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STICHTSE CONTACTEN MET WILLEM III 

 

Willem III kocht in 1674 voor 18.755 gulden de heerlijkheden Soest, Baarn, Ter Eem en 

Eemnes van de Amsterdamse familie De Graeff. Behalve enkele hofsteden stond in deze 

gebieden een buitenverblijf dat Oranje de naam Soestdijk gaf. De prins wilde dit huis laten 

verbouwen tot een „lustplaets ende wildebane‟. Hij gaf de Haagse architect Maurits Post 

opdracht een jachtslot te ontwerpen, met stallen, koetshuizen en vertrekken voor bedienden. 

Het huis kreeg twee verdiepingen, gebouwd in classicistische stijl. Het was van bescheiden 

omvang in vergelijking met het later in opdracht van Oranje gebouwde ‟t Loo. Eromheen 

lagen tuinen met boomgaarden, kassen, moestuinen en verblijven voor vogels en honden. 

Nadat Willem III in 1677 met Mary Stuart was getrouwd, liet hij ook voor haar enkele 

vertrekken bouwen aan de noordzijde van Soestdijk. Deze hadden uitzicht op een vijver met 

een drakenfontein. De meest opvallende ruimte was een hoge tuinzaal aan de achterkant van 

het hoofdgebouw, dat aan drie zijden grensde aan het omliggende groen. Zo ontstond een 

jachtslot waar Oranje al tijdens de bouw regelmatig verbleef.
1
 

Soestdijk was de enige residentie van Oranje in het gewest Utrecht, maar verspreid 

over de Republiek bezat hij er meer. Naar de politieke invloed van dergelijke hoven doen 

historici veel onderzoek. Het Oranjehof neemt daarbij een bijzondere plaats in.
2 

In 

tegenstelling tot de situatie in de omringende landen, was het hof in de Republiek geen 

onderdeel van het staatsbestel. Het had daardoor meer het karakter van een privéhuishouden 

en was bescheiden van omvang. Toch kon het de besluitvorming in bestuurscolleges 

beïnvloeden, vooral doordat het zich ontwikkelde tot het centrum van een informeel netwerk.
3
 

De reikwijdte daarvan was afhankelijk van de prins en de omstandigheden waarin hij optrad.
4
 

In het Sticht was het hof van Willem III een potentiële machtsfactor, doordat de stadhouder 

over verregaande bevoegdheden beschikte. Mörke constateert dat slechts weinig inwoners van 

het gewest Utrecht een hofambt wisten te bemachtigen. Daarentegen had Oranje verschillende 

hovelingen in de gewestelijke besturen benoemd, evenals personen die hij kende uit het 

                                                 
1
 Journaal van Constantijn Huygens, den zoon, 651; Japikse, Prins Willem III, dl. I, 123; Schenk en 

Spaan, Soestdijk en zijn bewoners, 15-20; Van Raaij, Spies en Van Zoest, In het gevolg van Willem en 

Mary, 129-131. 
2
 Kettering, Patrons, brokers and clients, 232-237; Asch, „Introduction‟, 17; Mączak, „From 

aristocratic household to princely court‟; Voor enkele hofmodellen, zie: Asch, „Introduction‟, 7-11. 
3
 Duindam, „Tussen tafellaken en servet‟ 555. 

4
 Schilling, ´The Orange Court´; Mörke, „Sovereignty and authority‟ 455-475; Voor een 

historiografisch overzicht over het hof in de Nederlanden, zie: Mörke, ‘Stadtholder’ oder ‘Staetholder’ 

42-54; Delen, Hof en hofcultuur rondom Willem van Oranje 21-27. Zie ook: Adamson, „Introduction‟, 

7-19; Asch, „Introduction‟ 24-25; Frijhoff, „Het Haagse hof in nationaal en Europees perspectief‟ 10-

11. 
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Staatse leger en de diplomatie.
5
 Wat waren de gevolgen daarvan voor de verhouding tussen 

het Oranjehof en de bestuurlijke elite van het gewest Utrecht? 

 

HOFLEVEN OP EN ROND SOESTDIJK 

 

Naar het voorbeeld van hun Engelse, Duitse en Franse vorstelijke verwanten lieten de Oranjes 

residenties bouwen die hun verheven positie tot uitdrukking brachten. De stadhouder had een 

onderkomen in het Stadhouderlijk Kwartier, gelegen aan het Haagse Binnenhof in Den Haag. 

Behalve deze publieke residentie verrezen er verschillende privé-onderkomens in Den Haag 

en omstreken, zoals Paleis ´t Noordeinde, Huis ten Bosch, Huis ter Nieuwburgh en Huis 

Honselaarsdijk. De locatiekeuze hiervoor kwam voort uit de wens aanwezig te zijn waar 

regenten de voornaamste politieke besluiten namen, in de Staten-Generaal en in de Staten van 

Holland. Zo ontwikkelde Den Haag zich in de eerste helft van de zeventiende eeuw tot een 

hofstad.
6
 Ook elders in West-Europa ontstonden hofsteden waar vorsten een vaste residentie 

hadden. Dit had voor hen een groot voordeel. De belangrijke leden van de provinciale elites 

moesten in de hofstad verblijven, als zij in de gunst van de vorst wilden geraken. Zo weekte 

de vorst hen los uit de gewestelijke politiek en betrok hen bij het centrale beleid, al bleven de 

edellieden ook gericht op hun lokale machtspositie.
7
 In de Republiek had het ontstaan van een 

hofstad minder gevolgen voor de sociaal-politieke verhoudingen. Het Oranjehof ontwikkelde 

zich niet tot hét centrum van de ambtenbegeving, omdat de regeermacht in de Republiek in de 

provinciale bestuurscolleges lag. Het stadhouderlijk hof in de Republiek was in vergelijking 

met de omvang van belangrijke hoven in de omringende landen klein.
8
 Bovendien was het 

hofleven van Willem III kleinschaliger dan dat van zijn voorgangers.
9
  

 De decentralistische staatsstructuur van de Republiek en de macht van de provinciale 

elites vormden voor Willem III mede aanleiding om zijn hofleven niet tot Holland te 

beperken. Bovendien was hij een fervent jager die vaak vertoefde op de Veluwe en 

omgeving.
10

 In het gewest Utrecht liet hij mede daarom Soestdijk bouwen, terwijl hij later in 

Gelderland paleis ‟t Loo liet oprichten en het huis Dieren uitbreiden en verfraaien. In de 

omgeving van deze residenties woonden edellieden met wie de prins contact wilde en moest 

                                                 
5
 Mörke, ‘Stadtholder’ oder ‘Staetholder’ 111, 281; Roorda, „Le Secret du Prince‟. 

6
 De werking, samenstelling en invloed van het Oranjehof veranderde gedurende de zeventiende eeuw, 

zie: Delen, Hof en hofcultuur 64-65; Idem, „Ontstaansgeschiedenis van het hof in Den Haag‟ 20-22; 

Israel, „The Orange Court‟ 120-127; Keblusek, „Het Boheemse hof in Den Haag‟; Wassenaar, 

„Constantijn Huygens junior‟ 24-27; Schilling, „The Orange Court‟ 443-448; Lademacher, „Die 

Statthalter und ihr ambt‟ 53-56; Mörke, „De hofcultuur van het huis Oranje-Nassau‟, 62-77; Tiethoff-

Spliethoff, „De functie van het huis in het Noordeinde‟ 39-59; Zijlmans, ´Aan het Haagse hof´ 34. 
7
 Adamson, „Introduction‟ 11. 

8
 Duindam, „Tussen tafellaken en servet‟ 546-547. De omvang van het hof van de zeventiende-eeuwse 

Oranjes schommelde tussen de 150 en 250 personen, ongeveer tien keer minder dan die van grote 

Europese hoven rond 1700. 
9
 Japikse, Prins Willem III, dl. II, 120. 

