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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. 



 25 

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 

                                                 
11

 Aalbers, „Geboorte en geld‟. 
12

 De remonstranten geloofden in de vrije keus van de mens, terwijl de contra-remonstranten strikter 

vasthielden aan de predestinatieleer waarin het lot van de mens is voorbestemd door God. 
13

 Pollmann, Religious Choice 200. 
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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 

                                                 
14

 Hua, AStvU, inv.nr. 232-38, ResStvU, 6 juni 1676.  
15

 Den Tex, „De Staten in Oldenbarnevelts tijd‟ 70-87. 
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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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 Geciteerd naar: De Bruin, Geheimhouding en verraad 179. 
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 Faber, „Politiek en bestuur in een soeverein gewest‟ 230-233; Aalbers (red.), Utrechtse biografieën, 

dl. I, 26-30. 
22

 Groenveld, Evidente factiën 76. 
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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 

                                                 
28

 Roorda, ´Prins Willem III en het Utrechts regeringsreglement´; Idem, Partij en factie 81-89. De 

laatste verbeteringen aan de stadswallen dateerden van 1629 naar aanleiding van de Spaanse bezetting 

van Amersfoort. In 1666 had de vroedschap een fortificatieplan opgesteld, maar dat had zij nooit laten 

uitvoeren; Jessurun – ten Dam Ham, Utrecht in 1672 en 1673 5; Faber en Rommes, „Op weg naar 

stabiliteit‟ 289-291. In 1672 wierpen regenten verschillende ideeën op om alsnog de verdediging te 

versterken, zoals de zogenaamde Grebbelinie ten oosten van Amersfoort. Deze waren echter zowel 

financieel als technisch op korte termijn onhaalbaar. 
29

 Hua, AMvS, inv.nr. 151, Oprechte Comptoir Almanach, Carel Martens, 29 t/m 30 mei 1672. 
30

 Hua, Aha, inv.nr. 2722, Turnor aan Amerongen, 14 juni 1672. 
31

 Roorda, Partij en Factie 91-95. 
32

 Vgl.: Knevel, Burgers in het geweer, 348, voor soortgelijke taferelen in Holland. Daar wilden de 

burgers vooral voorkomen dat soldaten binnen de stadsmuren kwamen. 
33

 Ten Hoorn, Journaal of Dagelijcks Verhael 7. 
34

 Roorda, `Prins Willem III en het Utrechts regeringsreglement´ 96-101. 



 31 

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. 


