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AMERONGEN – DE AFWEZIGE MAKELAAR 

 

Amerongen liet in juni 1660 een schilderij vervaardigen waarop hij staat afgebeeld als ridder, 

gehuld in een zwart harnas. Op de achtergrond is zijn statige ridderhofstede zichtbaar. 

Staande voor een gedrapeerd gordijn laat hij zijn arm nonchalant leunen op een gepluimde 

helm die naast hem op tafel staat. Aan de andere kant ligt een brief die verwijst naar de 

bijzondere gelegenheid waarvoor de schilder dit kunstwerk maakte. Amerongen stond aan de 

vooravond van zijn vertrek naar Madrid, waar hij namens de Staten-Generaal ging 

onderhandelen met de Spaanse koning. Hij moest de voormalige aartsvijand Spanje overhalen 

de zijde te kiezen van de Republiek in de dreigende oorlog met Frankrijk. Het was een taak 

die hem op het lijf was geschreven. In de tweede helft van de zeventiende eeuw groeide hij uit 

tot één van de belangrijkste gezanten van de Republiek.
1 
Hij bouwde een goede relatie op met 

tal van Duitse vorstenhuizen, maar vooral met dat van Brandenburg. Vol trots verhaalde 

Amerongen over de „perticuliere conferentie‟ van soms wel twee uur die hij had met Frederik 

Willem van Brandenburg, de Grote Keurvorst. Deze oom van Willem III was een belangrijke 

bondgenoot van de Republiek. In 1672 had Amerongen trots kunnen schrijven dat hij was 

opgenomen in het ´huisgezin´ van de keurvorst, een afgeslankte versie van de hofhouding die 

meeging met de veldtocht tegen de Fransen. Hij proostte met Frederik Willem op de 

overwinning en samen zongen zij geestelijke liederen.
2
 In 1682 bezegelde de Brandenburgse 

keurvorst zijn goede band met Amerongen met twee jachthonden, elk met een vergulde 

halsband. Bovendien schonk hij de diplomaat grote hoeveelheden hout voor de herbouw van 

het huis Amerongen.
3
 Door deze contacten kon Amerongen goed met Duitse vorsten 

onderhandelen namens de Republiek of in opdracht van Willem III.
4
 Als gezant vergrootte hij 

zijn reputatie en verstevigde hij zijn band met Oranje. 

Als één van de weinige leden van de Stichtse bestuurlijke elite was Ameorngen erin 

geslaagd contact met Willem III te onderhouden. De Stichtse adel hoopte hiervan te profiteren 

door met steun van Amerongen haar belangen te verdedigen aan het hof en in het gewest. 

Amerongen ontwikkelde zich tot een makelaar die tussen Oranje en de Stichtse adellijke elite 

bemiddelde. Hoewel deze positie hem veel macht verschafte, kende deze ook beperkingen. Zo 

                                                 
1
 Schutte, Repertorium 203-207. In de jaren 1657-1658 verbleef Amerongen als extra-ordinair 

ambassadeur aan de hoven van Zweden en Denemarken, in 1660-1661 als extra-ordinair ambassadeur 

in Spanje, in 1663 als commissaris in Aken, in 1665-1666 en in 1667-1668 als extra-ordinair 

ambassadeur in Denemarken, in 1668 als extra-ordinair gedeputeerde in Munster, in 1671 als 

commissaris bij de vredesonderhandelingen in Keulen, in 1671-1674 als commissaris in Brandenburg, 

in 1676-1677 als extra-ordinair gecommitteerde in Bremen, in 1679-1684 als commissaris in 

Brandenburg, in 1686 als commissaris in Kleef, in 1688 als commissaris in Saksen en in 1690-1691 als 

extraordinair ambassadeur in Denemarken. 
2
 Panhuysen, Rampjaar 1672 76. 

3
 Hua, Aha, inv.nr. 2865, Amerongen aan Willem III, 7 juli 1682; Idem, 20 juli 1682; Idem, 1458, 

Stukken betreffende de herbouw van het huis Amerongen, 1674-1685. 
4
 Van der Bijl, Van Ufford, Briefwisseling 6. 
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moest hij zijn bemiddelende rol zien uit te oefenen terwijl hij jaren achtereen in het buitenland 

verbleef, als gezant. De bemiddeling tussen twee domeinen waar hij afwezig was, maakt de 

makelaarspositie van Amerongen op het eerste gezicht uitzonderlijk. Meestal richtten historici 

zich op makelaars die vanuit het hof de periferie van een rijk wilden besturen, of andersom 

hovelingen wilden beïnvloeden.
5
 Roorda sprak echter al eerder het vermoeden uit dat leden 

van het diplomatieke netwerk van Willem III ook in de gewestelijke politiek een rol 

speelden.
6
 Hoe slaagde Amerongen erin tijdens zijn gezantschappen zijn makelaarsrol uit te 

oefenen, en wat waren de gevolgen van zijn afwezigheid? 

