse leger of zelfs bij het jagen. Janssen en vooral Mörke 

hebben er daarbij op gewezen dat de Oranjes probeerden hun greep op de elite te verstevigen 

door leden van invloedrijke families in hun hofhouding op te nemen, of andersom juist 

                                                 
9
 Israel, „Recensie van Onnekink‟, Redefining William III 473.  

10
 Roorda, „Prins Willem III en het Utrechts regeringsreglement‟ 126; Idem, „Le Secret du Prince‟; 
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hovelingen in de bestuurscolleges te benoemen. Ten tijde van Willem III combineerden 

verschillende edellieden inderdaad een hofambt met een functie in de Utrechtse ridderschap. 

Deze cliënten zouden vanwege hun contacten aan het hof en in de gewesten bij uitstek 

geschikt zijn om als makelaar te bemiddelen tussen beide domeinen.
11

 In tegenstelling tot wat 

Mörke concludeert, hadden deze benoemingen weinig betekenis voor het contact tussen de 

stadhouder en de bestuurlijke elite. De meeste hovelingen die een publiek ambt bekleedden, 

kozen ervoor veel in de nabijheid van de prins te verblijven om zo hun lucratieve positie aan 

het hof te handhaven. Andersom merkten leden van de provinciale elite die een carrière in de 

nabijheid van de prins hadden verwezenlijkt, dat daardoor hun contact met regenten 

verwaterde. De cliënten van Willem III die in de gewesten als makelaar optraden richtten zich 

in de eerste plaats op hun positie binnen de bestuurlijke elite van het gewest.  

 Makelaars maakten het niet alleen mogelijk dat stadhouders invloed konden 

uitoefenen in de gewesten, maar ook dat regenten hun belangen konden verdedigen aan het 

hof. Leden van de bestuurlijke elite die contact wilden leggen met de stadhouder zagen zich 

gesteld voor het probleem dat slechts weinigen van hen toegang tot hem hadden. Om dit te 

omzeilen zochten zij toenadering tot personen uit hun omgeving die wel contact hadden met 

Oranje. Bij voorkeur waren dit invloedrijke factiegenoten, omdat zij hoopten dat deze meer 

dan anderen bereid waren hun belangen onder de aandacht te brengen van de stadhouder. 

Deze makelaars werden belangrijker naarmate zij vaker aan de verwachtingen van hun 

cliënten konden voldoen – al moesten zij altijd regenten teleurstellen die naar ambten 

solliciteerden, omdat er meer kandidaten dan functies waren. Makelaars konden in ruil voor 

hun bemiddeling rekenen op de loyaliteit van hun cliënten. Buiten hun factie hadden zij echter 

vaak weinig greep op de bestuurlijke elite, zoals Amerongen ondervond toen hij de 

ambtenbegeving in de stad Utrecht probeerde te beïnvloeden. Regenten van concurrerende 

facties hadden er nauwelijks belang bij de positie te versterken van makelaars die op de lange 

termijn waarschijnlijk weinig oog voor hen hadden. Het gevolg was dat de grenzen van de 

invloed van makelaarsnetwerken veelal liepen lang de scheidslijnen tussen de facties. 

 De verhouding tussen Oranje en de makelaars was van grote invloed op het verloop 

van de factiestrijd. Daarbij was van doorslaggevende betekenis dat Willem III nauwelijks op 

de hoogte was van de lokale politiek. Hij vertrouwde bij de aanstelling (en evaluatie) van 

bestuurders in de gewesten op de adviezen van makelaars, die hun invloed aanwendden om de 

positie van hun factie te versterken. Het gevolg was dat de stadhouders, zonder het te weten, 

op voorspraak van de makelaars soms regenten benoemden die zich eerder tegen de Oranjes 

hadden verzet of bestuurders ontsloegen die trouw waren aan het Oranjehuis. Zo verminderde 

de invloed van de van oudsher Oranjegezinde edellieden in het gewest Utrecht toen 
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halverwege de jaren 1680 Amerongens rol als makelaar kleiner werd. Hiervan profiteerde de 

factie rond Dijkveld, nota bene een groep regenten die zich tijdens het Eerste stadhouderloze 

tijdperk tegen de macht van de Oranjes had uitgesproken. Dergelijke machtswisselingen 

illustreerden in de ogen van veel regenten de macht van de makelaars. Zelf versterkten zij dit 

idee door publiekelijk hun warme band met het hof te benadrukken, ook (of juist) als deze in 

de praktijk niet veel voorstelde. Op deze manier presenteerden zij zich als degenen die bij de 

stadhouder het beste de belangen van de factie kon verdedigen en trokken zij zoveel mogelijk 

de communicatie tussen hof en de gewestelijke elite naar zich toe. Door het makelaarsstelsel 

had Willem III vaak een onrealistisch beeld van de politieke verhoudingen op gewestelijk en 

lokaal niveau. 

Makelaars konden hun contact met Oranje in stand houden door te garanderen dat de 

bestuurscolleges diens politiek steunden. Als de prins een voor hem gunstig besluit van de 

Statenvergadering verlangde, dan legden de makelaars regelmatig mondelinge of schriftelijke 

verklaringen af waarin zij de noodzaak van steun aan de stadhouder toelichtten. In deze 

verklaringen benadrukten zij, wederom, hun persoonlijke contact met Oranje en 

presenteerden zij zich als lieden wier loyaliteit aan het Oranjehuis voorop stond. Makelaars 

drukten zo hun stempel op de besluitvorming, tot tevredenheid van veel regenten die – vooral 

in oorlogstijd of dreiging daarvan – een daadkrachtig bestuur wensten. Bovendien beseften de 

bestuurders dat de vergaderingen ideale gelegenheden waren om hun loyaliteit aan zowel de 

stadhouder als de makelaar te tonen. Zij informeerden regelmatig bij de makelaars naar het 

standpunt van Oranje, zodat zij hun besluit daarop konden afstemmen. Maar regenten lieten 

hun resoluties niet eenvoudig van bovenaf dicteren en wensten enkele keren een andere 

politieke koers dan de prins wilde. Makelaars konden zich echter niet veroorloven dat 

bestuurscolleges de politiek van de stadhouder dwarsboomden. Zij dwongen eventuele 

opstandige leden van hun factie dan ook herhaaldelijk hun besluit te heroverwegen, vrijwel 

altijd met succes. Tegelijkertijd probeerden zij de stadhouder ervan te overtuigen dat 

eventueel verzet in de bestuurscolleges het werk was van bestuurders die niet tot hun cliëntèle 

behoorden. Steevast stelden zij de stadhouder voor de disloyale regenten uit hun ambt te 

ontslaan, in een poging de ontstane crisis te gebruiken om de positie van hun eigen factie te 

versterken. Bovendien legden zij bij omstreden kwesties de besluitvorming in handen van 

commissies die bestonden uit loyale regenten. Makelaars als Dijkveld trokken op deze manier 

zoveel macht naar zich toe dat de officiële besluitvorming op beslissende momenten verwerd 

tot een wassen neus.  

Makelaars kampten echter met het probleem dat hun aanwezigheid vaak gewenst was 

aan het Oranjehof, in de nationale, provinciale en lokale bestuurscolleges en tijdens informele 

ontmoetingen bij regenten thuis. Bovendien verbleven veel makelaars ten tijde van Willem III 
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lang in het buitenland als gezant aan buitenlandse hoven.
12

 Om hun afwezigheid te 

compenseren bouwden zij correspondentienetwerken op. Deze netwerken hadden enerzijds 

tot doel informatie in te winnen, zodat makelaars de stadhouder en de regenten konden blijven 

adviseren. Anderzijds verzekerden makelaars hun cliënten ervan dat zij op hun gunst konden 

rekenen als zij in de bestuurscolleges als hun vertegenwoordigers optraden. Zo liet 

Amerongen zich door ambtenaren op de hoogte houden van belangrijke besluiten en liet hij 

regenten zijn standpunten inbrengen in de ridderschap en in de Utrechtse Staten. Bovendien 

schreef Amerongen veelvuldig met zijn echtgenote Turnor, die buiten de colleges om zijn 

contacten warm hield met de Stichtse adel en met Willem III en diens vertrouwelingen. 