10
 Japikse, Prins Willem III, dl. II, 122-123. Mörke, „William III‟s Stadholderly Court‟ 237-240. 
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onderhouden. Tijdens zijn jeugd had hij geleerd dat zijn machtsbasis niet alleen in Holland 

lag, maar ook in de landgewesten. Vooral met steun van de adel hoopte hij zijn politiek in de 

Staten en de Staten-Generaal vorm te geven. Het was voor de prins van belang dat in de 

omgeving van Soestdijk onder meer Renswoude en Amerongen huisden, terwijl zijn 

vertrouweling Willem Adriaan van Nassau-Odijk in Zeist een ridderhofstede betrok.
11

 Door 

de geringe afstand tussen hun onderkomens kon Oranje eenvoudig met hen in contact treden, 

buiten het zicht van de machtige Hollandse regenten. Maar ook in zijn Haagse residenties 

moest Oranje vaak aanwezig zijn om er zijn belangen te behartigen. Het gevolg daarvan was 

dat Willem III rondreisde tussen zijn residenties om belangrijke contacten warm te houden.
12 

 

Aan vroegmoderne hoven gold een etiquette die een afstand creëerde tot de vorst en 

diens bijzondere positie onderstreepte. Tegelijkertijd bevestigde dit de bevoorrechte status 

van degenen die in de omgeving van de vorst mochten verblijven.
13 

Hoewel een deel van het 

hofleven van Willem III volgens een protocol verliep, had het ook een sterk informeel 

karakter. In vergelijking met andere hoven was het hofceremonieel aan het Oranjehof 

bescheiden van karakter en omvang.
14

 Buiten de maaltijden en de audiënties om was er ruimte 

voor vertrouwelijke contacten. De aanwezigen wisselden nieuwtjes uit, bespraken de politieke 

situatie en bedisselden de ambtenbegeving. Lang niet alle hovelingen hadden echter toegang 

tot de prins. Willem III handhaafde een bestaande scheiding tussen de privé- en de publieke 

gedeeltes van het hof.
15

 Het huishouden van Oranje opgedeeld in drie departementen: tafel, 

stal en kamer.
16

 Daarnaast kende het hof een secretariaat en de Domeinraad, die 

respectievelijk verantwoordelijk waren voor het afhandelen van de correspondentie en voor 

het beheer van de domeinen. Hovelingen mochten aanwezig zijn in de ruimtes waar zij hun 

functies uitoefenden. Alleen de belangrijkste dienaren hadden toegang tot alle privé-

vertrekken, zoals de kamerheer en de stalmeester.
17 

De mate waarin iemand verzekerd was 

van persoonlijk contact met de prins was maatgevend voor diens invloed aan het hof.
18

 Dit 

stelsel bekrachtigde Willem III in 1677 met twee nieuwe hofordonnanties. Hij verleende een 

                                                 
11

 Hua, Aha, inv.nr. 281, Schonauwen aan Amerongen, 5 maart 1677.  
12

 Japikse, Prins Willem III,dl. I, 152; Idem, dl. II, 108-133; Asch, „Introduction‟ 33. „In this respect the 

Orange court [was] never much more than the centre of a party‟. 
13

 Raeymaekers, „”Une liberté Absolue d‟Entrer“„ 13-15 ; Vale, 'Ritual, ceremony and the 'civilising 

process', 27. 
14

 Duindam, „Tussen tafellaken en servet‟ 544-558. 
15

 Zijlmans, „Aan het Haagse hof‟ 39-42; Japikse, Prins Willem III, dl. I, 152; Mörke, ‘Stadtholder’ 

oder ‘Staetholder’, 100-102; De scheiding tussen het private en publieke gedeelte van het Oranjehof 

was in 1630 tot stand gekomen onder Frederik Hendrik. 
16

 Duindam, „Tussen tafellaken en servet‟ 547-548. 
17

 Cools, Mannen met macht, 30-33; Delen, Hof en hofcultuur 57-59; Idem, „Ontstaansgeschiedenis van 

het hof in Den Haag‟, 24; Mörke, „Het hof van Oranje als centrum‟, 58. 
18

 Raeymaekers, „”Une liberté absolue d‟entrer ‟‟‟ 5; Adamson, „Chapter three‟ 109; Mörke, 

‘Stadtholder’ oder ‘Staetholder’ 94-151; Delen, „Ontstaansgeschiedenis van het hof in Den Haag‟ 22. 
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select groepje – in dit proefschrift aangeduid met vertrouwelingen - onbeperkt toegang tot 

hem en dus tot belangrijke contacten en informatie.
19

 

De vertrouwelingen van Willem IIII hadden een aantal zaken gemeen.
20

 Allereerst 

genoot de vertrouweling de persoonlijke gunst van de prins, wat hem boven andere 

ambtsdragers deed uitstijgen. Vaak was deze gunst gebaseerd op persoonlijke vriendschap. 

Ten tweede was de macht van de vertrouweling gebaseerd op diens staats- en hofambten en 

de bijkomende bevoegdheden, maar vooral op het vermogen naar buiten toe als 

plaatsvervanger van Oranje op te treden. Hij communiceerde namens Oranje met anderen, 

bijvoorbeeld met regenten die de gunst van de stadhouder wilden. En ten derde was hij niet 

alleen verzekerd van toegang tot Willem III, maar had hij ook grote zeggenschap over de 

toegang van anderen tot de prins. Oranje vertrouwde in hoge mate op de adviezen van zijn 

vertrouwelingen, wat hen de kans gaf hun verwanten en vrienden naar voren te schuiven en 

hun concurrenten buiten te sluiten. Zij probeerden het contact met Oranje zo exclusief 

mogelijk te houden, om zo hun status te verhogen. Deze groep vertrouwelingen bestond in 

toenemende mate uit edellieden met een Nederlandse achtergrond.
21

 Hierdoor was de 

adellijke, militaire en internationaal georiënteerde omgeving van de prins meer betrokken bij 

de politiek in de Republiek dan die van zijn voorouders.
22

 

Slechts enkele uit de Republiek afkomstige edellieden konden zich een vertrouweling 

van Willem III noemen. Dit gold ondermeer voor de kamerheer Hans Willem Bentinck, voor 

de stalmeester Nassau-Ouwerkerk, voor Nassau-Zuylestein en voor Nassau-Odijk.
23

 Bentinck 

nam daarbij een bijzondere plaats in. Als lid van een oud Gelders en Overijssels adellijk 

geslacht werd hij in 1664 op vijftienjarige leeftijd page van Oranje. Acht jaar later werd hij 

diens kamerheer. Tussen hen ontstond een vriendschap die decennialang zou standhouden. In 

1675 zat Bentinck vijftien dagen lang bij het bed van Willem III, toen deze geveld was door 

de pokken. Prompt kreeg Bentinck ook zelf de pokken. Oranje zou het voorval nooit vergeten 

en vertrouwde volledig op de loyaliteit van Bentinck. Vooral op militair gebied adviseerde hij 

de prins, maar ook op diplomatiek en politiek gebied stond hij hem terzijde. Zo zond de prins 

hem enkele keren naar het Engelse hof, om er namens Willem III te onderhandelen. In ruil 

voor zijn loyaliteit begunstigde Oranje hem met ambten, titels en geschenken, net als de 

                                                 
19

 NA, AND, inv.nr. 786, Instructie voor de Domeinraad, 3 juli 1677; Mörke, „De hofcultuur‟ 46-47; 

Adamson, „Introduction‟ 14; Japikse, Prins Willem III, dl. II 118. 
20

 De kenmerken van vertrouwelingen zijn gebaseerd op die van de „favoriet,‟ die aan Europese 

vorstenhoven een vergelijkbare positie had, zie: Asch, „Lumine solis‟ 24-25. 
21

 Mörke, ‘Stadtholder’ oder ‘Staetholder’ 111 ev. 
22

 Zijlmans, „Aan het Haagse hof‟ 30-31.  
23

 Baxter, William III 249; Journaal van Constantijn Huygens, den zoon, register, 519. Tot de vaste 

entourage van Willem III behoorden ook de graaf van Solms en de prins van Waldeck, die in de relatie 

tot het Sticht slechts een bescheiden rol speelden. 
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andere vertrouwelingen.
24

 Bentinck bouwde met steun van Oranje een enorm vermogen op 

van ongeveer elf miljoen gulden, waarmee hij na de Oranjes de rijkste inwoner van de 

