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HET UTRECHTS REGERINGSREGLEMENT 

 

Na de wetsverzetting in het voorjaar van 1674 confronteerde Oranje de Stichtse regenten met 

een voorstel om het bestuur van het gewest grondig te hervormen. Hij legde een 

regeringsreglement ter goedkeuring voor aan de Staten. In een verklaring deed Oranje het 

voorkomen alsof het reglement een initiatief van Stichtenaren was, als bewijs van hun 

dankbaarheid. Maar de regenten lieten blijken dat dit een onjuiste voorstelling van zaken was. 

Zij stelden pas kort voor de vergadering op de hoogte te zijn gebracht. Toch hadden de Staten 

slechts een kwartier nodig om eenparig het reglement aan te nemen en aansluitend Oranje tot 

erfstadhouder van het gewest Utrecht te benoemen.
1
 Toen echter enkele dagen later de lokale 

bestuurscolleges het besluit moesten ratificeren, rees daar verzet. De vroedschapsleden 

vreesden dat het reglement ten koste zou gaan van hun vrijheden en rechten. Zij wilden 

Oranje eraan herinneren dat hij zich sterk moest maken voor de Stichtse privileges. De Staten 

gingen hiermee akkoord en stelden in afwachting van het antwoord van de prins de ratificatie 

uit. Een Staatse commissie legde het besluit voor aan Willem III. Deze antwoordde dat de 

instemming met het reglement onomkeerbaar was en dat extra toezeggingen overbodig waren. 

Toen de commissie verder aandrong, dreigde de prins zijn steun aan het gewest te 

heroverwegen. Voor de regenten bleef daardoor niets anders over dan onverrichter zake terug 

te keren. Zij brachten advies uit het reglement te ratificeren, waartoe alle colleges in het Sticht 

onmiddellijk eensgezind overgingen.
2
 

De religieuze en staatkundige motieven van de Voetianen om zich voor het herstel 

van de Oranjes in te zetten, verdwenen naar de achtergrond toen door dit herstel hun 

privileges in het geding kwamen. De Utrechtse vroedschap stelde terecht dat de 

bevoegdheden van de stadhouder op gespannen voet stonden met de bestaande bestuursregels, 

vooral die betrekking hadden op de aanstelling van bestuurders. Deze regels waren ontstaan 

vanuit het streven een goed bestuur te vormen, waarbij de „wijsten en treffelijksten‟ als 

vertegenwoordigers optraden van de bevolking. Om te bepalen wie deze 

vertegenwoordigende rol op zich mochten nemen, waren tal van kwaliteitseisen opgesteld. 

Deze hadden betrekking op bezit, afkomst, godsdienst en leeftijd.
3
 In de praktijk bleken deze 

regels voor de facties ook een middel om hun invloed veilig te stellen. De regenten scherpten 

de regels steeds aan, waardoor na verloop van tijd minder families voor bestuurlijke ambten 

in aanmerking kwamen. Deze ontwikkeling kwam door de invoering van het 

                                                 
1
 Hua, AStvU, inv.nr. 232-37, ResStvU, 16 april 1674; Roorda, „Prins Willem III en het Utrechts 

regeringsreglement‟ 117-118; Groenveld, „William III as Stadholder‟ 26; Japikse, Correspondentie, I 

315, Willem III aan Gaspar Fagel, 21/31 november 1673; Idem, inv.nr. 314, Willem III aan 

Amerongen, 21/31 november 1673; Japikse, Prins Willem III, dl. I, 341. 
2
 Roorda, „Prins Willem III en het Utrechts regeringsreglement‟ 120. 

3
 Streng, ‘Stemme in staat’ 30-31; De Jong, Een deftig bestaan 111-112; Knevel, „Een kwestie van 

overleven‟ 217-254. 
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regeringsreglement onder druk te staan. De stadhouder begaf voortaan de ambten en bepaalde 

of een regent bekwaam was. Terwijl voorheen de regenten zich vooral loyaal opstelden aan de 

facties, moesten zij na 1674 ook rekening houden met Oranje. Konden de Utrechtse facties 

hun positie handhaven met behulp van regels en privileges?  

 

DE POLITIEKE AMBITIES VAN WILLEM III 

 

De staatkundige verhoudingen in de Republiek waren voortdurend aan verandering 

onderhevig. Het staatsbestel was ontstaan als resultaat van een samenwerkingsverbond van 

gewesten die zich hadden vrijgevochten tijdens de Opstand. Hoewel zij samenwerkten in de 

strijd tegen buitenlandse mogendheden, mocht dit niet ten koste gaan van de provinciale 

soevereiniteit.
4
 Het gevolg was een voortdurende worsteling met de vraag hoe de lagere 

overheden zich verhielden tot het centrum van de macht. Hierdoor was de invloed van de 

Oranjes niet alleen afhankelijk van de capaciteiten van de prinsen, maar ook van de 

omstandigheden waarin zij hun ambten bekleedden. Willem van Oranje, Maurits en Frederik 

Hendrik hadden zich onderscheiden op het slagveld en daarbij een reputatie opgebouwd als 

hoeders van het vaderland. Willem II had echter ervaren dat deze status in vredestijd snel 

afbrokkelde. Na de Vrede van Munster (1648) brak na decennialang oorlogvoeren een periode 

aan van relatieve rust. Weliswaar vocht de Republiek twee grootschalige zeeoorlogen uit met 

Engeland en nam de dreiging vanuit Frankrijk toe, maar de Hollandse steden beleefden een 

ongekende periode van voorspoed. Op het hoogtepunt van de Gouden Eeuw wensten de 

Hollandse regenten de macht zoveel mogelijk in eigen hand te houden.
5
 

Tijdens het Eerste stadhouderloze tijdperk namen de Staten van Holland verschillende 

besluiten die de macht van de Oranjes beperkten. Zo werden de Hollandse regenten na de 

voor de Republiek desastreus verlopen Eerste Engelse zeeoorlog gedwongen de Acte van 

Seclusie (1654) te sluiten. Terwijl zij drie jaar eerder het stadhouderschap vacant hadden 

gelaten, legden zij nu vast dat de opgroeiende prins van Oranje van het stadhouderschap was 

uitgesloten. De republikeinen die in Engeland aan de macht waren gekomen wilden met deze 

vredesbepaling voorkomen dat een koning zou terugkeren op de troon met steun van de 

Oranjes, die aan het gevluchte Engelse vorstenhuis verwant waren. Toen rond 1660 de 

verhoudingen tussen Engeland en de Republiek waren genormaliseerd en de macht van de 

Engelse koning was hersteld, herriepen de Staten de Acte van Seclusie. De Hollandse 

regenten hadden het als een vernedering ervaren dat een buitenlandse mogendheid hen tot dit 

besluit had gedwongen. Hun opvattingen over de toekomst van de prins waren echter 

                                                 
4
 Groenveld, Leeuwenberg (red), De Unie van Utrecht 30; Prak, Gouden Eeuw 184-185. 

5
 Voor de machtspositie van de opeenvolgende prinsen van Oranje, zie: Lademacher, „Die Statthalter 

und ihr ambt‟. 
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nauwelijks gewijzigd. Dit bleek op het moment dat tijdens de Tweede Engelse zeeoorlog 

(1665-1667) de roep om herstel van het Oranjehuis onder de bevolking toenam. Pamflettisten 

stelden dat de Republiek een sterke man nodig had, die de staat kon behoeden voor 

buitenlandse dreiging. De meeste Hollandse regenten zagen dit als een ondermijning van hun 

positie en besloten onder het mom van de Ware Vrijheid – bevrijd van monarchale tendensen 