Edellieden vroegen de correspondenten van Amerongen op hun beurt om verzoeken aan de 

makelaar voor te leggen, of in het verlengde daarvan aan de stadhouder. Zij wisten dat 

Amerongens beeld van de gang van zaken in het gewest gebaseerd was op de informatie van 

verwanten en vrienden. Ook de omgeving van de makelaar speelde zo een bemiddelende rol. 

Makelaarsstelsels waren complex gelaagde netwerken waarin de leden ervan op alle niveaus 

gunsten en diensten uitwisselden. 

 
DIENSTBAARHEID UIT EIGENBAAT 

 

De houding van regenten ten opzichte van de Oranjes heeft onder historici tot een verhit debat 

geleid. Terwijl Price, Israel en Van der Bijl wilden aantonen dat religie een belangrijke 

samenbindende factor kon zijn binnen facties, waren volgens Roorda, Groenveld en Aalbers 

voor regenten alleen pragmatische, materiële motieven belangrijk in hun relatie tot de 

stadhouder.
13

 Het is in dit opzicht van belang dat Willem III een pragmatische houding bij 

regenten stimuleerde. De prins was erop gericht zijn kwetsbare machtspositie binnen het 

staatsbestel van de Republiek te versterken, naar het voorbeeld van zijn verwanten in de 

omringende landen die als vorst het centrum van de staat vormden. Regenten die ervoor 

zorgden dat de soevereine Staten besluiten in het voordeel van de stadhouder namen, konden 

op de gunst van de prins rekenen. Hoe de steun van de bestuurscolleges tot stand kwam en 

welke motieven erachter schuilgingen, interesseerde Willem III weinig. Hij zag loyaliteit als 

de belangrijkste kwaliteit van bestuurders, zoals gebruikelijk binnen het hoogadellijk milieu 

waarin hij verkeerde. Dit terwijl in de Republiek de bestuursregels voorschreven dat 

bestuurlijke bekwaamheid moest blijken uit iemands achtergrond, rijkdom en gedrag, want 

regenten moesten de „wijsten en treffelijksten‟ zijn. Naarmate de invloed van de stadhouder 

op de ambtenbegeving toenam, presenteerden kandidaten voor functies zich meer in lijn met 
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de opvattingen van de prins. De regenten verklaarden menigmaal, soms in strijd met de 

waarheid, de prins altijd trouw te zijn geweest, als dat noodzakelijk was om een ambt te 

verwerven. 

Ten onrechte hebben veel historici deze pragmatische houding ten opzichte van 

Oranje geïnterpreteerd alsof regenten slechts uit waren op de „buit der ambten‟. Onder de 

leden van de bestuurlijke elite waren vurige voor- en tegenstanders van het Oranjehuis die 

min of meer principieel over het stadhoudersambt dachten. Zo stond tijdens het Eerste 

stadhouderloze tijdperk Lambert van Velthuysen bekend als een vervent republikein, die 

publiceerde over de noodzaak om de macht van de Oranjes in het staatsbestel te beperken. De 

meeste regenten namen echter geen eenduidig standpunt in tegenover de stadhouder. Hun 

dagelijkse politieke praktijk draaide om provinciale en lokale kwesties, die materieel, 

religieus en/of staatkundig van aard waren. Voor de ene regent stond het vergaren van ambten 

centraal, voor anderen het bevorderen van de gereformeerde religie of het beschermen van 

rechten en privileges. Bovendien waren bestuurders loyaal aan hun factie, wat zij zagen als de 

beste garantie voor het verwezenlijken van hun doeleinden. Voor de meeste regenten gold dat 

slechts zolang zij meenden gebaat te zijn bij een goede band met de stadhouder, zij bereid 

waren zich dienstbaar aan hem op te stellen. 

 Regenten verklaarden hun steun aan de stadhouder door erop te wijzen dat hij hen zou 

bijstaan bij het behartigen van het „publieke belang‟. Volgens algemeen geldende opvattingen 

moesten bestuurders het algemene belang dienen boven hun particuliere belang. Leden van 

bestuurscolleges die hun eigenbelang te overduidelijk voorop stelden werden gehekeld en in 

enkele gevallen zelfs uit hun ambt gezet, als er bijvoorbeeld sprake was van corruptie. Binnen 

iedere factie interpreteerden regenten opvattingen over het algemene belangen echter zodanig 

dat zij van de stadhouder verwachtten dat deze zich voor hun particuliere belang inzette. Dit 

gold bijvoorbeeld voor de Voetianen, die in veel steden – waaronder in Utrecht – zich 

verzetten tegen de tolerantie tegenover opkomende filosofieën. Zij stelden dat het algemene 

belang was gebaat bij een strenggereformeerde politiek. De prins kon daarbij de staat 

versterken door als een hoeder van de publieke kerk aan godsdienstige misstanden een einde 

te maken. Zo hoopten de Voetianen in de stad Utrecht dat Oranje ervoor zou zorgen dat 

prebenden ten goede kwamen aan „vroom gebruik‟, een kwestie die al decennialang de 

stedelijke elite verdeelde. Willem III liet zich echter niet voor het karretje van de Voetianen 

spannen. Hij wilde niet bij dergelijke lokale kwesties betrokken raken, temeer omdat hij de 

prebenden als voorheen onder de leden van de Stichtse elite wenste te verdelen om zijn 

invloed te vergroten. Weinig strenggereformeerden in de stad Utrecht zullen hierna nog 

onderschreven hebben dat de prins zich gedroeg als een hoeder van de publieke kerk. 

Religieuze motieven konden de relatie tussen stadhouder en regenten versterken, maar ook 

verstoren. 
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 Ook door hun opvattingen over de rol van de stadhouder binnen het staatsbestel 

konden regenten met tegenstrijdige gevoelens tegenover Willem III staan. Vooral edellieden 

zagen de stadhouder als een bindende factor binnen het gedecentraliseerde staatsbestel. 

Oranje kon de eenheid bevorderen door rekening te houden met alle tegengestelde belangen 

en zo voorkomen dat het land ten onder ging aan tweedracht, zoals volgens velen in 1672 was 

gebeurd. Dit kon de stadhouder bereiken door de rechten en privileges van de elite te 

beschermen. Maar net als in religieuze kwesties, wilden regenten in staatkundige 

onderwerpen vooral bewerkstelligen dat de prins zich hardmaakte voor hun particuliere 

belang. In het gewest Utrecht vreesden zowel de edellieden als de stedelingen door elkaar 

overvleugeld te raken en vroegen daarom steun aan de stadhouder. De Oranjes in het eerste 

helft van de zeventiende eeuw reageerden op deze verzoeken door in de Utrechtse Staten een 

evenwicht tot stand te brengen tussen de adel en de stad, met als doel het gewest bestuurbaar 

te houden. Willem III liet daarentegen het machtsevenwicht in de Utrechtse Staten 

aanvankelijk in het voordeel doorslaan van de edellieden, terwijl hij daarna meer macht gaf in 

handen van burgerlijke regenten – al naar gelang wie het beste zijn belangen konden 

behartigen. Bovendien moesten de Stichtenaren met lede ogen toezien hoe Willem III 

verschillende regenten aanstelde die niet over de kwaliteiten beschikten die in de 

bestuursregels waren vastgelegd. Leden van de elite deinsden er niet voor terug hiertegen 

ernstig bezwaar te maken, om zowel goed bestuur als hun beschermde positie binnen de 

maatschappij te waarborgen. De prins was echter slechts bereid rekening te houden met 

bestuursregels zolang deze hem niet weg in de zaten. Het leidde ertoe dat een deel van de 

bestuurders de macht van de stadhouder wilden inperken. Regenten volgden het optreden van 

de stadhouder met argusogen en stonden pal voor hun rechten en privileges. 