Republiek was geworden.
25

 Ook de andere vertrouwelingen profiteerden van de gunst van 

Willem III, al was hun status lager dan die van Bentinck. Hun verheven positie aan het hof 

kwam onder meer tot uiting in de tafelschikking. Deze gaf hun het recht als enigen aan de 

tafel bij de prins te zitten, op een verhoging ten opzichte van de andere hovelingen.
26

 

In het Sticht draaide het tamelijk kleinschalige hofleven om Willem III en zijn 

vertrouwelingen. Oranje en zijn echtgenote beschikten op Soestdijk over een chambre en 

anti-chambre. Daarnaast waren er ruimtes voor de kamerheer en de stalmeester, die naar de 

bekleders van deze hofambten respectievelijk „Bentincks kamer‟ en „Ouwerkercks kamer‟ 

heetten.
27

 Het jachtslot telde verder enkele kamers voor gasten, een grote eetkamer en 

ontvangsthal, stallen en bijgebouwen voor de bedienden.
28

 De prins en zijn gevolg wandelden 

er overdag in de tuinen rond het jachtslot of vermaakten zich met kaartspelen. Een geliefd 

spel in het najaar van 1682 was het Franse La Basette, waarbij de spelers hoge geldbedragen 

vergokten. ‟s Avonds serveerden de bedienden er uitgebreide maaltijden en schonken zij 

rijkelijk wijn, wat een enkele keer ontaardde in dronkenschap. Bij al deze gelegenheden 

bespraken de aanwezigen de laatste ontwikkelingen. Zo overlegde Fagel geregeld op 

Soestdijk met Oranje over politieke besluiten in de Staten van Holland.
29

 Maar ook minder 

verheven onderwerpen kwamen ter tafel. Zo lachte de prins smakelijk om Nassau-Zuylestein, 

vanwege diens mogelijke affaire met zijn schoonzuster. En de vertrouwelingen roddelden 

erover dat de Utrechtse edelman Johan van Gent, heer van Rijnenburg „een groot liefhebber 

was om het de vrouwluyden van achteren te doen‟.
30

 Zij maakten deze voormalige 

medestander van De Witt en gouverneur van Oranje zwart. Soestdijk was zo een plaats waar 

Willem III in een ongedwongen sfeer uiteenlopende zaken besprak en bekonkelde. 

 Net als aan andere Europese hoven, nam de jacht in het hofleven op en rond Soestdijk 

een centrale plaats in. De jacht was een favoriete bezigheid van alle Oranjes en had in de 

opvoeding van Willem III een voorname rol gespeeld. De prins was getraind in het hanteren 

                                                 
24

 Onnekink, The Anglo-Dutch favourite 7-23. 
25

 Zandvliet, De 250 rijksten 8-10. 
26

 NA, AND, inv.nr. 565, Lyste van tafels aan het hof, 14 januari 1679. 
27

 Journaal van Constantijn Huygens jr., III 77-79. 
28

 Mörke, „Het hof van Oranje als centrum‟ 60; Idem, „William‟s III Stadholderly Court‟ 230; Frederiks 

en Collard, Soestdijk 20-28; Helaas zijn voor de periode van Willem III geen gegevens bewaard 

gebleven over welke hovelingen hij in Soestdijk aanstelde. Uit NA, AND, inv.nr. 686 blijkt dat er naar 

schatting tussen de tien en twintig hofambten waren. Daaronder waren functies als houtvester, 

hovenier, opzichter en timmerman, die de goederen van Oranje beheerden. De andere hovelingen 

waren verantwoordelijk voor de verzorging en de begeleiding van de prins, zoals de chirurgijn, de 

pikeur en de secretaris. 
29

 Hua, Aha, inv.nr. 2724, Turnor aan Amerongen, 3 oktober 1676; Idem, 2814, N.N. aan Amerongen, 

22 september 1676. 
30

 Journael van Constantijn Huygens jr., III 77-79. 
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van wapens en in strijdtactieken, om vertrouwd te raken met oude adellijke, ridderlijke 

waarden. De Oranjes onderscheidden zich zo van de hoofdzakelijk burgerlijke omgeving 

waarin zij leefden. De jacht was een privilege dat vooral was voorbehouden aan de adel.
 31

 In 

het Sticht mochten alle regenten jagen, dus ook de magistraats- en vroedschapsleden. De jacht 

op groot wild was echter voorbehouden aan Oranje en zijn entourage.
32

 Enkele keren toonde 

Willem III zijn betrokkenheid bij de jacht door naar de wildstand in het gewest Utrecht te 

informeren. Hij wilde dat de Staten het jachtrecht streng handhaafden.
33 

Hoewel hij leed aan 

chronische bronchitis, astma, hevige hoofdpijnen en een slechte bloedsomloop, nam Oranje 

vaak deel aan vermoeiende jachtpartijen. Spottend zeiden inwoners van Den Haag dat het 

achterwerk van de prins vereelt moest zijn van het langdurige paardrijden.
34

 Het gevolg van 

Oranje liep soms op tot vijftien edellieden. Voor personen van lagere komaf was deelname 

aan de prinselijke jachtpartijen vrijwel uitgesloten.
35

 

Op Soestdijk ontving Oranje leden van de Europese hoge adel, gezanten van buitenlandse 

vorsten en officieren van het Staatse leger. Deze hoopten allemaal de prins onder vier ogen te 

spreken, maar lang niet iedereen slaagde daarin. Zo negeerde de prins op 11 oktober 1682 

tijdens een maaltijd Edward Hyde, derde Earl of Clarendon, een neef van de Engelse koning. 

Deze was „der soo chagrin over […] dat hem somtijds de tranen in ooghen kwamen‟.
36

 

Militairen waren de enigen die vrijwel altijd konden rekenen op de warme belangstelling van 

Willem III. Soms nam hij hen apart voor een „perticuliere conferentie‟, waarvan de inhoud 

alleen bekend was bij de vertrouwelingen.
37

 Aldus was de prins op Soestdijk nauwelijks 

toegankelijk voor buitenstaanders.  

 

ORANJES CONTACT MET DE UTRECHTSE ELITES 

 

In het hofleven op de residenties van Oranje speelden leden van de Stichtse facties slechts een 

bescheiden rol. Als Willem III in Den Haag verbleef, hield hij zich vooral bezig met de 

buitenlandse politiek, met de Staten-Generaal en de Staten van Holland. De prins had weinig 

oog voor de politiek in de landgewesten. De afgevaardigden van de Utrechtse Staten in de 

                                                 
31

 Zijlmans, „Aan het Haagse hof‟ 44-45; Erkelens en Theuerkauff, „Koning-stadhouder Willem III „ 

401. 
32

 NA, ASS, inv.nr. 1696, Ordonnantie betreffende de jachtzaken in Utrecht, 1698; Hua, Aha, inv.nr. 

2818, Schonauwen aan Amerongen, 3 april 1677; Idem, 2825, Pesters aan Amerongen, 13 april 1680. 
33

 NA, ASS, inv.nr. 1969, Ordonnantie Jachtrecht in provincie Utrecht, 17 augustus 1698. Willem III 

liet in het Sticht enkele jachtreglementen aannemen, waarbij hij in 1677 onder meer een houtvester en 

zes raden aanstelde. Het jachtgebied moest door hen beheerd worden en zij waren verantwoordelijk 

voor de naleving van de jachtprivileges, waarbij diegenen die ongeoorloofd de jacht bedreven hoge 

boetes wachtten. 
34

 Hua, Aha, inv.nr. 2724, Turnor aan Amerongen, 23 september 1684; Idem 2814, Van Heteren aan 