 

AMERONGENS MACHTSPOSITIE 

 

Amerongen dankte zijn aanzien en invloed in belangrijke mate aan zijn afkomst.
7
 Hij werd op 

21 januari 1621 geboren als lid van het geslacht Reede-Amerongen. Op twintigjarige leeftijd 

erfde hij het kasteel Amerongen van zijn vader, met de daarbij behorende status en 

verantwoordelijkheden. Hij ontpopte zich als een belangrijke speler op het Stichtse toneel. In 

1642 werd hij lid van de ridderschap, een ambt dat hij combineerde met andere functies, zoals 

zijn gezantschappen. Een jaar later trouwde hij in Den Haag met Turnor. Als dochter van de 

onbemiddelde Engelse kapitein George Turnor in het Staatse leger was haar maatschappelijke 

status lager dan die van haar schoonfamilie. In 1663 liet zij uit Engeland een verklaring 

overkomen, met het zegel van de Engelse koning, dat „the name of Turnor is not only well 

known unto us, but it is of ancient gentry in this kingdom‟.
8
 Dit moest als bewijs dienen voor 

haar goede komaf, waar blijkbaar vragen over waren gerezen. Ondanks haar twijfelachtige 

afkomst was Turnor een goede huwelijkskandidaat voor Amerongen. Turnors moeder Salomé 

van Meetkercken was verwant aan verschillende aanzienlijke adellijke geslachten, waardoor 

Turnor over een vermogen beschikte. Zo erfde zij in het jaar van haar huwelijk een 

omvangrijke erfenis van haar oom, generaal Jacques Wijts.
9
 Amerongen beschikte daardoor 

niet alleen over een goede naam, maar kreeg ook middelen om deze hoog te houden. 

Amerongen en Turnor behoorden tot de rijkste inwoners van de Republiek, met aan 

het eind van hun leven een geschat vermogen van 300.000 gulden. Zij ontwikkelden zich tot 

grootgrondbezitters, die tot het Rampjaar vrijwel jaarlijks hectares aan hun eigendommen 

                                                 
5
 Merritt, „Power and communication‟; Kettering, „Patronage in Early Modern France‟; Elton, 

„Presidential Adress: Tudor Government. The Points of Contact: III‟; Literatuur over makelaardij in de 

Republiek, in verschillende verschijningsvormen, is onder meer terug te vinden in: Gabriëls, De heren 

als dienaar; Groenveld, „"C'est le père, qui parle"„ 63-106; Janssen, Creaturen van de macht. 
6
 Roorda, „Le Secret du Prince‟. 

7
 Aalbers, „Geboorte en geld‟ 56-57; Troost, „Willem III, Brandenburg „ 299-303. 

8
 Hua, Aha, inv.nr. 3152, Verklaringen van de heHuaten van wapenen in Engeland over het geslacht 

Turnor, 1663. Deze verklaringen waren vooral van belang voor Ginkel, die zo kon aantonen over een 

goede afkomst te beschikken. 
9
 Pezarro, ‘Mijn heer en liefste hartje’14-15. 



 89 

toevoegden. Zij kregen vele inkomsten uit bijvoorbeeld pachten, het verbouwen van gewassen 

en het bezit van bierbrouwerijen. Op verschillende plaatsen in de Republiek bezaten zij 

gebouwen. In de stad Utrecht hadden zij een huis aan de Wittevrouwensingel, waar zij 

geregeld regenten ontvingen. En in Den Haag beschikten zij over een groot huis aan de 

Kneuterdijk, van vijftien meter breed. Vanaf de eerste verdieping hadden Amerongen en 

Turnor uitzicht op de Hofvijver, bij het Binnenhof. Behalve dit huis bezaten zij ook een 

kleiner huis aan de Hartogsteeg en een paardenstal en koetshuis achter de Kloosterkerk. Aan 

de Kneuterdijk en in de directe omgeving daarvan huisden vele aanzienlijke families. Het was 

voor Amerongen en Turnor belangrijk dat zij in de nabijheid van deze invloedrijke personen 

verbleven. Het vergemakkelijkte het contact met leden van de Staten van Holland en de 

Staten-Generaal, die op steenworpafstand van hun huis bijeenkwamen. Tenslotte bezaten zij 

kasteel Amerongen, dat zij na het Rampjaar herbouwden tot een huis.
10

 

De ridderhofstede Amerongen lieten Amerongen en zijn echtgenote voortdurend 

verfraaien, zodat hij zich kon presenteren als prominente edelman van een voornaam geslacht. 