 Tenslotte stelden regenten zich dienstbaar op aan de prins omdat hij als aanvoerder 

van het Staatse leger de territoriale integriteit van de Republiek kon waarborgen. Terecht 

wees onder meer Lademacher erop dat telkens als de buitenlandse dreiging toenam meer 

regenten bereid waren de macht van Oranje te versterken.
14

 Vooral in Gelderland, Utrecht en 

Overijssel waande de bevolking zich in de frontlinie tegenover buitenlandse mogendheden. 

Dit verklaart mede dat juist in deze gewesten de bestuurlijke elite een stadhouder aanstelde 

met verregaande bevoegdheden. Er was door de Franse dreiging behoefte aan een sterke 

leider die de staat kon behoeden voor de ondergang. Maar in perioden dat de buitenlandse 

dreiging afnam, nam de weerstand tegen de sterke machtspositie van de Oranjes gemakkelijk 

toe, temeer omdat een voortdurende oorlogsvoering leidde tot een zware belastingdruk. 

Halverwege de jaren 1680 wilden bijvoorbeeld de Utrechtse regenten vrede sluiten met de 

Fransen en bezuinigen op de oorlogskosten. Willem III weigerde hiermee akkoord te gaan, 
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beseffend dat zijn binnenlandse machtspositie mede afhing van zijn status als 

legeraanvoerder. Het conflict tussen Oranje en een deel van de Stichtse elite paste in een 

lange reeks van soortgelijke incidenten, waarvan die tussen Willem II en Amsterdam in 1650 

het bekendste is. Het verloop van de internationale verhoudingen bepaalde zo mede de 

bewegingsruimte die de Oranjes kregen om hun stempel op de binnenlandse politiek te 

drukken. 

 Zolang de makelaar de materiële, religieuze en/of staatkundige belangen van de 

bestuurlijke elite met succes onder de aandacht bracht van de prins, hadden de regenten 

belang bij het voortbestaan van het makelaarsstelsel. Amerongen verdeelde bijvoorbeeld tot 

tevredenheid van de Stichtse adel vele ambten onder zijn cliëntèle en verdedigde hun rechten 

en privileges als deze bij benoemingen in het gedrang kwamen. Edellieden hadden daardoor 

het idee dat zij een wederkerige relatie onderhielden met Amerongen en dus ook met de 

stadhouder. Maar als de makelaar minder behoedzaam functioneerde en vooral oog had voor 

Oranje, en dus de belangen van regenten schaadde, dan verzette de elite zich tegen diens 

invloedrijke positie. Veel bestuurders in de stad Utrecht hekelden bijvoorbeeld het nepotisme 

van Dijkveld die veel van zijn concurrenten in bestuurscolleges liet vervangen door zijn 

cliënten. Veelzeggend was in dat opzicht de manier waarop beide Stichtse makelaars de steun 

aan de buitenlandse politiek van Willem III probeerden te garanderen. Amerongen prees 

regelmatig de heldhaftige rol van de prins, die aan het front streed voor het voortbestaan van 

de staat. Dijkveld was minder geïnteresseerd in het draagvlak voor Oranje; hij dwong de 

volgzaamheid van de colleges af door met harde hand op te treden, daarbij desnoods alle 

bestuursregels overtredend. Het optreden van de makelaar was van grote invloed op de 

manier waarop regenten de stadhouderlijke macht ervoeren. 

De kritiek van teleurgestelde leden van de bestuurlijke elite op het verloop van de 

ambtenbegeving of de besluitvorming richtte zich tijdens stadhouderlijk bewind in eerste 

instantie op de makelaars. De regenten hielden hen verantwoordelijk voor de besluiten die de 

prins nam. Daarmee vonden de bestuurders een verklaring waarom hun opvattingen over de 

Oranjes niet met de praktijk overeen kwamen. Maar daarbij negeerden zij dat zowel Willem 

III als zij zelf nooit structureel toenadering tot elkaar zochten, waardoor zowel het 

stadhoudersambt als de makelaars op lange termijn nauwelijks aan de verwachtingen van de 

regenten konden voldoen. De prins was georiënteerd op de internationale en nationale politiek 

en probeerde meer macht naar zich toe te trekken, zich spiegelend aan zijn hoogadellijke 

verwanten. Price stelt terecht dat Willem III de regenten van zich vervreemdde door de 

makelaars met harde hand te laten optreden in de gewesten.
15

 De bestuurders waren echter 

zelf evenmin bereid hun particuliere belangen opzij te zetten. Zij wilden dat de stadhouders 
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zich ondergeschikt maakten aan hun belangen. Het gevolg was dat in 1702 regenten die zich 

voorheen sterk hadden gemaakt voor de prins, het regeringsreglement afschaften en het 

stadhoudersambt vacant lieten. Voor de Stichtse regenten die een band met Oranje hoopten op 

te bouwen was de dienstbaarheid uit eigenbaat geëindigd in een deceptie. 
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SAMENVATTING 

 
De ambivalente verhouding tussen de Oranjes en de gewestelijke bestuurlijke elites loopt als 

een rode draad door de geschiedenis van de zeventiende-eeuwse Republiek. De provinciale 

elites bezaten er veel macht omdat, anders dan in de omringende landen, niet een vorst, maar 

de gewestelijke Statenvergaderingen soeverein waren. De prinsen van Oranje hadden in het 

republikeinse staatsbestel een ondergeschikte rol als stadhouder, een hoge ambtenaar die de 

provinciale vergaderingen moest dienen. De opeenvolgende Oranjes waren er evenwel in 

geslaagd hun macht zo te vergroten dat van een dienende rol nauwelijks meer sprake was. 

Historici hebben aangetoond dat de prinsen door middel van informele netwerken grote 

invloed op de bestuurscolleges uitoefenden. Willem III was echter de eerste Oranje die als 

stadhouder op grote schaal gebruik maakte van makelaars, personen die tussen hem en de 

gewestelijke elites bemiddelden. Deze makelaars zouden vooral de stadhouderlijke belangen 

hebben gediend. Jonathan Israel vraagt zich zelfs af of het informele netwerk van Willem III 

niet zo invloedrijk was dat het republikeinse staatsbestel buitenspel kwam te staan. Die vraag 

is opmerkelijk, omdat in de afgelopen decennia het onderzoek naar makelaars in de 

omringende landen juist heeft aangetoond dat deze personen niet alleen de belangen van de 

vorst behartigden, maar ook die van hun cliëntèles in de gewesten. Gezien de sterke 

machtspositie van de regenten in de Republiek is het de vraag of makelaars ook hier niet veel 

meer rekening moesten houden met de bestuurlijke elite. 