Amerongen, 27 oktober 1676. 
35

 Everdingen, Het Loo, de Oranjes en de jacht, 39-40. 
36

 Journaal van Constantijn Huygens, den zoon, jr., III 70. 
37

 Journaal van Constantijn Huygens, den zoon, jr., III 68-71. 
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generaliteit vermeldden in de Statenvergadering slechts zelden dat zij een onderhoud met de 

stadhouder hadden gehad. De meeste Stichtenaren bespaarden zich daarom de moeite van een 

reis naar Den Haag om zaken onder de aandacht te brengen van de prins. Zij hoopten vooral 

op contact met de prins als deze het Sticht aandeed, beseffende dat geen enkel zeventiende-

eeuws hof volledig was afgesloten van de buitenwereld.
38

 De omstandigheid dat Oranje zich 

losmaakte van de Haagse politieke beslommeringen of van het gewoel op het slagveld, gaf 

hen hoop dat zij mogelijk op Soestdijk wel toegang kregen tot de prins. Steeds raakte het 

gewest in beroering als de honden en paarden van de prins er arriveerden, een teken dat 

Willem III in aantocht was.
39

 

Tegelijkertijd realiseerden de Stichtenaren zich dat Willem III vooral in de provincie 

kwam om er te jagen. Net als zijn hoogadellijke verwanten wenste de prins zich tijdens 

jachtpartijen door weinig mensen te omringen. Slechts een handvol Utrechtse regenten wisten 

op het jachtslot Soestdijk toegang te krijgen tot de stadhouder. Amerongen ging soms namens 

de ridderschap naar het jachtslot of bracht er als gezant verslag uit van zijn onderhandelingen 

aan de Duitse hoven. Wellicht greep hij dergelijke gelegenheden aan om zijn belangen aan het 

hof te verdedigen, maar daarvan is niets bekend. De prins nodigde hem nooit uit voor 

jachtpartijen noch om samen met hem op Soestdijk een maaltijd te nuttigen.
40

 In mindere 

mate gold dat ook voor Dijkveld, die ook als gezant contacten met het hof onderhield.
41

 

Dijkveld besprak soms persoonlijke kwesties met de prins. Toen hij bijvoorbeeld eens 

Huygens jr. naar diens koets begeleidde bij het verlaten van Soestdijk, vertrouwde hij hem toe 

met Oranje „gesproken [te hebben] voor‟ zijn vriend Ploos van Amstel, lid van een voornaam 

Utrechtse regentengeslacht.
42

 Maar ook voor hem was er geen plaats aan het hof als hoveling. 

De prins gebruikte zijn hof nauwelijks om de provinciale elite aan zich te binden, zoals 

vorsten in de omringende landen wel deden.
43

 

Om zijn band met de Stichtse adellijke elite warm te houden, kwam Willem III een aantal 

keren per jaar langs op het huis Amerongen. Het huis lag ongeveer halverwege de tweedaagse 

reis die Den Haag scheidde van Dieren. Deze visites hadden overwegend een spontaan, 

vertrouwelijk en intiem karakter. Vaak stuurde de prins op het laatste moment een bode 

vooruit om zijn komst aan te kondigen. Dit leidde meestal tot grote paniek bij Turnor, die de 
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prins goed wilde ontvangen.
44

 Zij wist dat in het kielzog van Willem III een aantal edellieden 

meekwam, onder wie zijn vertrouwelingen. Dit gezelschap moest gevoed worden en soms 

zelfs een slaapplaats krijgen. In allerijl liet Turnor meestal een stuk vee slachten en bracht zij 

de kamers in gereedheid. Volgens haar was „Sijn hoogheijd versot op haar verkens hutspot 

met knolle met worst‟ en was hij vaak „ongemeen vrolijck‟ en in een „seer goet humeur‟.
45 

De 

prinselijke visites op Amerongen duurden soms dagenlang.
46

  

Het bezoeken van het huis Amerongen was voor Willem III een krachtig middel om zich 

van de steun van de adel te verzekeren. Oranje lichtte er enkele malen zijn benoemingsbeleid 

toe, bijvoorbeeld toen er verzet was gerezen tegen de toestemming van de Staten aan Nassau-

Odijk om in Zeist een „huis te timmeren die gekwalificeerd sal werden als riddermatig‟.
47

 Dit 

besluit was op advies van de stadhouder tot stand gekomen. De Stichtse adel zag het als een 

bedreiging van haar riddermatige aanzien. Wat was deze nog waard als nog niet gebouwde 

huizen bij voorbaat een dergelijke exclusieve status kregen? Willem III kwam ter ore dat de 

ridderschap de beslissing van de Staten wilde terugdraaien. Hij bracht het delicate onderwerp 

ter sprake tijdens een maaltijd met Turnor. Oranje stelde dat hij er juist op tegen was dat de 

Staten een dergelijke status zo eenvoudig zouden verlenen. Toen zij hem voorhield dat dit 

was gedaan omdat „Sijn Hoogheijdt het reeckommandeere,‟ ontkende hij dat.
48

 Tegelijkertijd 

probeerde hij haar ervan te overtuigen dat Nassau-Odijk een dergelijke status wel verdiende. 

Hoewel de prins in dit geval slechts gedeeltelijk de twijfels bij haar kon wegnemen, slaagde 

hij er wel in de weerstand tegen de beslissing van de Staten te verminderen. Turnor 

adviseerde haar echtgenoot akkoord te gaan met de statusverhoging, waarop deze de 

ridderschap opdracht gaf haar bezwaren te laten varen.
49

 De Stichtse edellieden stemden 

vervolgens eenparig in met het toekennen van de vrije heerlijkheid van Zeist aan Nassau-

Odijk.
50

 Oranje wist via Turnor en Amerongen de besluitvorming naar zijn hand te zetten. 

De informele ontmoetingen met Willem III boden ook Amerongen mogelijkheden zijn 

belangen te behartigen. Als de prins op bezoek kwam, bracht hij bijvoorbeeld zijn zorgen naar 

voren over zijn traktementen. Hij kampte met grote geldzorgen, omdat de herbouw van het 

door de Fransen verwoeste huis hem handenvol geld kostte. Hij verzocht de prins of deze zich 

wilde inzetten voor een vlotte en regelmatige betaling. Willem III reageerde daarop steevast 
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met de toezegging het in orde te zullen maken. Al moest Oranje hieraan soms „herinnerd‟ 

worden, regelmatig stuurde hij brieven naar de bestuurscolleges met het verzoek de betaling 

aan Amerongen te voldoen.
51

 Ook bracht Turnor geregeld de carrière van haar zoon onder de 

aandacht van de prins. Ginkel moest enkele malen ervaren hoe andere edellieden hem 

passeerden in de militaire hiërarchie, tot onvrede van zijn moeder. Willem III benadrukte 

telkens dat hij vertrouwen in Ginkel had en dat Turnor geduld moest hebben. Vol scepcis 

schreef ze haar man dat ze maar moesten afwachten wat deze woorden waard waren.
52

 De 

prins was niet alleen een bron van materiële gunsten, maar ook van status. Toen de prins in 

1682 aanwezig was bij een ballet bij Nassau-Odijk, bracht Turnor hiervan verslag uit aan haar 

echtgenoot. Volgens haar waren er zoveel mensen aanwezig dat Oranje zich moest 

terugtrekken vanwege een opkomende benauwdheid, terwijl zijn echtgenote tot drie uur ‟s 

nachts bleef feestvieren.
53

 De aanwezigheid van Willem III en Mary straalde af op Nassau-

Odijk. Hij zag zijn status als vertrouweling van de prins publiekelijk bevestigd. Op 

soortgelijke wijze kon ook Amerongen zich als gastheer van Oranje onderscheiden van de 

overige leden van de elite. 

De manier waarop het contact tussen Amerongen en Oranje verliep was vooral voor de 

prins aantrekkelijk. Door zich als een vriend van Stichtse edellieden te presenteren en hen met 

tal van gunsten te belonen, verzekerde hij zich van hun loyaliteit. De adellijke elite voelde 

zich sterk met het lot van de prins verbonden.
54

 Zo reageerden Amerongen en Turnor onthutst 

toen zij in 1680 hoorden dat Franse komedianten tijdens een uitvoering in de loge van Willem 

III waren gesprongen om hem te doden. Turnor was opgelucht dat de moordaanslag was 

mislukt en de daders waren gepakt – al begreep zij later dat alles op een misverstand 

berustte.
55

 Evenzo bespraken de edellieden steeds de gezondheid van de prins. Zij waren 

verheugd dat de Staten bij ziekte publieke gebeden voorschreven voor een spoedig herstel van 

de stadhouder.
56

 En als de prins op het slagveld was, schreef Turnor aan Amerongen dat zij 

hoopte dat „de Heer almachtig Sijn Hoogheijt wil bewaren‟ en zij „seer bekommert‟ over hem 

was.
57

 Het was voor Oranje betrekkelijk eenvoudig om deze verbondenheid te stimuleren. De 
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contacten kwamen alleen tot stand op zijn initiatief, op een moment dat hém het uitkwam. Hij 

kon daardoor zijn hofleven inrichten zoals hij het wenste, gericht op de buitenlandse politiek 

en op het Staatse leger. 