– tot het Eeuwig Edict (1667), waarmee zij het stadhouderschap afschaften.
6
 

 De omstandigheden waaronder Willem III opgroeide, beïnvloedde zijn staatkundige 

opvattingen.
7
 Zijn jeugd bracht hij voornamelijk door in Holland, aan een hof dat in hoge 

mate werd gestuurd door zijn moeder Maria Henriette Stuart. Zij stelde tal van Engelsen aan 

in zijn hofhouding, die hem onderwezen naar vorstelijke maatstaven. Veelzeggend was dat de 

prins eerder Engels sprak dan Nederlands. Hoewel de invloed van het Engelse vorstenhuis op 

Oranje verminderde nadat zijn moeder in 1660 was overleden, was de toon voor zijn 

opvoeding gezet. De prins raakte vertrouwd met een hoogadellijke levensstijl die ook al aan 

het hof van Frederik Hendrik had geprevaleerd en met de daarin geldende normen en 

waarden.
8
 Een belangrijke opvatting in dat milieu was dat vorsten de hoeders van het 

staatsbelang waren. In deze taak moesten zij niet gehinderd, maar gesteund worden door de 

elite. Al was hun macht aan beperkingen onderhevig, vorsten vormden de spil waar de 

politiek om draaide.
9
 In navolging van hun hoogadellijke verwanten, beschouwden ook de 

Oranjes hun positie binnen de Republiek als een door God geschonken geboorterecht.
10

 De 

prinsen presenteerden zich als een tegenwicht voor het corrupte, antidemocratische Hollandse 

patriciaat en zijn particularistische beleid. Tegelijkertijd zagen zij zichzelf als een alternatief 

voor de absolutistische monarchieën in de omringende landen, waar het persoonlijke belang 

van de vorst centraal stond.
11

 

De Hollandse regenten waren zich bewust van de invloed van de hoogadellijke 

entourage van de prins. De Witt achtte het noodzakelijk dat de opvoeding van de prins in 

handen kwam van de Staten van Holland, die hem in 1660 tot Kind van Staat verklaarden. Hij 

stelde mede een programma op dat de prins moest voorbereiden op een militaire loopbaan, 

geen politieke. Het moest de prins duidelijk maken dat het stadhouderschap voor hem niet 

was weggelegd. Sindsdien onderwees De Witt hem een dag in de week in staatszaken, 

waarbij hij herhaaldelijk wees op de gevaren van monarchale aspiraties. Maar Oranje liet zich 

weinig door hem beïnvloeden. Hij ervoer het als een vernedering dat de raadpensionaris hem 

                                                 
6
 Velema, „That a Republic is better than a monarchy‟. 

7
 Lossky, „The political ideas of William III‟. 

8
 Japikse, Prins Willem III, dl. I 39-68; Duindam, „Tussen tafellaken en servet‟ 544-546. 

9
 Sharpe, Personal rule XV-XVII, 59; Beik, Absolutism 12-17; Potter, Corps and cliëntèles 3-27. 

10
 Rowen, „Neither fish nor fowl‟ 3; Roorda, „Le secret du Prince‟ 190-192; Price, Holland and the 

Dutch Republic 247-250; Kossmann, „Koning-stadhouder‟ 88-92; Prak, „Republiek en vorst‟ 47; Bruin, 

„Het politieke bestel‟ 47; Janssen, „Political brokerage in the Dutch Republic‟ 68-69. 
11

 Israel, Monarchy, Orangism and Republicanism 16-19; Prak, „Republiek en vorst‟ 39. 
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de politieke waardigheid van zijn voorouders onthield.
12

 In de daaropvolgende jaren breidde 

Oranje zijn politieke macht in de Republiek sterk uit. In september 1668 reisde hij buiten 

medeweten van De Witt naar Zeeland om er zich tot Eerste Edele in de Staten te laten 

verklaren. Het was een ambt dat ook zijn voorouders hadden bekleed en dat hem recht gaf op 

een zetel in de Raad van State. Daarnaast gingen er stemmen op Oranje als legerleider aan te 

stellen, nadat geruchten over een oorlog met Frankrijk hardnekkiger werden. Onder druk van 

de publieke opinie besloten de Staten-Generaal tot de Acte van Harmonie (1670), waarmee zij 

het kapitein-generaalschap voor de prins openstelden op het moment dat hij drieëntwintig en 

meerderjarig werd. Het bleek onvoldoende om de roep om herstel van de Oranjes te doen 

verstommen. In januari 1672 stelden de Staten-Generaal onder strenge voorwaarden de prins 

voor één veldtocht aan. Hij mocht niet tot stadhouder worden benoemd, geen politieke 

ambten begeven en zich niet met de binnenlandse politiek bemoeien. 

In de stad Utrecht ging het aannemen van de Acte van Harmonie gepaard met 

feestelijkheden. De inwoners van Utrecht haalden de prins op 7 januari als een redder binnen, 

met een „groten trijn van adel‟ te paard. Vanaf de Wittevrouwenpoort begeleidden twee 

schutterscompagnieën hem naar het Duitse Huis in het centrum van de stad, waar de prins zou 

overnachten. In zijn logement „complimenteerde‟ een Staatse commissie hem en heetten de 

burgemeesters hem welkom. De volgende dag bezocht een nieuwe deputatie Oranje, die zich 

‟s middags „seer kostelyck van de Staten‟ liet trakteren.
13

 Hierna vertrok de prins, de stad in 

euforische stemming achterlatend. Enige maanden later zette Oranje zijn belangrijkste stap 

naar herstel van zijn familiewaardigheid, na de Franse inval in juni. De Hollandse en Zeeuwse 

regenten zagen zich door een opstandige bevolking gedwongen de prins tot stadhouder te 

benoemen.
14

 In het najaar van 1673 beseften de Utrechtse regenten dat ook hen niets anders 

restte dan de prins te benoemen. Nog voordat de laatste Fransman het Sticht had verlaten was 

al een delegatie naar de prins gereisd om hem het stadhouderschap aan te bieden. 

 

HET UTRECHTS REGLEMENT 

 

De roerige omstandigheden rond de Franse bezetting en de daaropvolgende wetsverzetting 

boden Oranje de ruimte om zijn staatkundige opvattingen vorm te geven in een 

regeringsreglement. Hoewel onzeker is wie het reglement heeft geschreven, is duidelijk dat 

Willem III op de inhoud grote invloed heeft gehad.
15

 Al eerder had hij een „plan tot verheffing 

                                                 
12

 Boogman, „The raison d‟etat politician Johan de Witt „ 55-78; Roorda, „Party and faction‟ 188-221; 

Troost, Stadhouder-koning Willem III 34-35, 39-40; Kossmann, „Koning-Stadhouder‟ 88; Lademacher, 

„Die Statthalter‟ 51-59; Japikse, Prins Willem III, dl. I, 57-58, 90-91. 
13

 Hua, AMvS, inv.nr. 151, Oprechte Comptoir Almanach, Carel Martens, 6 t/m 8 januari 1672. 
14

 Ten Raa, Het Staatsche leger, V 288-290, 397-390; Zwitzer, ‘De militie van den staat’ 25-38. 
15

 Troost, Stadhouder-koning Willem III 114. 
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van de prins en tot herstel van de steden‟ in Holland ontvangen, waarin degenen die 

„sorgeloos op het cussen sit‟ zouden worden verwijderd door een nieuw te benoemen 

stadhouder. Het plan was om de „regeerders deese landen te bedriegen‟ door zijn hulp te laten 

inroepen bij het herstel van de rust en vrede in de steden.
16

 Gezien het succes van de 

Hollandse wetsverzetting zal Oranje weinig twijfels hebben gehad of het invoeren van een 

nieuw reglement in Utrecht haalbaar was. Wellicht had hij van tevoren Amerongen en 

Renswoude ingelicht over het reglement, zodat Oranje zich had verzekerd van hun steun. 