De toenmalige bestuurlijke elite was verdeeld in facties, groepen verwante en 

bevriende regenten die elkaar beconcurreerden om invloed in de bestuurscolleges. In het 

voetspoor van Daan Roorda is veelvuldig betoogd dat deze facties een pragmatisch, materieel 

karakter hadden – het verwerven van ambten stond centraal, ook bij het steunen van de 

stadhouder. De laatste jaren is er echter meer aandacht besteed aan de meer ideologische 

motieven van regenten. Religie, republicanisme en andere opvattingen over goed bestuur 

blijken wel degelijk een rol te spelen in de houding van regenten tegenover de positie en het 

functioneren van de stadhouder. In dit proefschrift wordt aangetoond dat de mogelijke 

motieven van bestuurders om zich, al dan niet, dienstbaar aan de stadhouder op te stellen, 

tijdens de regeerperiode van Willem III onlosmakelijk waren verbonden met de werking van 

het stadhouderlijk makelaarsstelsel. Hierbij bieden de toenmalige politieke verhoudingen in 

het gewest Utrecht interessante inzichten. In het toenmalige Sticht ontstond een 

makelaarsstelsel waarvan de werking in hoge mate werd bepaald door een factiestrijd die niet 

alleen materieel, maar ook religieus en staatkundig van aard was. Makelaars moesten 

rekening houden met het spanningsveld tussen de verwachtingen die regenten van de 

stadhouder hadden en het daadwerkelijk optreden van Willem III. 
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STICHTSE POLITIEKE VERHOUDINGEN, 1674-1702 

 

Enkele dagen na de inval van de Fransen in het Rampjaar 1672 stond het leger van Lodewijk 

XIV voor de poort van de stad Utrecht. Het Staatse leger had de stad onverdedigbaar 

achtergelaten en zich teruggetrokken achter de Hollandse waterlinie. Om te voorkomen dat de 

Fransen de weerloze stad plunderden gaven de stedelingen zich snel over. Een bezetting van 

ruim zeventien maanden volgde waarin het gewest door hoge brandschattingen en 

oorlogsgeweld op de rand van de afgrond belandde. De barre omstandigheden brachten een 

discussie op gang over bestuurders die verantwoordelijk werden gehouden voor het 

plotselinge verval. Hierbij kwam een aantal diepgewortelde tegenstellingen in de Utrechtse 

elite aan het licht. Zo waren er hoogoplopende spanningen tussen de edellieden en de 

stedelingen. Beiden vreesden door de ander overheerst te worden en streefden naar 

staatkundige verhoudingen die hun rechten en privileges beschermden. Daarnaast 

concurreerden in de stad Utrecht een strenggereformeerde Voetiaanse factie met een meer 

vrijzinnige factie. De Voetianen wilden hervormingen doorvoeren om de positie van de 

publieke kerk te versterken, wat werd tegengehouden door bestuurders die de strikte 

geloofsopvattingen van de Voetianen hekelden. Om deze materiële, religieuze en/of 

staatkundige doeleinden te verwezenlijken streefden facties naar een overwicht in de 

bestuurscolleges. 

 De opmars van de troepen van Lodewijk XIV leidde tot een sterke machtstoename 

van Willem III, vooral in de landgewesten. De prins was opgegroeid tijdens het Eerste 

stadhouderloze tijdperk (1650-1672/4), waarin de Staten van Holland onder aanvoering van 

raadpensionaris Johan de Witt de politieke macht van de Oranjes beperkten. Maar toen de 

Franse dreiging in het begin van de jaren 1670 plots enorm toenam, veranderde de houding 

van regenten ten opzichte van Oranje. Om de buitenlandse dreiging het hoofd te kunnen 

bieden, stelden de Staten-Generaal in 1672 de prins aan tot aanvoerder van het Staatse leger. 

Bovendien benoemden de Hollandse en Zeeuwse regenten na de Franse inval en onder druk 

van de stedelijke bevolking deze „redder des vaderlands‟ tot stadhouder. Willem III 

verwijderde daarna in vele steden zijn voornaamste tegenstanders uit de stadsbesturen. Nadat 

in het najaar van 1673 de Franse legers zich uit het Sticht hadden terugtrokken, riepen de 

Voetianen de prins op ook hier zijn tegenstanders te ontslaan uit hun ambten, erop wijzend 

dat hun concurrenten bekend stonden als handlangers van De Witt. Willem III greep hun 

oproep aan om op 16 april 1674 ook in het Sticht een wetsverzetting door te voeren. 

Volkomen onverwachts legde hij echter ook een nieuw regeringsreglement ter goedkeuring 

voor aan de pasbenoemde regenten, met daarin vergaande bevoegdheden voor de stadhouder. 

Nadat de Utrechtse Staten het reglement hadden geratificeerd, de prins als nieuwe stadhouder 
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hadden aangesteld en het stadhoudersambt zelfs erfelijk hadden verklaard in mannelijk lijn, 

bezat Willem III in het Sticht meer macht dan zijn voorouders ooit hadden gehad. 

Willem III benoemde in het gewest Utrecht een groot aantal bestuurders wier 

loyaliteit aan het Oranjehuis verzekerd was. Zo stelde hij verschillende hovelingen aan als 

regent, waaronder enkele nakomelingen van Oranjebastaarden. Daarnaast benoemde hij in de 

Utrechtse ridderschap officieren uit het Staatse leger die op het slagveld hun trouw aan de 

prins hadden bewezen. De entourage van Oranje vermengde zich dus ogenschijnlijk met de 

bestuurlijke elite, maar in de praktijk scheidde een diepe kloof beide groepen. Willem III 

richtte zich op het beïnvloeden van de Staten-Generaal en de Staten van Holland en verbleef 

vaak in het Staatse leger. Daarnaast bracht hij veel tijd door met zijn vertrouwelingen, onder 

meer op het jachtslot Soestdijk. Hovelingen moesten voortdurend in de nabijheid van de prins 

verblijven om zich van diens gunst te verzekeren. Veel tijd bleef er dus niet over voor een 

bestuursfunctie. Tegelijkertijd richtte de prins zijn hofleven zo in dat slechts weinig regenten 

toegang tot hem hadden. Dit was voor de Stichtse bestuurders problematisch, omdat Oranje 

als stadhouder wel het verloop van hun carrière kon bepalen. Om dit probleem te omzeilen 

zochten zij toenadering tot lieden uit hun omgeving die wel contact hadden met Oranje, met 

het verzoek of zij hun belangen aan het hof wilden verdedigen. In het Sticht waren er 

eigenlijk maar twee personen die dat konden en wilden, Godard Adriaan van Reede, heer van 

Amerongen, en Everard van Weede, heer van Dijkveld. 

Amerongen was in 1621 geboren als lid van de familie Van Reede, een voornaam en 

wijdvertakt geslacht dat mede dankzij warme banden met het Oranjehuis grote invloed had 

binnen het gewest. Op twintigjarige leeftijd erfde hij het kasteel Amerongen van zijn vader, 

met de daarbij behorende status en verantwoordelijkheden. Zo werd hij in 1642 lid van de 

Utrechtse ridderschap. Een jaar later verwierf hij een groot fortuin door te trouwen met 

Margaretha Turnor, de dochter van een Engelse kapitein. Tijdens de jaren 1660 kreeg hij een 

steeds prominentere plaats binnen de familie Van Reede en legde hij vele waardevolle 

contacten tot ver buiten de Republiek. Hij dankte deze contacten niet alleen aan zijn komaf, 

maar ook aan zijn reputatie als diplomaat. Jarenlang verbleef Amerongen aan belangrijke 

buitenlandse hoven, vooral in Duitse vorstendommen. Ook Dijkveld combineerde een 

diplomatieke carrière met een sterke provinciale positie. Hij was van burgerlijke komaf, 

geboren in 1626 als een zoon van een Utrechtse burgemeester. Dijkveld bouwde een 

omstreden reputatie op, niet alleen als vrijgezel, maar ook vanwege zijn soms nietsontziende 

optreden als diplomaat en regent. Sinds 1653 was hij lid van de geëligeerden en wist hij veel 

invloed uit te oefenen op de Utrechtse Staten, met steun van de Hollandse raadpensionaris De 

Witt. Zijn concurrenten wisten in 1674 te bewerkstelligen dat Willem III hem uit de Stichtse 

bestuurscolleges verwijderde. Dijkveld bleef echter als gezant actief en onderhield in die 

hoedanigheid contact met de prins. Met zijn grote diplomatieke kwaliteiten wist hij het 
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vertrouwen van Oranje te winnen. Deze benoemde hem in 1677 opnieuw in de geëligeerden 

en gunde hem een steeds grotere rol in het provinciale bestuur. Vanaf eind jaren 1670 

beheerste in het Sticht Amerongen de adellijke elite, terwijl Dijkveld de burgerlijke elite naar 

zijn hand zette. 