Weinig andere leden van de Stichtse elite hadden persoonlijk contact met Willem III. 

Vanwege het adellijke karakter van de entourage van Oranje, was het vooral voor stedelingen 

moeilijk om toegang tot de prins te krijgen. Van slechts enkele stedelingen is bekend dat zij 

op persoonlijke titel met de prins spraken en geen van hen kon op deze wijze een ambt bij de 

prins bedingen.
58

 De meeste bezoeken van burgers aan het hof betroffen deputaties die 

namens de Staten of de vroedschap van Utrecht op Soestdijk met de stadhouder overlegden. 

En zelfs dan klaagden stedelingen dat het contact stroef verliep. Zo was Van der Hoolk in 

1678 naar het jachtslot gegaan om namens de vroedschap informatie in te winnen over enkele 

aanstellingen. Bij terugkeer deelde hij het stadsbestuur mee dat Oranje beweerde daarover 

„geen gedachte‟ te hebben. Hij wist echter dat de prins kort daarvoor Amerongen wel had 

ingelicht.
59

 Bovendien werden de kansen op contact met de prins kleiner als deze zich buiten 

het Sticht bevond. Het stond Utrechtse regenten vrij naar bijvoorbeeld Den Haag of naar het 

Staatse leger te gaan, in de hoop toegang tot Oranje te krijgen. De beperkte toegang tot de 

prins moedigde Stichtenaren echter niet aan tot een dergelijke onderneming. De prins 

scheepte de Utrechtse regenten meestal af met de mededeling dat hij bezig was met 

dringender zaken.
60

 Degenen die contact wilden leggen met Oranje wachtten vaak met 

pogingen daartoe totdat hij het gewest Utrecht aandeed. 

Als iemand van lagere komaf toegang kreeg tot Willem III, dan ging dat nieuws als een 

lopend vuurtje door het Sticht. Dit bleek uit een sollicitatie van Zuylen. Hij ambieerde een 

ambt in de domeinen van Oranje als drost - een rechterlijke bestuursambtenaar op het 

platteland. Zuylen was naar het Staatse legerkamp gegaan in de hoop de prins te kunnen 

spreken. Enkele dagen lang verbleef hij er tevergeefs. Hij gaf echter niet op en zocht naar 

manieren om zijn ambities bij de prins kenbaar te maken. In een brief aan Fagel verzocht hij 

de raadpensionaris hem bij Oranje aan te bevelen.
61

 Daarnaast bezocht hij Renswoude, die hij 

ervan verzekerde dat hij voortaan kon rekenen op zijn steun. Renswoude prees in een 

aanbevelingsbrief Zuylens trouw aan het huis van Oranje. Hij belichtte diens cruciale rol bij 

de beraadslagingen over de toekenning van Stichtse jurisdicties aan Willem III.
62

 Het leidde 

ertoe dat de prins Zuylen ontving op Soestdijk, waar hij hem beloonde met het drostambt. Het 

was dus mogelijk voor Utrechtse regenten om contact te krijgen met de prins. Het vergde 
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echter veel inspanningen, volharding en creativiteit, en bovenal bemiddeling van contacten 

die dichter bij Willem III stonden. 

Degenen die aan het hof de ambtenbegeving probeerden te beïnvloeden, kregen soms 

hevige kritiek te verduren. Dit ondervond het ridderschapslid Johan van der Does, heer van 

Bergestein. Bergestein had waarschijnlijk behoord tot de hofhouding van Amalia van Solms, 

de grootmoeder van Willem III. Dankzij deze band met het Oranjehuis kon hij enkele keren 

met de prins overleggen.
63

 In september 1676 probeerde hij het ambt van kameraar van de 

Lekdijk tussen Schoonhoven en Ijsselstein te bemachtigen voor zijn vriend, de jonge 

Utrechtse edelman Cornelis Aerssen van Juchem.
64

 De ridderschap mocht dit provinciale 

ambt begeven. Tot onvrede van Bergestein wilde dit college niet met zijn voordracht 

instemmen. Het college droeg de Utrechtse schepen Johan Ram voor. Het deed dit op advies 

van diens verwant en secretaris van de Staten, Jonathan van Luchtenburg.
65

 Bergestein ging 

daarop naar Soestdijk in de hoop Oranje te bewegen tot steun aan Aerssen van Juchem. Toen 

de andere ridderschapsleden dit vernamen, hekelden zij het optreden van Bergestein. Hij zou 

de „vrije deliberatien troubleren‟ en zich ontrouw en onoprecht gedragen. Bovendien zou hij 

misbruik maken van de volgzame houding van de ridderschap ten opzichte van Oranje. Het 

college zou ieder besluit van de stadhouder „ongetwijfelt eenparigh involgen‟. De ridderschap 

stuurde een commissie naar Willem III in de hoop het optreden van Bergestein recht te zetten, 

maar binnen een week gebeurde wat de edellieden vreesden.
66

 Willem III schreef te 

verwachten dat de ridderschap „sonder eenige dispositie‟ Aerssen van Juchem zou aanstellen. 

Tot grote woede van zijn collega‟s liet Bergestein in de daarop volgende vergadering verstek 

gaan. Zij konden hem daardoor niet ter verantwoording roepen. De ridderschap restte 

daardoor niets anders dan het verzoek van de stadhouder in te willigen.
67

 Het toont aan dat 

regenten de bestuurscolleges konden omzeilen, dankzij contact met Willem III. Het is echter 

de vraag of zij daarmee ook altijd hun positie in het Sticht verstevigden. 

 

GINKELS POSITIE AAN HET HOF 

 

Ginkel was één van de weinige leden van de Stichtse elite die opklom tot in de entourage van 

Willem III. Deze status verwierf hij op grond van zijn prestaties op het slagveld.
68

 Van jongs 

af aan was hij voorbestemd voor een militaire carrière. Nauwelijks veertien jaar oud werd hij 
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in 1658 kapitein van een compagnie ruiters, dankzij de contacten van zijn vader. De 

ambitieuze Ginkel klom in de daaropvolgende jaren op tot majoor. Hij bewees zijn 

uitzonderlijke kwaliteiten toen de Fransen in 1672 het land binnenvielen. Tijdens 

verschillende gewaagde aanvallen wist hij zich van andere officieren te onderscheiden. In 

1674 benoemde Oranje hem tot kolonel in het Staatse leger en bij vrijwel ieder volgend 

campagneseizoen begunstigde de prins hem met nog hogere militaire functies.
69

 Ginkel 

beleefde zijn hoogtepunt in 1691 tijdens de campagne in Ierland. Hij veroverde een aantal 

steden die zich verzetten tegen de inmiddels tot koning van Engeland gekroonde Willem III.
70

 

Toen dit nieuws het Sticht bereikte, hielden de inwoners van het dorpje Amerongen een 

dankdienst voor hem. Daarbij zat het volgens Turnor „zo vol met mensen [in de kerk] dat het 

wel Pasen leek‟. Na de dienst feliciteerde de gehele kerkenraad haar op het huis Amerongen 

met de overwinningen van haar zoon, wat zij „met een goed glas wijn of twee beschonck‟.
71

  

De successen van Ginkel intensiveerden zijn contact met Willem III. Zij schreven 

elkaar geregeld over legerzaken.
72

 Zo bediscussieerden zij aanvalsmethoden, waarvoor Ginkel 

uitgebreide plattegronden liet vervaardigden over hoe een belegering diende te verlopen.
73

 Als 

een jonge, ambitieuze edelman die bedreven was in oorlogvoeren, viel hij in de smaak bij 

Willem III. Nadat hij in 1672 met succes en bravoure een aanval had gedaan op Franse 

stellingen bij Vreeswijk toonde de prins zijn waardering voor hem door hem „in presensie van 

veel mensche [te] ambrasseeren‟, een voorval waaraan zijn moeder jaren later nog met 

genoegen terugdacht.
74

 In 1675 benoemde de prins Ginkel tot generaal-majoor, waarmee hij 

toetrad tot de krijgsraad. Ook maakte hij vorderingen aan het hof. Willem III stelde hem aan 

tot opperjachtmeester van de Hoge Veluwe. Voortaan was Ginkel verantwoordelijk voor de 

heuvels en bossen rond het prinselijk jachtslot in Dieren.
75

 Als opperjachtmeester mocht 

Ginkel bij talloze jachtpartijen aanwezig zijn. Dit verschafte hem de mogelijkheid om in de 

nabijheid van de prins en zijn vertrouwelingen te verblijven. 