Maar de meest waarschijnlijke opsteller van het reglement is Fagel.
17

 Hij was in deze periode 

nauw betrokken bij de herintreding van het gewest Utrecht. Niet alleen bewerkte hij de 

Hollandse Staten, maar ook informeerde hij de prins over de „veranderinge die in regeringe 

sal moeten worden gemaeckt‟ in de landgewesten.
18

 Hij was aanwezig bij de Utrechtse 

Statenvergadering waarin het reglement geratificeerd was, en las de tekst ervan zelf aan de 

regenten voor.
19

 Bovendien zou hij in 1675 de Staten van Gelderland – maar vooral zijn 

verwanten in Nijmegen – ertoe bewegen de hertogstitel aan Oranje aan te bieden.
20

 Fagel wist 

dat hij hiermee zijn band met Oranje verstevigde en liet geen bezwaren blijken als de 

machtspositie van Willem III toenam, ook niet als dat op gespannen voet stond met het 

bestaande politieke bestel.  

 Reglementen die de bevoegdheden van de stadhouder vastlegden, waren niet 

uitzonderlijk. Meestal ontstonden zij na conflicten over de aanstelling van regenten, waarna 

de bestuurscolleges een document opstelden wie voor welk ambt verantwoordelijk was. Zo 

legden in 1637 de Staten-Generaal aan de Friese steden een Reglement van Raadbestelling 

op, waarin stond op welke wijze de stadhouder de vroedschappen mocht formeren. Het 

Utrechts regeringsreglement van 1674 was echter uniek in zijn omvang en reikwijdte.
21 

Roorda doet het voorkomen alsof er bij de wetsverzetting en bij het invoeren van het 

reglement wat „geïmproviseerd‟ was. Volgens pamfletten zou Oranje een uur voor de 

plechtigheid in de Statenvergadering aan de burgemeesters „poincten aengaende de bestelling 

van de stadsregeringe‟ hebben voorgehouden. Bovendien zou volgens hem de tekst van het 

reglement op „meer dan een punt rammelen: de opbouw was verre van logisch en 

                                                 
16

 KHA, AS-KWIII, inv.nr. XII, 21, Plan tot verheffing van den Prins en tot herstel van de Steden, 

datum onbekend. 
17

 Japikse, Prins Willem III, dl. I, 340-341. 
18

 Japikse, Correspondentie, I, 314-315. Het betreft hier een brief in geheimschrift van Willem III aan 

Fagel, 21/31 november 1673. 
19

 Hua, AstvU, inv.nr. 232-37, ResStvU, 16 april 1674. 
20

 Hartog, „Prins Willem III en de hertogshoed‟. 
21

 Nijhoff, „Het Geldersche Reglement van 1675 en 1750‟ 1-18; Hartog, „Prins Willem III en de 

hertogshoed van Gelderland, 1673-1675‟ 124-155. Het Utrechts regeringsreglement vormde de basis 

voor de wijze waarop Willem III na 1675 ook in Gelderland en Overijssel zijn macht zou uitoefenen. In 

de tweede helft van de achttiende eeuw zetten Willem IV en Willem V dit voort. 
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toevoegingen in de marge vormen met de tekst geen sluitend geheel‟.
22

 Roorda heeft er 

weinig oog voor dat het reglement op vernuftige wijze de stadhouderlijke macht in het 

bestaande regeringsbestel verankerde. 

 Het reglement bepaalde dat de „Hoge Regeringe sal blyven bestaan als van ouds in 

drie leden‟, maar de manier waarop de samenstelling van de bestuurscolleges was geregeld 

veranderde ingrijpend. De stadhouder kreeg de beschikking over de begeving van alle ambten 

van enige betekenis. Het reglement beschreef achtereenvolgens zijn invloed op het formeren 

van de geëligeerden, de proosten, de dekens en de kanunniken, de ridderschap, de 

burgemeesters, de schepenen, de vroedschap, de schouten, de hoofdofficieren, de 

maarschalken, de secretarissen van de Staten, de deputaties in de Staten-Generaal, in de Raad 

van State, in de admiraliteiten en in de generaliteitsrekenkamer. En tenslotte ging het in op de 

benoeming van de presiderende raden, de advocaat-fiscaal, de procureur-generaal en de 

griffier van het hof van Utrecht. De stadhouder kon in alle geledingen van de staatsstructuur 

medestanders op het bestuurskussen plaatsen. Bovendien kreeg hij het recht om in te grijpen 

als de besluitvorming in de bestuurscolleges vastliep. Voorheen hadden leden de 

besluitvorming kunnen frustreren bij resoluties die eenparig genomen moesten worden, wat 

vooral in het voordeel van de stad Utrecht was geweest.
23

 Als na 1674 het overleg was 

vastgelopen, dan moesten de Staten „sonder eenige oppositie ofte contractie van ymandt‟ het 

besluit van de stadhouder overnemen. De Staten stelden zo de stadhouder aan als hun dienaar, 

maar verschaften hem meer dan ooit politieke macht.  

De stadhouder kon voortaan na een vooraf vastgestelde termijn het functioneren van 

regenten evalueren. Met de invoering van het reglement liepen regenten het risico dat de 

stadhouder hen na afloop van hun termijn uit hun ambt verwijderde als zij besluiten namen 

die tegen zijn politiek ingingen. Dit stond haaks op de situatie van voor 1674, toen de 

aanstelling van de bestuurders voor het leven gold en de regenten hun ambt als een 

persoonlijk eigendom beschouwden dat de status en invloed van de familie waarborgde. 

                                                 
22

 Roorda, „Prins Willem III en het Utrechts regeringsreglement‟ 117-119; Idem, „Le secret du Prince‟ 

183; Kn. 20951, 78, 190; Idem, 20952, bijlagen, 34, 38. Zo stonden de namen van de steden 

Amersfoort, Wijk bij Duurstede, Rhenen en Montfoort niet in het reglement. 
23

 Perlot, De Staten van Utrecht en Willem III 15. 
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Tabel 1. Benoemingen door de stadhouder van het gewest Utrecht 

AMBT TERMIJN (JAAR) HERBENOEMING NOMINATIE 

Geëligeerden 3 Ja nee 

Ridderschap voor het leven - nee 

Magistraat (burgemeesters en schepenen) 2 Nee ja 

Vroedschap 1 Ja nee 

Gedeputeerde in de Staten-Generaal, de 

Raad van State, de Admiraliteit, de 

Generaliteitsrekenkamer of in andere 

commissies in de generaliteit 6 Nee ja 

Presiderende Raden, Advocaat Fiscaal, 

Procureur-generaal, Griffier in het Hof 

van Utrecht voor het leven - ja 

Schouten, Maarschalken van Kwartieren, 

Secretaris van de Statenvergadering, en 

militaire ambten voor het leven - nee 

 

De regenten konden sinds 1618 via nominaties invloed uitoefenen op de samenstelling van de 

magistraat. De stadhouder stelde de magistraat iedere twee jaar samen uit een door de 

vroedschap opgestelde nominatielijst. Voor iedere beschikbare positie droeg de raad twee 

kandidaten voor. De aan de stadhouder gestuurde nominatielijsten gingen geen enkele keer 

gepaard met een motivering van de bekwaamheid van de kandidaten. Wel stuurden de 

colleges briefjes mee met het aantal stemmen voor iedere kandidaat, zodat Oranje wist welke 

kandidaat de meeste steun had.
24

 In het verleden voelden stadhouders zich daardoor 

gedwongen regenten te benoemen van wie niet altijd duidelijk was of zij het beleid van de 