Het contact tussen Willem III en de Utrechtse adellijke elite liep via Amerongen. De 

prins bezocht regelmatig het huis Amerongen als hij op doorreis was van Den Haag naar 

Soestdijk. Hij gebruikte deze ontmoetingen om zich te verzekeren van de steun van de 

Stichtse adel. Bovendien liet hij zich in benoemingskwesties door Amerongen adviseren over 

de kwaliteiten van de verschillende adellijke regenten. Ondertussen kon Amerongen 

sollicitaties van leden van de bestuurlijke elite onder de aandacht brengen van de stadhouder, 

waarmee hij veel van zijn cliënten aan ambten hielp. Hij kampte echter met het probleem dat 

hij door zijn diplomatieke missies vaak afwezig was in de Republiek. Om zijn afwezigheid in 

de Republiek te compenseren bouwde hij een uitgebreid correspondentienetwerk op. Aan het 

hof was hij daarin weinig succesrijk. De kring rond de prins was nauwelijks geïnteresseerd in 

de persoonlijke belangen van Amerongen. Wel slaagde hij er dankzij vele briefwisselingen in 

zijn positie in het Sticht te handhaven. In het gewest Utrecht waren vele ambtenaren en 

regenten bereid in ruil voor gunsten hem te informeren over en te vertegenwoordigen in de 

bestuurscolleges. Daarnaast onderhield zijn echtgenote Turnor tijdens zijn afwezigheid de 

contacten met de Stichtse edellieden en met Willem III en diens entourage. Het leidde ertoe 

dat als de prins de instemming nodig had van de Utrechtse ridderschap, hij onverminderd 

contact zocht met Amerongen. Mede door de inbreng van verwanten en vrienden kon 

Amerongen vanuit het buitenland zijn rol als makelaar blijven uitoefenen. 

 De makelaarspositie van Dijkveld binnen de burgerlijke elite was omstreden. Na de 

wetsverzetting van 1674 waren belangrijke stedelijke bestuursambten in handen gekomen van 

Voetianen die een warme band met Oranje probeerden op te bouwen, in de hoop de belangen 

van de publieke kerk te behartigen. Toen Willem III echter hun politiek dwarsboomde, kwam 

de loyaliteit van de Voetiaanse factie aan Oranje onder druk te staan. Dit baarde de 

stadhouder zorgen. In de hoop zijn greep op de burgerlijke regenten te herwinnen, liet de 

stadhouder Dijkveld terugkeren in de Stichtse bestuurscolleges. Dijkveld moest vervolgens 

zijn invloed zien te vergroten binnen een bestuurlijke elite die hem niet goed gezind was. Om 

de politieke verhoudingen binnen het stadsbestuur in zijn voordeel te veranderen, adviseerde 

hij de stadhouder Voetianen te vervangen door leden van zijn eigen factie. In Dijkvelds 

kielzog keerden zo eerder door de stadhouder ontslagen regenten op het bestuurskussen terug. 

Bovendien werd Dijkveld binnen enkele jaren president van de Statenvergadering en 

gedeputeerde ter Staten-Generaal. Met steun van de stadhouder beheerste Dijkveld in 

toenemende mate de burgerlijke bestuurlijke elite, tot ongenoegen van zijn tegenstanders die 

hem beschuldigden van nepotisme. 
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 Het optreden van de makelaars Amerongen en Dijkveld bepaalde mede de werking 

van het staatsbestel. Willem III had als stadhouder in de bestuurscolleges een rol als arbiter 

die ingreep als de regenten er onderling niet uitkwamen. Hij hoefde zich aanvankelijk weinig 

om de uitkomst van de Statenvergadering te bekommeren. Rekenend op een voorspoedige 

carrière kregen makelaars van hun factiegenoten alle ruimte om de besluitvorming te leiden. 

Daarnaast leefde binnen alle facties het idee dat steun aan de prins de eenheid van de staat 

bevorderde. Als „eminent hoofd‟ kon de prins een einde maken aan tweedracht en zo een 

herhaling van het Rampjaar voorkomen. Bovendien portretteerden de Voetianen de prins als 

hoeder van de publieke kerk, de edellieden zagen hem als beschermer van hun rechten en 

privileges en vrijwel alle regenten vonden dat hij als aanvoerder van het Staatse leger de 

territoriale integriteit kon waarborgen. De besluitvorming was er daarom lange tijd op gericht 

snel tot resultaat te komen ten faveure van de stadhouder. De grenzen van de invloed van 

makelaars kwamen echter aan het licht nadat door hoge belastingdruk en het verminderen van 

buitenlandse dreiging er verzet was gerezen tegen de politiek van Willem III. Toen hierdoor 

de besluitvorming in de Utrechtse Staten in 1683/4 herhaaldelijk haperde, liet de prins 

Dijkveld ingrijpen. Een groot aantal leden van het stadsbestuur werd ontslagen. En 

belangrijke kwesties kwamen voortaan alleen aan de orde in commissies die bestonden uit 

leden van Dijkvelds factie. Dijkveld kon daardoor op beslissende momenten de officiële 

besluitvorming feitelijk buitenspel zetten. 

 Nadat Willem III in 1689 koning van Engeland was geworden, nam in het Sticht de 

onvrede over de ontstane politieke verhoudingen ver toe. De prins verbleef de helft van het 

jaar in Engeland, waardoor regenten in het gewest Utrecht het idee kregen dat de prins zich 

nauwelijks meer voor hun belangen wilde inzetten. Bovendien waren ook de makelaars 

minder bij de gewestelijke politiek betrokken. Amerongens invloed was gedurende de jaren 

1680 verminderd. Hij stierf in 1691, terwijl hij tegen zijn zin als gezant aan het Deense hof in 

Kopenhagen verbleef. Daarnaast verbleef Dijkveld vaker dan voorheen in Den Haag of aan 

buitenlandse hoven. Hij kon het zich veroorloven minder in de Utrechtse bestuurscolleges 

aanwezig te zijn doordat zijn factiegenoten er de dienst uitmaakten. Veelzeggend was dat de 

buitenlandse politiek in de Statenkamer nauwelijks meer ter sprake kwam, terwijl de 

bestuurders wel voortdurend middelen moesten vinden om het Staatse leger in stand te 

houden. Ogenschijnlijk functioneerde het makelaarsstelsel beter dan ooit, maar onderhuids 

groeide het verzet tegen Dijkveld en tegen de stadhouder. Toen de prins in 1702 stierf, namen 

de regenten het heft weer in handen. De Utrechtse Staten schaften het regeringsreglement af 

en lieten het stadhoudersambt vacant. Enkele maanden later overleed ook Dijkveld. 
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CONCLUSIES 

 

In tegenstelling tot het bestaande beeld van de stadhouderlijke patronagestelsels, draaiden 

deze netwerken tijdens Willem III niet om het Oranjehof, maar om makelaars die binnen de 

gewesten een belangrijke rol speelden. Het is daarom wat betreft deze periode beter te 

spreken van makelaarsstelsels. Deze makelaars waren niet alleen cliënten van Oranje, maar 

stonden ook aan het hoofd van provinciale en lokale facties. Doordat zij als enigen hof en 

gewest wisten te verbinden, bevonden zij zich in een invloedrijke positie. De prins was 

nauwelijks bij de gewestelijke politiek betrokken en hoopte de bestuurscolleges tot 

volgzaamheid te dwingen door volledig te vertrouwen op de adviezen van makelaars. Deze 

gebruikten hun adviserende rol door de stadhouder zo veel mogelijk van hun cliënten te laten 

benoemen. Ondertussen hadden de meeste regenten zelf geen toegang tot het Oranjehof, 

waardoor zij de steun van makelaars nodig hadden om in de gunst van de stadhouder te 

geraken. Bestuurders die de steun van de prins nodig hadden, stelden zich daarom loyaal 

tegenover hen op. Buiten hun cliëntèle hadden makelaars echter vaak weinig greep op de 

bestuurlijke elite. Leden van concurrerende facties vreesden terecht dat makelaars weinig oog 

voor hun belangen hadden. Het gevolg was dat de grenzen van de invloed van 

makelaarsnetwerken veelal liepen langs de scheidslijnen tussen facties. 