Ginkel was zich ervan bewust dat zijn status afhankelijk was van de gunst van 

Oranje. Hij wilde zoveel mogelijk in de omgeving van de prins verblijven. Zijn moeder 

stimuleerde dit. Zij schreef bijvoorbeeld in het najaar van 1676 aan haar schoondochter dat zij 

haar echtgenoot naar de prins moest sturen. Op dat moment stelde in Den Haag de Raad van 
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State de Staat van Oorlog vast, de jaarlijkse oorlogsbegroting.
76

 De Raad van State bepaalde 

ook de hoogte van het traktement van Ginkel. Omdat Oranje in de Raad van State zetelde, 

hoopte Turnor dat hij zich voor een goede betaling van haar zoon wilde inzetten. Ginkel was 

echter verzwakt teruggekeerd uit het leger. Zijn echtgenote Ursulina Philipota van Raesveld 

vreesde dat hij leed aan de rode loop, een gevaarlijke variant van dysenterie. Dagenlang had 

hij last van hoge koorts en flauwtes, gaf hij gal en slijm op en kon hij door benauwdheid 

nauwelijks slapen. Tegen het advies van de dokters klom hij in het zadel om Oranje te 

vergezellen bij een jachtpartij. Hij zou alle gelegenheid hebben om de prins over de mogelijke 

problemen over de vaststelling van het traktement in te lichten.
77

 Hij keerde doodziek terug, 

maar Oranje beloonde zijn inspanningen. Enkele dagen later ontvingen de Utrechtse Staten 

een brief waarin de stadhouder de regenten opdracht gaf zich hard te maken voor een goede 

betaling van Ginkel.
78

  

In tegenstelling tot de vertrouwelingen van Willem III was Ginkel afhankelijk van 

uitnodigingen van de prins om aan het hofleven deel te nemen.
79

 Vol trots vertelde hij in 1676 

dat „Sijn Hoogheijt [hem] versocht te willen koomen […] met het jagen van groff wilt‟.
80

 

Bovendien verbleef hij soms op Soestdijk in de privé-vertrekken van Oranje en van 

Bentinck.
81

 Op andere momenten ervoer hij teleurgesteld dat de prins hem buitensloot. Het 

valt moeilijk te achterhalen waarom hij geen vertrouweling van Willem III werd. De 

persoonlijke voorkeur van Willem III speelde daarbij een grote rol, iets waarover Oranje zich 

zelden uitliet. Het gevolg was dat Ginkel in hoge mate rekening moest houden met 

belangrijke hovelingen. Zijn vader gaf hem bijvoorbeeld het advies geen ambten na te streven 

die Bentinck ambieerde.
82

 Hij maakte van de nood een deugd door niet alleen Willem III, 

maar ook diens vertrouwelingen te beschouwen als een bron van gunsten. In enkele brieven 

bood hij zijn diensten aan Bentinck aan. Bentinck antwoordde hem vaak pas na lang 

aandringen, mogelijk omdat hij een concurrent om de gunst van de prins niet wilde 

bevoordelen. Ginkel drong ondertussen steeds beleefd aan op bevorderingen. En als de prins 
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of Bentinck hem begunstigden, bedankte hij hen en beloofde hij hen trouw.
83

 Met deze 

standvastige, onderdanige houding stelde Ginkel zijn positie in de nabijheid van Oranje 

veilig. 

Willem III maakte gebruik van Ginkels diensten bij enkele diplomatieke missies. In 

zijn tienerjaren had Ginkel op dit vlak ervaring opgedaan toen hij met zijn vader was 

meegegaan op gezantschappen in Spanje en Munster.
84

 In 1680 vergezelde hij de prins bij een 

reis naar Celle voor een ontmoeting met de keurvorst van Brandenburg en verschillende 

andere Duitse vorsten. Tijdens een aantal feesten, optredens en jachtpartijen – waarbij het 

gezelschap maar liefst 145 wilde zwijnen schoot – haalden de aanwezigen de onderlinge 

banden aan.
85

 Hieraan gingen maanden van voorbereiding vooraf. Amerongen had aan het 

Berlijnse hof onderhandeld om Brandenburg te bewegen tot steun in de strijd tegen Frankrijk. 

Nadat een principeakkoord was bereikt, wilde Oranje niets aan het toeval overlaten en 

persoonlijk het verbond bezegelen. De prins nam enkele edellieden mee om de status van zijn 

missie te verhogen, onder wie Ginkel.
86

 Dit kreeg twee jaar later een vervolg toen de zoon van 

de Brandenburgse keurvorst naar de Republiek kwam. Oranje gaf Ginkel opdracht de 

markgraaf te vergezellen tijdens zijn verblijf in het Sticht.
87

 Beide keren speelden de 

contacten van Amerongen een belangrijke rol. Hij adviseerde de prins om Ginkel in te 

schakelen. Met zijn bescheiden rol in het diplomatieke netwerk van Willem III, verhoogde 

Ginkel zijn aanzien.  

 Ginkel was één van de leden van Oranjes entourage die zitting kregen in de 

provinciale bestuurscolleges. De prins benoemde hem in 1674 in de ridderschap, een 

omstreden benoeming omdat ook Amerongen daarvan lid was. De bestuursregels verboden 

dat gezinsleden tegelijkertijd in bestuurscolleges zetelden. Om eventuele spanningen voor te 

zijn, stelde de prins voor Ginkel aan te stellen in de ridderschap, maar deze er geen zitting te 

laten nemen zolang zijn vader leefde. Met dit voorstel gingen alle regenten akkoord, ook 

Ginkel.
88

 Pas twee jaar na de dood van Amerongen in 1691 nam Ginkel in de ridderschap 

plaats. Daarvoor had zijn civiele carrière echter niet stilgestaan. Zo liet Willem III in 1680 

tijdens de benoemingsprocedure voor de provinciale gouverneur blijken dat Ginkel in zijn 

ogen de enige bekwame kandidaat was. Toen de Staten hierover een beslissing namen, liet hij 

hem in afwachting van het besluit op Soestdijk verblijven. De Staten hadden daardoor geen 
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keus. Na de vergadering haalde de president Ginkel op van Soestdijk om hem in de 

Statenkamer, in het bijzijn van alle regenten, de benoemingsakte te overhandigen.
89

  

Enkele edellieden probeerden via Ginkel hun gebrek aan contact met de prins te 

compenseren. Zo nodigde Ginkels achterneef Zuylen hem in 1676 uit voor een jachtpartij, 

waarbij hij zijn militaire ambities kenbaar maakte.
90

 Sommige anderen gebruikten steevast 

een promotie van Ginkel als aanleiding om zich aan hem te presenteren. Zij 

complimenteerden hem in brieven en boden hem hun trouw en diensten aan.
91

 Het was echter 

voor zijn Utrechtse „vrunden‟ moeilijk om contact met Ginkel te onderhouden. Hij verbleef 

veelal in het Staatse leger, op zijn huis Middachten in Gelderland, of aan het hof van Oranje. 

Hij had al zijn energie nodig om zijn positie in de nabijheid van Willem III te handhaven. 