Oranjes zouden steunen.
25

 Maar nu was de bewegingsvrijheid van de regenten beperkter. De 

stadhouder kon jaarlijks de samenstelling van de vroedschap wijzigen, zonder dat hij 

gebonden was aan nominaties. Een nominatie van een burgemeester of schepen die Oranje 

niet gezind was, zou een jaar later kunnen leiden tot ontslag uit de vroedschap. Bovendien 

mocht de stadhouder eventueel vroegtijdig vrijgekomen ambten naar eigen inzicht invullen, 

zonder voorgaande nominatie. De stadhouder had daardoor verschillende middelen om de 

stedelijke regenten in het gareel te houden. In 1676 verzuchtte de secretaris van de 

ridderschap dan ook dat er in de vroedschap „groote bekommeringe geweest [waren] van te 

sullen over boort raken, [ook al hadden zij na de verkiezing] nu wederom een jaar voor de 

borst‟.
26

 

 In vergelijking met de stedelingen behielden de edellieden een grotere mate van 

autonomie. De stadhouder bepaalde weliswaar zonder voorafgaande nominatie wie tot de 

ridderschap toegang had, maar de aanstelling gold voor het leven. Hierdoor waren de 

                                                 
24

 Hua, ASU, inv.nr. 95, Stemlijsten. 
25
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ridderschapsleden verzekerd van ambten, status en inkomen. Daarmee onderstreepte Oranje 

zijn goede band met de Stichtse adel. Op zijn beurt versterkte de ridderschap haar relatie met 

de prins door hem tot president van het college te benoemen. Dit had vooral symbolische 

waarde, aangezien Willem III nooit als ridderschapslid zou optreden. Ook had de president 

recht op een jaargeld van 2.500 gulden, dat de ridderschap trouw betaalde.
27

 Dit betekende 

echter niet dat de edellieden zich meer konden veroorloven dan stedelingen. Zo was vaak de 

carrière van hun verwanten, bijvoorbeeld als militair in het Staatse leger, afhankelijk van de 

prins. Bovendien had de stadhouder het recht het aantal ridderschapsleden uit te breiden.
28

 

Hierdoor kon hij eventuele onwelgevallige meerderheden in het college in zijn voordeel 

omzetten. Hoewel Oranje dus niet de bevoegdheid had ridderschapsleden uit hun ambt te 

verwijderen, had hij wel mogelijkheden om druk op hen uit te oefenen. 

Naarmate het ambt lager in rang was, nam de invloed van de stadhouder af. Bij 

ambten in de generaliteit – in de Staten-Generaal, in de Raad van State en in de admiraliteiten 

– moesten kandidaat-gedeputeerden zich presenteren aan de stadhouder voordat de Staten hen 

afvaardigden. Indien de stadhouder hen onbekwaam achtte, moesten de leden net zolang 

iemand nomineren totdat deze Oranje „aangenaam‟ was. Bovendien benoemde de stadhouder 

zonder inspraak personen in enkele gewestelijke functies, waaronder het belangrijke ambt van 

secretaris van de Staten. Voor de invulling van minder belangrijke provincieambten droegen 

de Staten kandidaten voor waaruit de stadhouder een keuze moest maken. Hierdoor had de 

prins minder mogelijkheden de begeving ervan naar zijn hand te zetten. Ook begaven de 

leden van de Staten sommige functies in toerbeurt. Zo bepaalden de ridderschapsleden 

onderling door loting wie de generaliteitsrekenmeester mocht benoemen. Hoewel de regenten 

ook deze aanstellingen aan de stadhouder moesten voorleggen, gebeurde dit meestal alleen als 

er onenigheid over de begeving ontstond. Door dergelijke bepalingen bleef het voor Willem 

III mogelijk invloed te houden op de ambtenbegeving in het Sticht, zonder dat hij zich om de 

invulling van alle vacatures moest bekommeren. 

Tenslotte schreef het reglement voor dat de stadhouder bekwame regenten moest 

aanstellen. Hij moest dit vaststellen aan de hand van een aantal kwaliteitseisen over afkomst, 

bezit, leeftijd en godsdienst van bestuurders. Zo moest een lid van de Utrechtse ridderschap 

minimaal 24 jaar oud zijn, een ridderhofstede met toren en ophaalbrug bezitten en lidmaat 

zijn van de gereformeerde kerk. Bovendien moest sinds 1667 een ridderschapslid tenminste 

25.000 gulden aan goederen bezitten in het Sticht.
29

 Daarnaast moesten de geëligeerden 

gekozen worden uit de proosten, dekens en kanunniken van de vijf Utrechtse kapittels. Zij 

moesten minimaal 25 jaar oud zijn en publiek de gereformeerde godsdienst belijden. 
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Dergelijke kwaliteitseisen zouden niet alleen een goed bestuur waarborgen, maar ook de 

positie van de Stichtse facties. Alleen de „wijsten en treffelijksten‟ kwamen voor ambten in 

aanmerking, een groep regentenfamilies wier aantal steeds kleiner werd. De Utrechtse 

ridderschap beperkte bijvoorbeeld het aantal leden tot ten hoogste twaalf. Om te voorkomen 

dat sommige families teveel macht naar zich toetrokken, mocht één gezin niet in 

verschillende colleges tegelijkertijd vertegenwoordigd zijn. Toch waren bijvoorbeeld van de 

vier geëligeerden die tussen 1650 en 1672 aantraden, er drie burgemeesterszonen.
30

  

Om het belang van deze kwaliteiten te onderstrepen, zwoeren de regenten bij hun 

aanstelling trouw aan „alle privilegiën, handvesten ende gerechten‟ en de „oude, wettige ende 

welhergebrachte costuymen‟. Bovendien beloofden zij het reglement „punctuelijck [te] zullen 

observeeren ende na [te] koomen‟.
31

 Aan het afleggen van deze eed hechtten de regenten 

waarde. Toen bijvoorbeeld in 1680 de Staten de latere geëligeerde Johan Carel Smitsaert 

committeerden in de generaliteitsrekenkamer terwijl deze in Den Haag verbleef, gelastten zij 

hem later alsnog in de Statenkamer de eed af te leggen.
32

 Ook bij de ratificatie van het 

reglement benadrukten de colleges meermaals dat de stadhouder de aanstellingen diende te 

laten verlopen volgens de bestaande regels.
33

 Dit moest ertoe leiden dat de Utrechtse regenten 

het „gemeynen welvaren [bevorderden] sonder affectie, gunste ofte ongunste tot ymand [en 

de] gemeyne lands saaken met raad ende daad te helpen bevorderen‟.
34

 

Regenten die al te opzichtig hun eigenbelang nastreefden, moesten waken voor 

beschuldigingen van vriendjespolitiek of corruptie. Zo raakte Zuylen in opspraak omdat hij 

een schoutsambt zou hebben bemachtigd door de Hollandse raadpensionaris enkele 

geschenken toe te sturen.
35

 Het geven van geschenken was geaccepteerd zolang het de 

bevestiging van een bestaande relatie betrof.
36

 In dit geval bestond het risico dat Zuylen het 

ambt aan zijn vrijgevigheid dankte, niet aan zijn bekwaamheid. Toen dergelijke gevallen 

vaker voorkwamen, stelden de Staten een „eed der corruptelen‟ in. Alle regenten moesten 

voortaan zweren dat zij niet vatbaar waren voor omkoping.
37

 Op overtreding hiervan kwamen 

hoge straffen te staan.
38

 De regenten mochten niet chantabel zijn, om besluiten te kunnen 
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nemen ten dienste van het algemene belang. Het is echter de vraag of ook Oranje zich liet 

leiden door deze bestuursregels en door de Stichtse opvattingen over bekwaamheid.  