 Makelaars hielden hun contact met de stadhouder in stand door te garanderen dat 

besluiten van de bestuurscolleges in het voordeel van Oranje uitvielen. Vaak tot tevredenheid 

en met steun van hun factiegenoten hadden makelaars veel invloed op de besluitvorming. Als 

bestuurders zich echter verzetten tegen de politiek van de stadhouder, dan zetten makelaars 

veelal met succes hun cliënten onder druk om hun stem te heroverwegen. Bovendien 

probeerden zij de stadhouder ervan te overtuigen dat het verzet vooral het werk was van 

regenten die niet tot hun eigen cliëntèle behoorden. Steevast stelden zij de stadhouder voor 

disloyale regenten te vervangen door leden van hun factie. Hierdoor had Willem III vaak een 

onrealistisch beeld van de gewestelijke en lokale verhoudingen. Makelaars kampten echter 

met het probleem dat hun aanwezigheid op vele plaatsen gewenst was, van het hof tot de 

lokale bestuurscolleges. Om hun afwezigheid te compenseren bouwden zij 

correspondentienetwerken op om informatie in te winnen en hun contacten te bewegen als 

hun vertegenwoordiger op te treden. Bovendien hielden makelaars omstreden kwesties buiten 

de bestuurscolleges door ze in handen te leggen van commissie die bestonden uit leden van 

hun factie. 

 Willem III stimuleerde dat regenten zich pragmatisch tegenover hem opstelden. Zoals 

gebruikelijk binnen het hoogadellijke milieu waarin de prins verkeerde, zag hij loyaliteit als 

de belangrijkste kwaliteit van bestuurders. Oranje verlangde de volgzaamheid van de 

bestuurscolleges en was nauwelijks geïnteresseerd in hoe die tot stand kwam en welke 
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motieven erachter schuilgingen. Regenten speelden daarop in door elke sollicitatie bij de 

stadhouder of de makelaar te begeleiden met een loyaliteitsverklaring aan het Oranjehuis. In 

de praktijk stonden de meeste bestuurders echter ambivalent tegenover de stadhouder. Leden 

van de bestuurlijke elite legden hun prioriteit bij provinciale en lokale kwesties, die in meer of 

mindere mate materieel, religieus en/of staatkundig van aard waren. Voor alle regenten was 

het verwerven van ambten belangrijk, maar daarnaast speelden in hun relatie met de 

stadhouder ook de verwezenlijking van religieuze en staatkundige doeleinden een voorname 

rol. Voor de meeste regenten gold dat slechts zolang zij meenden gebaat te zijn bij een goede 

band met Oranje, zij bereid waren zich dienstbaar aan de stadhouder op te stellen. 

 Regenten wezen erop dat hun steun aan de stadhouder voortkwam uit de wens het 

publieke belang te behartigen. Binnen iedere factie interpreteerden bestuurders het algemene 

belang echter zodanig dat zij van de stadhouder verlangen dat deze zich voor hun particuliere 

belang inzette. Al hun opvattingen over de mogelijke rol van de Oranjes in de Republiek 

stonden echter op gespannen voet met de manier waarop Willem III zijn macht uitoefende. De 

kritiek op het verloop van de ambtenbegeving en de besluitvorming richtte zich evenwel in 

eerste instantie op de makelaars. De regenten hielden hen verantwoordelijk voor de besluiten 

die de prins nam. Daarmee vonden de bestuurders een verklaring waarom hun opvattingen 

over de Oranjes niet met de praktijk overeen kwamen. Maar daarbij negeerden zij dat zowel 

Willem III als zij zelf nooit structureel toenadering tot elkaar hadden gezocht. De prins was 

georiënteerd op zijn rol bij de internationale en nationale politiek en probeerde zijn macht te 

vergroten, zich spiegelend aan hoogadellijke verwanten. De regenten wilden daarentegen dat 

de stadhouder hun provinciale en lokale belangen diende. Dat was een weinig realistische 

inschatting. De bestuurders die een band met Oranje probeerden op te bouwen zagen hun 

dienstbaarheid uit eigenbaat dan ook meestal eindigen in een teleurstelling. 
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SUMMARY 

 

The ambivalent relationship between the Orange family and the provincial administrative 

elites is a recurrent theme in the history of the seventeenth century Dutch Republic. The elites 

were extremely powerful as, contrary to its surrounding countries, the provincial States were 

sovereign rather than the monarch. In the republican form of government, the Princes of 

Orange fulfilled a subordinate role as stadholder, a highly placed official that had to serve the 

provincial States. The successive Princes of Orange had nonetheless succeeded in increasing 

their power to the extent that the role could hardly be referred to as serving. Historians have 

demonstrated that the princes exercised great influence on the governing bodies by means of 

informal networks. William III however, was the first prince of Orange who endeavoured to 

control the provinces by extensively using brokers, persons mediating between him and the 

provincial elites. These brokers are believed to have served stadholder interests in particular. 

Jonathan Israel wonders whether the informal network of William III was influential to the 

extent that the republican form of government was sidelined. His question is striking, the 

more so since in the past decades research into the brokers in the surrounding countries 

demonstrated that, in addition to these individuals promoting the interests of the monarch, 

they looked after those of their provincial clients as well. With a view to the strong position of 

power of regents in the Dutch Republic, the question rises whether here too the brokers had to 

take the administrative elite into account to a greater extent.  

The then administrative elite were divided into factions, groups of related and 

befriended regents who competed for power in the governing bodies. In the wake of Daan 

Roorda, it has often been argued that these factions were pragmatic and materialistic in nature 

– getting into office was the main aim, also when supporting the stadholder. However, the 

past years have seen a stronger emphasis on the more ideological motives of the regents. 

Religion, republicanism and other views on proper government certainly do appear to play a 

role in the attitude of regents towards the position and performance of the stadholder. This 

thesis will demonstrate that the possible motives of office holders to whether or not be 

subservient to the stadholder were during the period of office of William III (1672/1674-

1702) often inextricably bound up with the effects of broker systems. Within this context, the 

then balance of power in the province of Utrecht offers some interesting insights. In the so-

called Sticht (diocese of Utrecht), a broker system developed whose effects were largely 

determined by a factional strife that, in addition to being materialistic, was also religious and 

political in nature. Brokers had to take into account an area of tension between the 

expectations of the regents of the stadholder and the actual actions by William III. 
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THE BALANCE OF POWER IN THE PROVINCE OF UTRECHT, 1674-1702 

 

A few days after the invasion of the French in the Year of Disaster 1672, the army of Louis 

XIV was standing at the gates of the city of Utrecht. The States army had meanwhile left the 

city indefensible and had withdrawn behind the so-called Hollandse Waterlinie (Dutch water 

defence line). The townsmen were quick to surrender in order to prevent the French from 

plundering the defenceless city. An occupation of more than seventeen months followed, 

during which the province was brought to the brink of ruin due to exacting levies under threat 

of pillage and fire-raising and acts of war. The severe conditions prompted a discussion about 

office holders who were held responsible for the sudden decline. It highlighted a number of 

deep-seated contradictions in the Utrecht elite. Tensions between the noble and the bourgeois 

elite were running extremely high for instance. Both were afraid they were going to be 

dominated by the other, and they were pursuing a balance of power that would protect their 

rights and privileges. In addition, a strict Calvinist Voetian faction in the city of Utrecht 

competed with a more liberal faction. The so-called Voetianen wanted to implement reforms 

in order to strengthen the position of the public church, which was thwarted by office holders 

who denounced the strict religious beliefs of the Voetianen. In order to realise these material, 

religious and/or political objectives, factions were aiming for preponderance in the governing 

bodies. 