Bovendien paste een bemiddelende rol niet binnen de familieverhoudingen. Als Ginkel zich 

teveel zou hebben laten gelden in het Sticht, dan zou hij de positie van Amerongen hebben 

ondermijnd.
92

 Ginkel kon zijn leven aan het hof en in het Staatse leger niet combineren met 

goede contacten met de Stichtse adellijke elite.  

 

TOEGANG VIA HOVELINGEN 

 

De regenten waren zich ervan bewust dat hun contacten in het gewest Utrecht zouden 

verwateren, als zij zich teveel op het hofleven van Oranje richtten. Zij waren op de hoogte 

van de moeite die Huygens sr. had om zijn kinderen in Holland aan ambten te helpen, omdat 

de regenten daar hem teveel associeerden met het hof.
93

 In dat opzicht was het voor de 

Utrechtse regenten wellicht beter de kloof die hen scheidde van Willem III te accepteren, en 

deze slechts te overbruggen wanneer zij dat nodig achtten. Een mogelijkheid daartoe was het 

schrijven van brieven of het indienen van rekesten, maar het resultaat daarvan was onzeker.
94

 

Slechts een enkele keer stuurden Stichtenaren op persoonlijke titel een brief naar Willem III 

met het verzoek hun carrière te bespoedigen. Zo verzocht dominee Cornelis Gentman in 

november 1674 de stadhouder om steun voor zijn zoon Adriaan, die kort daarvoor schepen in 

de stad Utrecht was geworden. Adriaan Gentman zou later een succesrijke carrière opbouwen 
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in het Utrechtse stadsbestuur.
95

 Zijn vaders brief bleef echter onbeantwoord, waardoor het 

onzeker is of diens schrijven daaraan enige bijdrage heeft geleverd. Maar veelzeggend is dat 

Willem III alleen in zijn eerste regeringsjaren dergelijke brieven ontving.
96

 Stichtenaren 

hoopten toen nog dat zij op deze wijze de stadhouder konden bewerken. 

Een andere manier voor Utrechtse regenten om te trachten Willem III te beïnvloeden, 

was door diens vertrouwelingen te vragen namens hen te laten bemiddelen. Mörke stelt dat 

Bentinck en Nassau-Ouwerkerk een belangrijke rol speelden in het contact tussen de 

stadhouder en de provinciale elites, vooral doordat zij in de gewesten publieke ambten 

bekleedden.
97

 Dit beeld is door andere historici overgenomen.
98

 Bentinck richtte zijn aandacht 

echter vooral op een internationaal georiënteerde, diplomatieke en militaire carrière. Als hij 

zich al bezighield met de provinciale politiek, dan had dat vooral betrekking op het gewest 

Holland. Daar was hij door Willem III in de ridderschap benoemd.
99

 Enkele Stichtenaren 

zochten toenadering tot hem door middel van brieven, vooral degenen die carrière maakten in 

het Staatse leger. Daarbij beloofden zij zowel trouw aan de vertrouwelingen als aan de prins. 

Het aantal sollicitatiebrieven dat de vertrouwelingen ontvingen vanuit het gewest Utrecht was 

klein. Contact met Benticnk was voor slechts weinig leden van de Stichtse elite weggelegd. 

Sommige Stichtenaren trachtten tot Bentinck door te dringen via vrienden die hoger 

in aanzien stonden dan zijzelf. Een Utrechtse edelman die daarin slaagde was Sandenburg. Hij 

was begin jaren zeventig diplomaat geweest aan het hof van Lodewijk XIV en was in 1674 

wegens vermeende Fransgezindheid uit de ridderschap ontslagen.
100

 Voor een edelman van 

zijn status was het een harde klap van publieke ambten te worden uitgesloten. In de hoop zijn 

ambt te herwinnen, investeerde hij tijd en energie in zijn contacten. Hij was bevriend met 

Dijkveld, die met Bentinck correspondeerde over zijn gezantschap. Via Dijkveld wist hij in 

contact te komen met Bentinck, wat in 1680 zelfs uitmondde in een huwelijk met Bentincks 

zuster Anne Adriana. Vanwege zijn rijkdom was Sandenburg een interessante 

huwelijkskandidaat. Normaal gesproken nam bij een huwelijk de echtgenote de status aan van 

haar echtgenoot. Maar in dit geval kwam de echtgenoot hogerop, omdat de schoonfamilie niet 
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wilde dat de dochter in sociale status daalde.
101

 Kort na het huwelijk werd Sandenburg schout 

van de stad Utrecht en een jaar later herstelde de stadhouder hem in de ridderschap.
102 

Andere 

Stichtenaren probeerden dit voorbeeld te volgen, zoals Jean Louis Godin, heer van 

Maarssenbroek. Hij was kanunnik van St. Marie en wilde zijn positie verstevigen door te 

trouwen met de jongste zuster van Bentinck. Ook hij beschikte over een groot kapitaal en was 

bevriend met Dijkveld. Van een huwelijk kwam niets, maar de contacten die hij aanging 

betaalden zich wel uit. In 1682 benoemde de stadhouder Maarssenbroek tot geëligeerde.
103

  

Nassau-Ouwerkerk speelde een rol in de Stichtse besluitvorming, als lid van de 

ridderschap. Een enkele keer gaf Oranje zijn vertrouweling optracht zijn besluiten kenbaar te 

maken aan de bestuurscolleges.
104

 Zo was hij in 1684 vijfmaal achtereen aanwezig bij een 

Statenvergadering waarin de regenten de buitenlandse politiek van Willem III bespraken. 

Hiermee liet Oranje zien hoe belangrijk de steun van het gewest Utrecht op dat moment voor 

hem was.
105

 Ook op andere momenten was zijn aanwezigheid in de ridderschap van belang. 

Turnor vermeldde meermalen dat hij er uit naam van de stadhouder besluiten had „doen 

ackorderen‟.
106

 Ook de edellieden trachtten gebruik te maken van zijn diensten. Als de 

ridderschap door de overvolle agenda van Willem III lang moesten wachten op een antwoord, 

zond zij een enkele keer een brief naar Nassau-Ouwerkerk met het verzoek om informatie in 

te winnen bij de prins.
107

 Het antwoord op deze brieven bleef meestal uit. Ook het aantal 

keren dat Nassau-Ouwerkerk tijdens de regeerperiode van Willem III plaatsnam in de 

ridderschap was op twee handen te tellen. Nassau-Ouwerkerk was onvoldoende bij het Sticht 

betrokken om structureel een bemiddelende rol te spelen. 

De enige Stichtenaar die erin slaagde een goed contact met Nassau-Ouwerkerk te 

onderhouden was Amerongen. Nassau-Ouwerkerk stuurde meermaals de ambtenbegeving in 

het voordeel van Amerongen. Dit bleek onder meer in het voorjaar van 1680, toen de 

procureur-generaal ernstig ziek was geworden. Enkele Stichtenaren probeerden Amerongen 

voor zich te winnen in de hoop het eventueel beschikbare ambt te bemachtigen. Zo had een 
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oud-burgemeester van Amersfoort George Ploos van Amstel „onder de hand‟ bij hem 

gesolliciteerd en ging de advocaat Everard Becker bij hem op bezoek.
108

 Toen het ambt 

beschikbaar kwam, nomineerde elk lid van de Staten een kandidaat: de geëligeerden Ploos 

van Amstel, de ridderschap Becker en de stad Utrecht het vroedschapslid Vermeer.
109

 Direct 

na de vergadering bleek het pleit al beslecht. Enkele dagen daarvoor had Nassau-Ouwerkerk 

tegen Willem III gezegd dat zijn voorkeur uitging naar Becker. Deze voorkeur was gestoeld 

op het advies van Amerongen, aan wie Becker zijn diensten had aangeboden. Het gevolg was 

dat de stadhouder Becker aanstelde, nog voordat de Staatse nominatielijst het hof bereikte.
110

 

De Staten uitten haar ongenoegen over deze gang van zaken. Zij hadden echter door het 

reglement geen andere keus dan de benoeming door de stadhouder te bekrachtigen.
111 

Nassau-

Ouwerkerk had zo slim van de bestuursregels en zijn positie aan het hof gebruik gemaakt om 

de benoeming van Amerongens kandidaat veilig te stellen. 