 

BESTUURSREGELS EN KWALITEITSEISEN IN HET GEDRANG 

 

Terwijl het reglement draaide om de taken en bevoegdheden van een stadhouder, was dit 

ambt nog steeds vacant. Het was echter alle aanwezigen in de Statenkamer op 16 april 1674 

duidelijk dat er voor deze functie maar één kandidaat was, Oranje. De Staten vroegen hem om 

plaats te nemen in een naastgelegen ruimte, zodat de leden met elkaar konden overleggen. 

Renswoude stelde „met veel redenen en kragtige manieren van spreken‟ voor het 

stadhouderschap erfelijk te verklaren in mannelijke lijn, net zoals eerder Holland en Zeeland 

hadden gedaan.
39

 Nadat alle regenten akkoord waren gegaan, lieten zij Oranje weer toe in de 

vergadering. Zij verzochten hem of hij de „goedheyd geliefde te hebben die hooggemelte 

employen ten dienste van de provintie van Utrecht aan te nemen‟.
40

 Onmiddellijk aanvaardde 

de prins het erfelijke stadhouderschap, wat de Staten met een akte bezegelden.
41

 Hierna legde 

Oranje een eed af waarin hij beloofde de bestaande staatsstructuur, bestuursregels en 

privileges te respecteren, zoals van een stadhouder verwacht mocht worden. Bovendien 

symboliseerde hij zijn dienstbaarheid aan het gewest Utrecht door tijdens het uitspreken van 

de eed zijn handen in die van de president van de Staten te leggen.
42

 Na de vergadering 

gingen Amerongen, Renswoude en de Utrechtse burgemeester Johan van Nellesteijn naar 

buiten, waar zij op de trappen van het stadhuis bekendmaakten dat het gewest een nieuwe 

stadhouder had en een nieuw regeringsreglement. 

Al snel na de ratificatie van het reglement zochten de Stichtse regenten naar manieren 

om hun invloed op de ambtenbegeving te vergroten. Enkele edellieden probeerden te 

profiteren van enige onduidelijkheid over de aanstellingen die op initiatief van de stadhouder 

tot stand kwamen. Zo verklaarde Hendrik van Uytehoven, heer van Amelisweert, dat zijn 

aanstelling in de ridderschap de persoonlijke wens was van Willem III. Amelisweert was een 

officier in het Staatse leger en was getrouwd met een tante van Constantijn Huygens, de 

voormalige secretaris van Frederik Hendrik en Willem II en de voorzitter van de Domeinraad 

van Willem III.
43

 De ridderschapsleden achtten het waarschijnlijk dat Oranje hem dit ambt 

had gegund en bekrachtigden zijn aanstelling. Toen Amelisweert echter beweerde dat de 

stadhouder hem had aangesteld in rang boven enkele eerder benoemde edellieden, kwam dit 

de ridderschap „vremt voor‟. Zij zond Amerongen naar het hof om navraag te doen bij de 

stadhouder. Daar bleek dat Amelisweert een valse verklaring had afgelegd. Hij mocht 

                                                 
39

 Groenveld, „William III as stadholder‟ 26. 
40

 Visconti, ‟T voorgevallene omtrent de verandering van de regeeringe‟ 280-282. 
41

 KHA, AS-KWIII, inv.nr. VIII, 18, Akte StvU, 16 april 1674. 
42

 Hua, AStvU, inv.nr. 232-37, 16 april 1674; Idem, 17 april 1674; Idem, 26 april 1674. 
43

 De Domeinraad beheerde de bezittingen van de Oranjes. 



 57 

inderdaad plaatsnemen in de ridderschap, maar was als nieuweling de laagste in rang. Om 

dergelijke onduidelijkheden te voorkomen moest voortaan iedereen die Willem III persoonlijk 

aanstelde een akte overhandigen aan de secretaris van het betreffende college.
44

 

Soms stuitten de bestuurders op praktische bezwaren om aan het reglement te 

voldoen. Zo kon de Amersfoortse vroedschap niet ieder jaar in dubbeltal kandidaten 

nomineren voor de magistraat, omdat er onvoldoende gekwalificeerde burgers waren. Zij 

verzocht om herziening van het reglement.
45

 Meestal waren dit echter verkapte pogingen om 

de eigen invloed te vergroten. Volgens enkele regenten was er bijvoorbeeld onduidelijkheid 

of de Staten sommige commissies ad vitam mochten begeven. De Staten vaardigden 

Renswoude af naar Den Haag om met de stadhouder te overleggen. Oranje liet zich echter 

niet onder druk zetten. Hij stuurde Renswoude terug naar de Staten met de mededeling dat hij 

vasthield aan de in het reglement vastgestelde termijn.
46

 In de daaropvolgende weken moest 

Willem III meermalen zijn nieuw verworven bevoegdheden onderstrepen. Zo hadden de 

Staten bijvoorbeeld in Breukelen een stadssecretaris aangesteld zonder toestemming van de 

stadhouder. Oranje had dit ambt inmiddels toegezegd aan een ander en stuurde 

verontwaardigd een brief naar de Staten. Nadat Renswoude de regenten op de bepalingen van 

het reglement had gewezen, restte hen niets anders dan de benoeming terug te draaien. Kort 

daarop publiceerden de Staten het reglement in plakkaatvorm zodat niemand nog kon 

„pretendeere onwetend‟ te zijn.
47

  

Willem III hoopte in overleg met enkele loyale bestuurders besluiten voor te koken of 

de besluitvorming te beïnvloeden, als de uitkomst hem ongewenst was. Om deze reden stelde 

Oranje stelde in de Stichtse bestuurscolleges een aantal verwanten aan, afstammelingen van 

bastaarden van Oranjeprinsen. In de Republiek bestonden verschillende bastaardtakken van 

de Oranjes, zoals de families Nassau-Beverweerd, Nassau-Ouwerkerk, Nassau-La Lecq en 

Nassau-Zuylestein. Zij werden door de Oranjes nauw bij de familiepolitiek betrokken en 

kregen ambten aan het hof en in het Staatse leger. In 1674 benoemde Willem III in de 

Utrechtse ridderschap een kleinzoon van Frederik Hendrik, Hendrik Jacob van Nassau, heer 

van Woudenberg-Ouwerkerk. Nassau-Ouwerkerk woonde in Den Haag en was in 1666 
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benoemd tot stalmeester van de prins, het begin van een band die levenslang zou duren.
48

 

Daarnaast stelde Oranje een kleinzoon van Maurits aan, Willem van Nassau, heer van 

Zuylestein.
49

 Nassau-Zuylestein woonde wel in het Sticht en was in 1672 zijn vader 

opgevolgd als heer van Zuylestein.
50

 Ook op andere plaatsen in de Republiek benoemde 

Oranje bastaarden van zijn voorouders in gewestelijke besturen. Op deze manier benoemde 

Willem III verschillende leden van zijn hofentourage tot regent.  

Hoewel de prins met de benoeming van zijn verwanten in de ridderschap het gewicht 

van het college binnen de Utrechtse Staten verzwaarde, vreesden de edellieden dat deze 

aanstellingen hun positie binnen het Sticht schaadden. De Stichtse adel probeerde vast te 

houden aan de bestuursregels die een goed bestuur en hun sociale positie waarborgden. 