 The push of Louis XIV‟s troops led to a considerable increase of power of William 

III, especially in the so-called landgewesten, Gelderland, Utrecht en Overijssel. William III 

grew up during the First Stadholderless Period (1650-1672/1674), when the States of Holland, 

led by Grand Pensionary Johan de Witt, restricted the political powers of the Orange family. 

However, when the French threat suddenly increased sharply in the early 1670‟s the regents 

changed their attitude towards the house of Orange. In order to be able to stand up to the 

foreign threat, the States General appointed the prince chief of the States army in 1672. Also, 

after the French invasion and under pressure from townsmen, the regents of Holland and 

Zeeland appointed this „saviour of the country‟ stadholder. Following this event, William III 

removed his most prominent opponents from the city governments in many cities. After the 

French armies had withdrawn from the Sticht in the autumn of 1673, the Voetianen asked the 

prince to remove his opponents from their public offices here too, pointing out that their rivals 

were known as De Witt confederates. William III seized upon their request to implement a 

change to the legislative in the Sticht on 16 April 1674. However, he entirely unexpectedly 

also submitted a new Government Regulation to the recently appointed regents for them to 

approve, which contained far-reaching powers for the stadholder. After the States of Utrecht 

had approved the Regulation, had appointed William III new stadholder and had even 
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declared the office of stadholder hereditary in the male line, the Prince of Orange had more 

power in the Sticht than his ancestors had ever had before him. 

In the province of Utrecht, William III appointed a large number of office holders 

whose loyalty to the house of Orange was certain. He appointed various courtiers as regents, 

including a number of descendents from Orange bastards. In the Equestrian Order 

(ridderschap) of Utrecht he appointed officers from the States army who had proven their 

loyalty to the prince on the battle field. So the Orange entourage appeared to be mixing with 

the administrative elite, but in practice the groups were separated by a large gap. William III 

concentrated on influencing the States General and the States of Holland, and often sought the 

company of the States army. He also spent a lot of time with his confidants, at Soestdijk 

hunting lodge for instance. Courtiers had to stay close to the prince at all times in order to stay 

in his favour. As such, there wasn‟t a lot of time for a public office. At the same time, the 

prince structured his court life in such a way that only a few regents had access to him. This 

posed a problem for the office holders of the Sticht, because as a stadholder, the Prince of 

Orange had the power to determine their careers. In order to avoid this problem, they 

approached local men who did have contact with the Prince of Orange, asking them to defend 

their interests at court. In the Sticht, there were actually only two persons who could and 

wanted to do this, Godard Adriaan van Reede, Lord of Amerongen, and Everard van Weede, 

Lord of Dijkveld. 

Amerongen was born into the Van Reede family in 1621, a prominent and many-

branched family that had a great influence within the province thanks to its close ties with the 

house of Orange. When he was twenty, he inherited Amerongen castle from his father, 

including the status and responsibilities that went with it. In 1642 he became a member of the 

Equestrian Order of Utrecht. A year later he amassed a fortune by marrying Margaretha 

Turnor, the daughter of an English captain. During the 1660‟s his position in the Van Reede 

family became increasingly prominent, and he established a lot of valuable contacts far 

beyond the Dutch Republic. It was not just his parentage that gave him these contacts; it was 

also his reputation as a diplomat. Amerongen spent many years at important foreign courts, 

especially in German principalities. Dijkveld too combined a diplomatic career with a strong 

provincial position. He was of bourgeois origin, born to a Utrecht burgomaster in 1626. 

Dijkveld built up a controversial reputation, not only as a bachelor, but also because of his 

ruthless actions as a diplomat and regent. Since 1653 he had been a member of the Elect 

(geëligeerden), and he managed to exert a lot of influence on the States of Utrecht, helped by 

Grand Pensionary De Witt of Holland. In 1674, his rivals managed to persuade William III to 

remove him from the governing bodies of the Sticht. However, Dijkveld remained active as 

an ambassador and in that capacity he was in contact with the prince. With his great 

diplomatic qualities, he managed to win the Prince of Orange‟s trust. The latter appointed him 
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to the Elect again in 1677, giving him an increasingly bigger role in the provincial 

government. From the end of the 1670‟s, Amerongen ruled the noble elite in the Sticht, while 

Dijkveld forced the bourgeois elite to his will. 

Contacts between William III and the noble elite of Utrecht ran via Amerongen. The 

prince often visited Amerongen‟s home when he was stopping over on his way from The 

Hague to Soestdijk. The Prince of Orange used these meetings to ensure he still had the 

support of the noblemen in the Sticht. Also, when it came to having to appoint someone, he 

sought Amerongen's advice about the qualities of the noble regents. In the meantime, 

Amerongen was able to make the stadholder aware of applications from members of the 

administrative elite, many of whom were assigned a public office thanks to him. However, 

one of the consequences of his diplomatic missions was that he was often absent from the 

Dutch Republic. In order to compensate his absence from the Dutch Republic, he built up an 

extensive correspondence network. He hardly had any success with this at the court. Those 

close to the prince were not really interested in the personal interests of Amerongen. He did 

manage to maintain his position in the Sticht thanks to the many letters he sent. Many officials 

and regents in the province of Utrecht were prepared to inform him about and represent him 

in the governing bodies, in exchange for favours. In addition, his wife Turnor maintained 

contact with the noblemen of the Sticht and with William III and his entourage. As a result, 

whenever the prince needed the consent of the Equestrian Order of Utrecht, he continued to 

contact Amerongen. Partly thanks to the contribution from relatives and friends, Amerongen 

was able to continue his role as a broker from abroad. 

 Dijkveld‟s position as a broker within the bourgeois elite was controversial. 

Following the change of the legislative in 1674, important municipal public offices went to 

Voetianen, who tried to establish close ties with Orange, hoping to look after the interests of 

the public church. When William III obstructed their politics however, the loyalty of the 

Voetian faction to Orange came under pressure. This very much concerned the stadholder. 

Hoping to regain his grip on the bourgeois regents, the stadholder ordered Dijkveld to return 

to the governing bodies of the Sticht. Dijkveld then had to somehow increase his influence 

within an administrative elite that did not look favourably on him. In order to change the 

balance of power within the city government in his favour, he advised the stadholder to 

replace Voetianen with members of his own faction. Following in Dijkveld‟s tracks, regents 

who had previously been dismissed by the stadholder now returned to their public offices. 

Within a couple of years, Dijkveld became president of the provincial States and a 

representative of the States General. Supported by the stadholder, Dijkveld increasingly 

controlled the bourgeois administrative elite, much to the chagrin of his opponents who 

accused him of nepotism. 
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 The actions of brokers Amerongen and Dijkveld partly determined the functioning of 

the form of government. As a stadholder, William III acted as arbitrator in the governing 

bodies, intervening whenever regents failed to settle issues by themselves. Initially, he did not 

have to worry too much about the result of the States of Utrecht. Counting on a prosperous 

career, faction members gave brokers all the space they needed to lead the decision-making 

process. In addition, all factions had the notion that supporting the prince would improve the 

unity of the state. As an „eminent head‟ the prince could end discord and as such prevent 

another Year of Disaster. Also, the Voetianen portrayed the prince as the guardian of the 

public church, noblemen regarded him as the protector of their rights and privileges, and 

nearly all regents felt that, as the chief of the States army, he could guarantee territorial 

integrity. The decision-making process was therefore for a long time aimed at getting a quick 

result in favour of the stadholder. However, the limits of the brokers' influence came to light 

after people started to revolt against the politics of William III following high tax pressure 

and a reduction of foreign threats. When as a result of that the decision-making process in the 

States of Utrecht repeatedly faltered in 1683/1684, the prince ordered Dijkveld to intervene. 

