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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. 
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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. 



 11 

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 
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 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. 
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 Kettering, „Patronage in early modern France‟. 
38

 Elias, Die höfische Gesellschaft. 
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40
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42
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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 
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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 
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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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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 
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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). 

 