Hoewel Nassau-Ouwerkerk in 1674 zitting nam in de ridderschap zonder dat hij riddermatige 

bezittingen in het Sticht had, protesteerde niemand tegen zijn benoeming. De edellieden 

wisten hoe nauw de band was tussen hem en de prins en wilden niet de toorn van Oranje over 

zich afroepen. Zij namen genoegen met de toezegging dat Nassau-Ouwerkerk zou proberen 

een ridderhofstede in het Sticht te kopen, zodat hij er als riddermatige te boek kon staan. Toen 

hij echter weinig aanstalten maakte om de riddermatige status te bemachtigen, raakte hij toch 

in opspraak. Hij had een tientallen jaren leegstaande bouwval in Woudenberg gekocht en 

stelde de Staten voor deze ruïne de status van ridderhofstede te geven. De ridderschap 

weigerde hieraan mee te werken, tot ongenoegen van Willem III. De edellieden zagen het 

verzoek als een bedreiging voor hun status binnen de provincie. Nadat dit de prins ter ore was 

gekomen, gaf hij enkele ridderschapsleden opdracht het verzoek van Nassau-Ouwerkerk te 

honoreren. Onder druk van Oranje besloot de ridderschap tot verheffing van Woudenberg. 

Daarnaast verklaarde de ridderschap de familie Nassau-Ouwerkerk tot een volwaardig lid van 

de Utrechtse adel. Hiermee was de weg vrij voor zijn familie om in de toekomst ambten in het 

Sticht te bekleden.
51

  

Twee jaar later bekritiseerden de Utrechtse edellieden Nassau-Ouwerkerk opnieuw. 

Hij had het commissieambt van de Dom, dat hem als heer van Woudenberg toekwam, 

verkocht aan de Utrechtse koopman en winkelier Adriaen van Driel.
52

Ambtenverkoop zagen 

regenten als een kwalijke zaak.
53

 Volgens de ridderschapsleden was het in strijd met de 
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„adellijke eer en trouw,‟ die zij hoog moesten houden.
54

 Als één van de leden een levensstijl 

hanteerde die de goede naam van de ridderschap in diskrediet bracht, dan waren de leden 

onverbiddelijk; ook hùn status en positie stonden immers op spel.
55

 Met steun van de 

ridderschap weigerde het Domkapittel Van Driel te benoemen en daarvoor zocht het steun bij 

de andere kapittels. Op het Sint-Janskapittel na verklaarden alle kapittels zich solidair. Toen 

Willem III van deze „muijterij‟ vernam, schreef hij de kapittels aan. Hij liet hen 

gecommitteerden naar Den Haag sturen, die hij dermate kapittelde dat zij hun mening 

bijstelden. Kort daarna benoemde het Domkapittel alsnog Van Driel.
56

 De Stichtenaren 

moesten zich steeds neerleggen bij de schending van de bestuursregels als de stadhouder op 

zijn strepen ging staan. 

Behalve verwanten, stelde de prins ook anderen aan die zich buiten het Sticht 

bekwaam hadden getoond. Zo werd Johan Pesters griffier van het hof van Utrecht. Deze had 

daarvoor als pensionaris van Maastricht geheime onderhandelingen gevoerd met de Fransen. 

Daarbij had hij rechtstreeks gecommuniceerd met de prins, buiten de officiële kanalen om.
57

 

Ook stelde Oranje de voormalige Utrechtse hoogleraar Willem van Straten aan. Deze had de 

prins meer dan twintig jaar als lijfarts gediend, waarvoor hij hem beloonde met het 

burgemeestersambt van Utrecht.
58

 Een andere in het oog springende aanstelling was die van 

Jonathan van Luchtenburg tot secretaris van de Staten. Hoewel de betekenis van dit ambt na 

1618 was afgenomen, was het nog altijd een belangrijke functie omdat de secretaris de 

administratieve spil vormde binnen de gewestelijke bestuurscolleges.
 59

 Van Luchtenburg was 

een zwager van Fagel, een verwantschap die hem in de ogen van Oranje bekwaam maakte 

voor dit ambt.
60

 In totaal stelde Willem III negenentwintig regenten aan die afkomstig waren 

van buiten het Sticht.
61

 Dit was in strijd met de bestuursregels die voorschreven dat regenten 

afkomstig moesten zijn uit de provincie en er moesten wonen. Net als elders in de Republiek 

was deze bepaling gefundeerd op het idee dat goed bestuur alleen mogelijk was als de regent 

verbonden was met het „corpus‟ dat hij vertegenwoordigde.
62 

De Stichtenaren stonden dan 

ook argwanend tegenover de komst van nieuwkomers. Volgens een pamflettist lachten zij 

schamper om de nieuwbenoemde regenten die de weg naar het stadhuis niet konden vinden.
63
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Maar wat de Stichtse elite vooral zorgen baarde was dat de komst van de nieuwkomers 

onderstreepte dat het reglement hun geprivilegeerde positie ondermijnde. De regenten konden 

niet meer onderling de ambtenverdeling naar hun hand zetten en moesten de inmenging van 

de stadhouder dulden. 

Ook enkele Stichtenaren dankten hun benoeming in de eerste plaats aan hun band met 

de prins, namelijk de zeven officieren uit het Staatse leger die lid werden van de 

ridderschap.
64

 Mörke stelt terecht dat er een sterke binding was tussen het hof en het leger, 

doordat de stadhouders ook kapitein-generaal waren.
65

 Willem III kende deze officieren 

vanwege hun prestaties op het slagveld. Hun benoemingen stonden in een adellijke traditie 

waarbij getoonde moed en loyaliteit een kwalificatie was voor het dragen van bestuurlijke 

verantwoordelijkheid. Daaronder was bijvoorbeeld de officier Gijsbert Johan van 

Hardenbroek, heer van Groenewoude, een neef van Renswoude.
66

 Hij was één van de jonge 

officieren uit het Sticht die zich rond het Rampjaar onderscheidde in de strijd met de Fransen. 

Ook deze aanstellingen gingen in tegen de Stichtse bestuursregels. Net als elders in de 

Republiek gold dat een politieke functie in de gewestelijke of lokale bestuurscolleges 

onverenigbaar was met een militair ambt, om te voorkomen dat één persoon teveel macht naar 

zich toe kon trekken.
67

 Toen bijvoorbeeld in 1667 Zuylen was toegetreden tot de ridderschap, 

moest hij enkele maanden later afstand doen van zijn compagnie.
68

 Na 1674 kon Oranje deze 

regel zonder moeite negeren.  

Willem III zette zich in om de positie van de officieren in de bestuurscolleges te 

beschermen als deze ter discussie kwam te staan. Dit bleek in 1682, toen Groenewoude 

vanwege hoge schulden zijn riddermatige heerlijkheid moest verkopen, waarop de overige 

ridderschapsleden hem zijn zetel in het college ontnamen. Groenewoude verklaarde in de 

ridderschap dat zijn bekwaamheid voldoende was bewezen door zijn constructieve bijdrage 

aan tal van raadsvergaderingen. Bovendien zou hij niet op grond van het bezit van de 

heerlijkheid Groenewoude zijn benoemd, maar op persoonlijke titel. Dit maakte de verkoop 

van zijn ridderhofstede in zijn ogen irrelevant. De ridderschap herhaalde echter dat hij het 

college diende te verlaten en legde haar besluit ter goedkeuring voor aan de stadhouder.
69

 

Willem III overlegde met Groenewoude over het behoud van zijn plaats in de 

ridderschap. Deze was kennelijk mismoedig gestemd en vroeg Oranje zich uit de ridderschap 
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te mogen terugtrekken ten faveure van zijn broer, zodat het ambt binnen de familie bleef. 