Many members of the city government were fired, and from now on, important issues were 

discussed only in committees comprising members from Dijkveld‟s faction. This meant that 

Dijkveld was able to sideline the official decision-making process at decisive moments. 

 After William III became King of England in 1689, dissatisfaction in the Sticht with 

the balance of power increased. The prince spent half of the year in England, making regents 

in the province of Utrecht feel as if he hardly cared about their interests at all. Also, the 

brokers were involved less in provincial politics. During the 1680‟s, Amerongen‟s influence 

had waned. He died in 1691, while staying at the Danish court in Copenhagen as an 

ambassador against his will. In addition, Dijkveld stayed in The Hague or at foreign courts 

more often than he used to. He could afford to spend less time in the governing bodies of 

Utrecht, as his faction members called the shots there. A revealing aspect was that foreign 

politics were hardly ever discussed in the Utrecht State Chamber anymore, while the office 

holders had to find resources to maintain the States army. The broker system appeared to 

perform better than before, but under the skin, opposition to Dijkveld and the stadholder 

grew. When the prince died in 1702, the regents seized power again. The States of Utrecht 

abolished the Government Regulation and left the office of stadholder vacant. Dijkveld died a 

couple of months later. 
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CONCLUSIONS 

 

In contrast with the existing image of the stadholder patronage systems, during the period of 

office of William III these networks did not revolve around the court of Orange, but around 

brokers who played an important role in the provinces - it would therefore be more apt to 

speak in this case of broker systems. Not only were these brokers clients of William III, they 

also headed provincial and local factions. As they were the only ones able to link court and 

province, they found themselves in an influential position. The prince was hardly involved in 

provincial politics, and he hoped he could force the government bodies into submissiveness 

by fully relying on the recommendations from brokers. Brokers used their advisory role to 

strengthen the position of their faction. In the meantime, most regents did not have access to 

the court of Orange, which meant they had to rely on the support from brokers to find favour 

with the stadholder. Office holders who needed the prince‟s support therefore acted loyally to 

these brokers. Apart from their clients however, brokers often had little grip on the 

administrative elite. Members of rival factions rightfully feared that brokers were not so much 

concerned with their interests. The result was that the limits of influence of broker networks 

often ran alongside the dividing lines between factions. 

 Brokers maintained their contact with the stadholder by guaranteeing that decisions of 

government bodies would be at the advantage of William III. Brokers had a great influence on 

the decision-making process, much to the satisfaction of and with support from their faction 

members. However, when office holders resisted the stadholder‟s politics, brokers often 

successfully pressurised their clients into reconsidering their votes. They also tried to 

convince the stadholder that the resistance was the work of regents who did not form part of 

their own clientele. They invariably advised the stadholder to replace disloyal regents with 

members of their faction. This often caused William III to have an unrealistic image of the 

provincial and local balance of power. However, brokers were faced with the problem that 

they were in great demand everywhere, from the court to the local governing bodies. In order 

to compensate for their absence, they set up correspondence networks to gather information 

and to spur their contacts into acting as their representatives. Also, the brokers kept 

controversial issues out of the governing bodies by passing them to a committee made up of 

members of their faction. 

 William III encouraged regents to act pragmatically towards him. As usual within the 

highly noble environment the prince lived in, he regarded loyalty as the most important 

quality of office holders. William III demanded submissiveness from the governing bodies 

and was hardly interested in how these came about and what the underlying motives were. 

Regents took advantage of this by sending a declaration of loyalty to the house of Orange 

along with each application from the stadholder or broker. In practice however, most office 
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holders had ambivalent feelings towards the stadholder. Members of the administrative elite 

focused on provincial and local issues, which were more or less material, religious and/or 

political in nature. To all regents, getting into office was important, but in their relationship 

with the stadholder, the realisation of religious and political objectives also played a 

prominent role. As for most regents, they were prepared to subjugate to the stadholder only 

for as long as they felt they would benefit from a good relationship with the house of Orange. 

 The regents pointed out that their support for the stadholder was based on their wish 

to look after the public interest. Within each faction however, office holders interpreted the 

general interest in such a way that they demanded the stadholder to look after their private 

interests. All their ideas about the possible role of the house of Orange in the Dutch Republic 

were at odds with the way in which William III exercised his power. Criticism on the progress 

of the allocation of public offices and the decision-making process was primarily aimed at the 

brokers. The regents held the brokers responsible for the prince's decisions. As such, the 

office holders had found an explanation as to why their ideas about the Orange family did not 

correspond with practice. At the same time they ignored the fact that both William III and 

they themselves had never structurally approached each other. The prince was focused on his 

role in national and international politics and tried to increase his power, emulating his highly 

noble relatives. The regents on the other hand wanted the stadholder to serve their provincial 

and local interests. That was not much of a realistic evaluation. The office holders who tried 

to build up ties with William III often saw their selfish servitude end up in a disappointment. 
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Nu mijn proefschrift is afgerond, geef ik toe dat mijn promotor gelijk had. Herhaaldelijk 

stelde hij dat promovenda het makkelijk hebben, omdat zij zonder andere verplichtingen 

kunnen onderzoeken en schrijven. Hoewel ik steevast tegenwierp dat ik het soms zwaar had, 

wist ik heimelijk dat hij de spijker op de kop sloeg. Tijdens het verblijf in het Utrechts 

Archief waande ik mij soms maandenlang ongestoord nabij zeventiende-eeuwse Stichtenaren 

die op papier nietsvermoedend hun belevenissen met mij deelden. En de schier eindeloze 

worsteling om al het moois dat ik las in een proefschrift om te zetten, was heerlijk en 

overgetelijk. Met moeite neem ik afstand van mijn bevoorrechte positie. 

 Op voortreffelijke wijze ben ik begeleid door mijn promotors Henk van Nierop en 

Paul Knevel. Soms draaiden zij de duimschroeven stevig aan. Toen ik eens Van Nierop 

bedankte voor zijn op- en aanmerkingen vroeg hij mij met een knipoog „of ik mijn vader 

vroeger ook bedankte als hij mij een pak rammel gaf‟. Hun commentaar was kundig, grondig 

en inspirerend en droeg ertoe bij dat mijn teksten beter werden. De deur van mijn promotors 

stond altijd voor mij open en telkens toonden zij zich betrokken bij mijn vorderingen. Zonder 

hun steun had ik dit proefschrift nooit kunnen schrijven. 

 Daarnaast kon ik terugvallen op fantastische kamergenoten. Op de „Gouden Eeuw-

kamer‟ heerste een gezellige, fijne en stimulerende sfeer die mij menigmaal door moeilijke 

momenten sleepte. Door mijn kamergenoten had ik elke dag weer zin om naar mijn werk te 

gaan. Irena Ajdinović, Josje Damsma, Liesbeth Geevers, Janneke van der Heide, Lodewijk 

Petram, Vera Sykora, Lisanne Vleugels en vooral Femke Deen, bedankt! Ik ga jullie heel erg 

missen. 

 Bovendien ben ik in het bijzonder erkentelijk Johan Aalbers, Inge Broekman, Guido 

de Bruin, Sebastiaan Derks, Jeroen Duindam, Simon Groenveld, David Onnekink, Luc 

Panhuysen, Judith Pollmann, Dries Raeymaekers, Roy Timmerman, het Amsterdam Centrum 
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