Ook hovelingen die lager in aanzien stonden, konden als bemiddelaar optreden tussen het 

hof en leden van de Stichtse elite. Eén van hen was Johan Pesters. Nadat hij in 1674 was 

benoemd tot griffier van het hof van Utrecht, was hij verhuisd van Maastricht naar de 

Domstad. Zijn gezin kreeg er na vier jaar het poorterschap en integreerde vlot met de 

politieke elite. Zijn zoon Nicolaas Pesters trouwde met de patriciërsdochter Anna de Jongh en 

werd lid van de Utrechtse vroedschap, terwijl zijn zoon Willem Pesters hem later zou 

opvolgen als griffier.
112

 Pesters zelf was in 1677 raad-, reken- en rekestmeester geworden aan 

het hof. De hofordonnanties schreven voor dat hij als een administratief verlengstuk van 

Oranje fungeerde. Zijn taak was de correspondentie naar aanleiding van verzoekschriften aan 

de prins goed te laten verlopen.
113 

De invloed van dit ambt was echter gering. Als 

rekestmeester kreeg hij slechts eenmaal een brief van een Stichtse edelman die verzocht om 
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de gunst van Oranje en dit verzoek bleef nota bene onbeantwoord.
114

 In 1679 werd Pesters 

ook secretaris van Willem III. De invloed van deze functie was groter. Hij was 

verantwoordelijk voor de afhandeling van de correspondentie die betrekking had op 

buitenlandse zaken. Een deel van de briefwisseling tussen Oranje en de bestuurscolleges, 

gezanten en andere personen liep via hem.
115

 Het overhandigen van de gezantschapsberichten 

gebeurde in de privé-vertrekken van het hof. Oranje besprak daar samen met Bentinck de 

brieven en formuleerde daarna een antwoord.
116

 Soms moest Pesters van Oranje brieven 

persoonlijk overhandigen om er zeker van te zijn dat de informatie in goede handen kwam of 

om de druk op de ontvanger op te voeren.
117

 Hij was vaak uitstekend op de hoogte van zaken 

die aan het hof speelden. 

Door zijn lagere afkomst en status was het voor zowel edellieden als stedelingen 

mogelijk met Pesters in contact te komen. In tegenstelling tot andere hovelingen was hij vaak 

in de stad Utrecht aanwezig.
118

 Regelmatig informeerden leden van de Stichtse elite bij hem 

naar het standpunt van Oranje, zoals bleek bij de begeving van het kameraarsambt van de 

Lekdijk in 1679. De toenmalige kameraar Becker was slechts drie jaar daarvoor benoemd, 

nadat zijn voorganger was overleden. Oranje wilde hem in dit ambt continueren. Zijn 

standpunt was in hoge mate gestuurd door Pesters, met steun van Nassau-Odijk. Nassau-

Odijk wilde voorspraak doen bij de prins voor Becker, als Pesters zich in ruil daarvoor inzette 

voor de afbetaling van enkele schulden. Volgens Pesters was dit „een present van die waarde 

machtig een bergh te versetten‟.
119 

Nadat de stadhouder het advies van Nassau-Ouwerkerk 

had ingewonnen, zond hij Pesters naar de burgemeesters om hen „met serieuse termen‟ te 

vragen de aanstelling van Becker te verlengen. De burgemeesters hadden echter enkele dagen 

daarvoor het ambt toegezegd aan het vroedschapslid Arnout Spoor. Zij gaven Spoor opdracht 

naar Den Haag te gaan om bij Oranje tegen deze gang van zaken te „remonstreren‟. Toen 

Spoor van zijn audiëntie bij de stadhouder was teruggekeerd en verslag had uitgebracht in de 

vroedschap, bleek dat de prins volhardde in zijn standpunt. De vroedschap verlengde daarop 
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de aanstelling van Becker.
120

 Het toont aan dat Pesters weliswaar niet Oranje zelf kon 

beïnvloeden, maar dat wel kon met hulp van hovelingen die dichter bij de prins stonden.  

Pesters stond in hoge mate onder invloed van Amerongen. Zij correspondeerden al in 

1672 met elkaar tijdens Pesters„ onderhandelingen met de Fransen. En Amerongen had hem 

voorgedragen bij Willem III voor het griffiersambt in het Sticht. In ruil daarvoor voorzag 

Pesters hem van informatie over het hof – waarover later meer.
121

 Vooral de carrière van 

Ginkel was een veelbesproken onderwerp tussen Pesters en Amerongen. In 1677 schreef 

Pesters aan hem dat hij van een „vrund in ‟t leger‟ had gehoord hoe Oranje en Bentinck het 

functioneren van de generaals van het Staatse leger bespraken. Volgens de prins had een 

gebrek aan moed ertoe geleid dat het leger recentelijk grote verliezen had geleden. Pesters 

stelde dat dit de kansen vergrootte op promotie van Ginkel, die wél het vertrouwen van de 

prins genoot.
122

 Pesters kon zo de waardevolle informatie waarover hij beschikte inzetten om 

zijn band met Amerongen te onderhouden. Hij zal dan ook niet snel hebben bemiddeld voor 

regenten die niet in de gunst van Amerongen stonden. 

 

CONCLUSIE 

 

Het hof was na de invoering van het regeringsreglement een domein waar Stichtenaren hun 

carrière konden bespoedigen, doordat de prins er in hoge mate de ambtenbegeving bepaalde. 

De toegang tot dit hof was echter beperkt door regels en gebruiken. Mörke constateert terecht 

dat Utrechtse regenten nauwelijks een rol speelden in het hofleven van Willem III, dat een 

hoogadellijk en vertrouwelijk karakter had en was gericht op militaire en internationale 

zaken.
123

 Indien nodig trachtten de leden van de Stichtse elite hun gebrek aan contact met 

Willem III te compenseren door banden aan te gaan met personen die wel in de nabijheid van 

de prins verbleven. Volgens Mörke speelden de hovelingen die een publiek ambt in de 

gewesten bekleedden een bemiddelende rol.
124

 Deze rol was echter in het Sticht beperkt. De 

leden van Oranjes entourage richtten zich vooral op het Staatse leger en op hun positie aan het 

hof, en lieten de gewestelijke politiek links liggen. Een hoveling die voor regenten wel 

toegankelijk was, was Pesters. Hij woonde in de stad Utrecht, was van lagere komaf dan de 

prinselijke vertrouwelingen en dus beter benaderbaar. Zijn invloed was echter afhankelijk van 

de steun van de directe entourage van Willem III. Voor leden van de bestuurlijke elite van het 
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gewest Utrecht was het vrijwel onmogelijk om direct de gang van zaken aan het hof te 

beïnvloeden. 

Dijkveld en Amerongen waren de enigen die niet alleen een rol speelden in de 

Stichtse politiek, maar ook contact onderhielden met Willem III en diens entourage. Zij 

dankten hun toegang tot de prins aan hun gezantschappen, waarvan zij regelmatig verslag 

deden aan Willem III. Maar ook Dijkveld en Amerongen waren nooit zonder meer verzekerd 

van toegang tot de prins. Amerongen bevond zich echter in de gelukkige omstandigheid dat 

hij regelmatig de prins bij zich thuis mocht ontvangen, als deze op doorreis was naar 

Soestdijk. Willem III nam altijd zelf het initiatief voor dergelijke ontmoetingen. Hij kon zo de 

loyaliteit winnen van de Stichtse adel op momenten dat hém dat het beste uitkwam. De prins 

kon zich daardoor blijven richten op wat hij belangrijk achtte, de buitenlandse politiek en in 

het bijzonder het Staatse leger. Tegelijkertijd kreeg Amerongen de kans om zijn belangen in 

een besloten omgeving onder de aandacht te brengen bij Oranje. Amerongen kon zich 

daardoor presenteren als een makelaar die tussen het Sticht en het hof kon bemiddelen. Hij 

moest echter spoedig ervaren dat zijn positie ook beperkingen kende.  