Toen de prins aan hem vroeg wat hij daarna zou gaan doen, antwoordde hij „in stilligheit‟ bij 

zijn moeder te gaan wonen.
70

 Oranje zag daar weinig heil in en gaf het Hof van Utrecht 

opdracht te bemiddelen tussen Groenewoude en zijn schuldeisers. Tegelijkertijd stelde hij de 

ridderschap voor dat Groenewoude zijn zetel zou behouden in de ridderschap, mits hij binnen 

zes weken een nieuwe ridderhofstede kocht.
71

 De welgestelde moeder van Groenewoude 

bracht uitkomst. Zij kocht voor 10.500 gulden de ridderhofstede Hindersteijn en schonk deze 

aan haar zoon. Deze behield daardoor zijn plaats in de ridderschap, maar nu als heer van 

Hindersteijn. De perikelen rond Groenewoude tonen aan dat Willem III zich zoveel mogelijk 

aan de regels voor de bestuurscolleges conformeerde, zolang deze zijn belangen niet 

schaadden. 

 

DE POSITIE VAN NIEUWKOMERS 

 

Doordat de aanstelling van militairen met een Stichtse achtergrond zowel in het voordeel van 

de Van Reedes als van de prins was, bekrachtigde de ridderschap in 1685 een reglement dat 

deze aanstellingen vergemakkelijkte. Hierin stond dat de ridderschapsleden de gereformeerde 

godsdienst moesten belijden. Daarnaast moesten zij minimaal tien jaar lang een Utrechtse 

ridderhofstede bezitten, met veertig morgen land eromheen ter waarde van minstens 30.000 

gulden. Voortaan mochten ook edellieden jonger dan 24 jaar ridderschapslid worden, al 

zouden zij tot die leeftijd geen traktement ontvangen.
72

 Bovendien moesten de 

ridderschapsleden „gesproten sijn‟ uit een oude adellijke familie, die al voor 1500 van de 

regering deel had uitgemaakt. Personen van buiten de provincie konden alleen lid worden als 

deze „uijtheemse personen, [mits] gequalificeerd als boven,‟ getrouwd waren met Utrechtse 

adellijke vrouwen uit een riddermatig geslacht. Tenslotte moesten zij minimaal zes jaar in de 

provincie wonen, voordat zij een ambt mochten bekleden. 

Het nieuwe reglement voor aanstellingen in de ridderschap garandeerde de positie 

van de Stichtse adel. Maar omdat Oranjes verwanten inmiddels volwaardige Utrechtse, 

riddermatige geslachten waren, vormde dit voor Willem III geen bezwaar. In het laatste 

decennium van de zeventiende eeuw bracht hij een volgende generatie van de Oranje-

bastaardtakken aan de macht in de gewestelijke besturen. In het gewest Utecht benoemde hij 

Lodewijk Adriaan van Nassau, heer van Odijk-Zeist in 1693, en Cornelis van Nassau, heer 

van Woudenberg in 1701. Deze voldeden aan de bepalingen van het reglement. Zij hadden 

een Utrechtse ridderhofstede geërfd van hun vader en woonden al geruime tijd in het gewest. 

Tegelijkertijd maakten zij carriere aan het hof en in het Staatse leger, net als hun vaders 
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hadden gedaan. Het nieuwe reglement had onvermeld gelaten of militairen in de ridderschap 

mochten zetelen. Hierdoor konden opnieuw Utrechtse officieren toetreden tot de colleges, 

edellieden waarop zowel Oranje als de Van Reedes invloed had.
73

 De regels waren opgerekt 

naar tevredenheid van zowel de stadhouder als van de Utrechtse adellijke elite. 

Met steun van de prins verdedigde de riddermatige adel zijn positie tegen pogingen 

van stedelingen om tot de adellijke elite door te dringen. Zo maakten enkele geëligeerden 

aanspraak op adeldom, terwijl de ridderschap hun afkomst niet erkende. Eén van hen was 

Samuel de Marez, heer van Maarsbergen en Maarn. Hoewel zijn naam anders doet 

vermoeden, was hij van burgerlijke komaf. Hij was een rijke Amsterdamse koopman, die bij 

zijn huwelijk met een Amsterdamse regentendochter ongeveer 600.000 gulden inbracht. In 

1656 had hij de ambachtsheerlijkheid Maarsbergen gekocht. Toen Willem III hem in 1674 

benoemde tot geëligeerde, hoopte De Marez zijn aanzien te verhogen door Oranje te 

verzoeken hem als edelman aan te stellen. Deze wilde hieraan echter niet meewerken. Hij 

vermoedde dat dit op bezwaren zou stuiten bij de ridderschap, die de adellijke titels exclusief 

wilde houden voor een kleine groep families. Om dezelfde reden ging de stadhouder niet in 

op het verzoek van de rijke, burgerlijke regent Gerard Ploos van Amstel om in de ridderschap 

beschreven te worden als heer van ‟t Gein en Oudegein.
74

  

Gezien de grote rivaliteit tussen de ridderschap en de stad Utrecht was het voor veel 

stedelingen pijnlijk dat Willem III edellieden in de vroedschap benoemde. Gedurende de 

zeventiende eeuw hadden de stedelijke regenten het aantal adellijke leden van het 

stadsbestuur teruggedrongen, vooral doordat edellieden afstand moesten doen van hun 

riddermatige status als zij tot de vroedschap toetraden. Tegen deze regel in stelde Willem III 

een edelman aan in de Utrechtse vroedschap, Jacob Taets van Amerongen. Dit had geen 

gevolgen voor de status van zijn familie. Zijn zoon was dankzij zijn huwelijk met een dochter 

van de familie Van Zuylen in het bezit gekomen van de ridderhofstede Natewisch en werd in 

1691 lid van de Utrechtse ridderschap. Het is tekenend dat de edellieden erin slaagden met 

steun van Willem III het machtsevenwicht in hun voordeel te laten doorslaan. Weliswaar was 

het aantal edellieden in de vroedschap te beperkt om een bedreiging te vormen voor de positie 

van het stedelijke patriciaat.
75

 Het onderstreepte echter dat Oranje meer oog had voor de 

privileges en belangen van de adel, dan voor die van de stedelingen.  
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In tegenstelling tot de positie van nieuwkomers in de ridderschap, was die van de 

Voetianen in het stadsbestuur kwetsbaar. Doordat Booth één van de weinig overgebleven 

regenten met ervaring was, rustte het functioneren van het stadsbestuur in hoge mate op zijn 

schouders. Hij bekleedde de voornaamste ambten en nam plaats in belangrijke commissies. 

Ook enkele nieuwkomers klommen met zijn steun snel op binnen de bestuurlijke hiërarchie.
76

 

Deze situatie veranderde echter toen voorname leden van het stadsbestuur kort na elkaar 

stierven. In 1677 stierf Booth, in 1678 Van Nellesteijn en in 1680 Van der Hoolk. Oranje 

gunde hun ambten aan stedelingen zonder patricische achtergrond.
77

 Dit was in tegenstelling 

tot wat bijvoorbeeld in Zwolle gebeurde, waar soortgelijke problemen speelden en Willem III 

vergelijkbare bevoegdheden had.
78

 Oranje greep daar de mogelijkheid aan om de 

bekwaamheid van het bestuur te verhogen door enkele voormalige regenten in genade aan te 

nemen. De verwijderde Stichtse regenten waren echter besmet met een ´Wittiaans´ verleden 

en kwamen aanvankelijk niet voor publieke ambten in aanmerking. Daardoor had de 

vroedschap een gebrek aan kennis en ervaring. 

De Voetianen konden over het algemeen op weinig steun van de prins rekenen als 

hun ambt ter discussie kwam te staan. Negen van de tien raden die de stadhouder tot 1682 

ontsloeg, waren na 1674 aangesteld. In 1677 tekende de vroedschap op dat het aftreden van 

één van de vroedschapsleden plaatsvond „vermits hij sich absenteerde‟.
79

 Niet iedere raad was 

blijkbaar geschikt voor zijn taak, net als elders in de Republiek.
80

 Bovendien lijken sommigen 

moeite te hebben gehad zich aan te passen aan de levensstandaard van de bestuurlijke elite. 

De in 1674 benoemde steenbakker Hendrik van Pothuysen kwam in financiële problemen. Hij 

kon niet voldoen aan het Huisgeld, een belasting op bewoonde goederen. Hoewel hij 

verschillende keren uitstel van betaling kreeg, moest hij in 1677 zijn huis verkopen om aan 

zijn schuldeisers te kunnen voldoen. De vroedschap achtte hem niet langer „treffelijk‟ en 

dwong hem terug te treden uit zijn publieke ambt.
81

 Een enkele keer zette Willem III zich in 

voor de politieke carriere van de nieuwkomers in het stadsbestuur. Dit bleek toen er in 1676 

rumoer ontstond in de Utrechtse vroedschap omdat de stadsdoctor Adriaan Gentman voor het 

derde opeenvolgende jaar schepen wilde worden. De regenten wezen erop dat een 

magistraatsambt gebonden was aan een tweejaarlijkse termijn. Toen dit Willem III ter ore 
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kwam, greep hij in. Gentman was de zoon van de predikant Cornelis Gentman, bevriend met 

Voetius. Oranje wist dat hij kon rekenen op zijn loyaliteit. Hij gaf de vroedschap opdracht de 

„bequame‟ Gentman te nomineren voor het schepenambt en voegde er berispend aan toe dat 

het stadsbestuur niet tegen zijn wens mocht ingaan. De stad restte niets anders dan Gentman 

voor te dragen en bij de jaarlijkse verkiezing zijn onrechtmatige benoeming goed te keuren.
82

  

De meeste nieuwkomers die zich in het stadsbestuur handhaafden, dankten dit aan 

verwants- en vriendschapsbanden in het Sticht. Zo trouwde de rekwestrant en notaris Dirk de 

Swart met een dochter van de voormalige regent Frederik van Beeck. Op het eerste gezicht 

was dit voor De Swart vanuit strategisch oogpunt een ongelukkige huwelijkskeuze, omdat 

Van Beeck in 1674 was ontslagen.
83

 De familie Van Beeck was echter vanwege haar 

verwantschap met Booth allerminst uit de gratie geraakt. Zo benoemde Oranje in 1674 in de 

geëligeerden Pieter van Beeck, een neef van Frederik.
84

 De Swart drong dankzij zijn 

verwantschappen tot de magistraat door. Dat gold ook voor de nieuwkomer Paulus Voet van 

Winssen. Zijn vader was hoogleraar in de metafysica aan de Utrechtse universiteit, een ambt 

waaraan de familie een goede naam dankte. Voet van Winssen was erin geslaagd zijn dochter 

te laten trouwen met de vermogende Martens. Voet van Winssen kwam via Martens in 

contact met andere invloedrijke regenten die zijn politieke ambities steunden.
85

 In 1680 en 

1684 werd hij burgemeester en samen met zijn schoonvader zetelde hij jarenlang in de 

Statenkamer. Bovendien werd hij in 1685 secretaris van de Staten, een ambt dat velen 

ambieerden. Regenten als De Swart en Voet van Winssen combineerden zo sociale stijging en 

toenemende politieke invloed. 

Behalve contacten en verwantschappen, waren status en rijkdom belangrijke 

voorwaarden voor een stevige positie in het stadsbestuur. Dit blijkt onder meer uit de carrière 

van de vermogende Bartholomeus de Gruyter.
86

 Hij dankte zijn fortuin aan de handel in de 

Oost, waar hij als koopman had gewerkt in het Perzische Mazulipatnam. Bij terugkeer in de 

Republiek was hij gaan wonen in de stad Utrecht aan de Nieuwgracht, vlakbij het 

Janskerkhof. Daarnaast kocht hij in 1682 het huis Groenewoude.
87 

Zijn rijkdom en status 

kwalificeerden hem voor belangrijke stedelijke ambten. Een jaar na zijn benoeming in 1675 

in de vroedschap werd hij schepen en twee jaar later werd hij burgemeester, tegen de regels 

in.
88

 Bovendien behoorde hij ruim een decennium lang tot de deputatie die de stad in de 
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Staten vertegenwoordigde. Door de carrière van De Gruyter en anderen rekwestranten uit de 

gegoede burgerij, bleef de invloed van de Voetianen op het stadsbestuur voorlopig 

gehandhaafd. 

 

CONCLUSIE 

 

De politieke ambities van Willem III in de jaren rond het Rampjaar waren vooral gericht op 

het verwerven en uitbreiden van voorouderlijke waardigheden. Het Utrechts 

regeringsreglement was een voorname uitkomst van dit streven. Net als voorgaande Oranjes 

werd de prins in het Sticht stadhouder, formeel ondergeschikt aan de Staten. Het reglement 

had echter bepaald dat de stadhouder voortaan alle regenten mocht aanstellen, al dan niet na 

voorgaande nominatie. Ook had de stadhouder het recht zich te mengen in de besluitvorming 

en beschikte hij over de begeving van vele ambten. Bovendien was de stadhouder 

verantwoordelijk voor de beoordeling van de bekwaamheid van regenten. Doordat de meeste 

bestuurders voortaan tijdelijke aanstellingen hadden, moesten zij zich steeds opnieuw 

bewijzen aan de stadhouder. Dit kon Willem III aanwenden om zijn greep op de colleges te 

verstevigen. Behalve de leden van de adellijke en de Voetiaanse factie, benoemde hij enkele 

verwanten, officieren uit het Staatse leger en anderen die hun loyaliteit aan de prins hadden 

bewezen. 

De kwaliteitseisen die zowel een goed bestuur als de positie van de regentenfamilies 

moesten waarborgen, kwamen met het reglement onder druk te staan. Hoewel hij als 

stadhouder de privileges zou moeten beschermen, negeerde Oranje deze geregeld om degenen 

te benoemen die hij bekwaam achtte. Dit verminderde echter nauwelijks het belang van lokale 

verwants- en vriendschapsbanden. De meeste edellieden die Oranje aanstelde waren 

verwanten van Amerongen die daardoor zijn invloed zag toenemen. De ridderschapsleden 

deinsden er desalniettemin niet voor terug de bestuursregels te beschermen, tegen de wens 

van Willem III. Over het algemeen konden zij echter bij bneoemingen op de steun van de 

stadhouder rekenen. Daarentegen kwam de positie van de Voetiaanse factie onder zware druk 

te staan. Een aantal nieuwbenoemde regenten was ongeschikt voor hun ambt en moest 

terugtreden. Bovendien stierven kort na elkaar een aantal belangrijke regenten, onder wie 

Booth. Hierdoor bleef de vroedschap min of meer stuurloos achter. Het voorheen wankele 

machtsevenwicht tussen de Utrechste ridderschap en de stad Utrecht sloeg door in het 

voordeel van de adel. 