Al voor de Franse inval investeerde hij tenminste 65.000 gulden om het kasteel tot één van de 

mooiste van het gewest te maken. Nadat de Fransen zijn bezittingen in vlammen hadden doen 

opgaan, liet hij Johan Maurits van Nassau-Siegen een nieuw huis tekenen, een ontwerp dat 

Turnor regelmatig afkeurde en bijstelde. Op 6 februari 1676 ontving Amerongen van de 

Staten van Utrecht 40.000 gulden als schadevergoeding voor het herstel, maar dit dekte 

nauwelijks de hoge kosten.
11

 Amerongen liet een in classicistische stijl gebouwd huis 

optrekken, met daaromheen weelderige tuinen. Het pronkstuk van het huis was de grote zaal, 

die portretten van Amerongen, zijn echtgenote en zijn voorouders herbergde.
12 

Volgens 

Turnor gaf de uiterlijke eenvoud het huis een vorstelijk en statig aanzien. Om dit te 

onderstrepen gaf zij de schilder Willem van Nijmegen, die de grote zaal op Soestdijk had 

beschilderd, opdracht ook haar huis te verfraaien, al speelde voor haar ook mee dat de 

schilder het netjes en voor een klein bedrag zou klaren.
13

 Turnor richtte het huis in met onder 

meer ´rariteijten´ die zij had gekregen uit Batavia, zoals een porseleinen theeservies.
14

 Toen 

na enkele jaren de bouwwerkzaamheden waren afgerond, complimenteerden verwanten en 

vrienden Amerongen met het resultaat. Omdat de bouw van het huis Amerongen samenviel 

met die van het jachtslot Soestdijk kwam ook Willem III enkele keren langs om inspiratie op 

                                                 
10

 Zandvliet, De 250 rijksten 259-260; Panhuysen, Rampjaar 1672 46-47. 
11

 Hua, AStvU, inv.nr. 232-38, ResStvU, 6 februari 1676. 
12

 Stoppelenburg, „Een juweel in restauratie‟; Panhuysen, Rampjaar 1672 430-44 
13

 Hua, Aha, inv.nr. 2724, Turnor aan Amerongen, 2 juni 1677. 
14

 Hua, Aha, inv.nr. 2725, Turnor aan Amerongen, 4 december 1680. 
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te doen. Eenmaal trof Turnor hem onverwacht aan toen zij terugkwam uit de stad Utrecht. 

Oranje had rond het huis gelopen en liet haar weten dat hij het een „fraai huis‟ vond.
15

 

Om zijn positie in het gewest Utrecht te verbeteren, spande Amerongen zich in om 

een goede band te onderhouden met het Oranjehuis. Een uitgelezen kans diende zich aan in 

1671, toen de Staten-Generaal het gewest vroegen zijn stem uit te brengen over Oranjes 

benoeming tot kapitein-generaal. De prins wilde zich verzekeren van de steun van de Van 

Reedes en nam over „de bewuste saecke‟ contact op met Amerongen. Deze adviseerde de 

ridderschap en de Utrechtse vroedschap met de wensen van de prins in te stemmen.
16

 Kort 

daarna ging het gewest akkoord met de aanstelling van Oranje tot kapitein-generaal, nadat 

ook Dijkveld de stedelingen tot instemming had bewogen.
17

 Amerongen berichtte Willem III 

dat de meerderheid van de regenten in het Sticht hem niet, zoals voorgesteld, voor één 

campagneseizoen wilde aanstellen, maar voor het leven.
18

 In zijn antwoord liet Willem III 

weten dat hij voortaan op zijn gunst kon rekenen.
19

 Oranje hield zijn woord bij de 

wetsverzetting in 1674. De stadhouder herbenoemde alle verwanten en vrienden van 

Amerongen in de ridderschap en ook in de daaropvolgende jaren stelde hij enkele neven van 

hem aan in het college. Willem III wist dat hij met deze aanstellingen de mogelijkheid 

vergrootte om via Amerongen de Stichtse adellijke elite te beïnvloeden. 

Andersom hoopten vele edellieden in het gewest Utrecht via Amerongen toegang te 

krijgen tot Oranje. Steeds als er ambten beschikbaar kwamen waarvoor de instemming van de 

stadhouder nodig was, zochten Stichtse edellieden steun bij Amerongen. Zij waren van te lage 

komaf of beschikten over onvoldoende contacten om zelf contact te leggen met Willem III en 

verzochten Amerongen voorspraak te doen bij de prins. Dit gold bijvoorbeeld in 1680 voor de 

Utrechtse edelman Gerlach van der Capellen, heer van Arentsbergen en Schalkwijk. Ruim 

een jaar lang had hij door een slepende ziekte geen ridderschapsvergaderingen kunnen 

bijwonen. Als gevolg daarvan was hij het ambt van superintendent (toezichthouder) van de 

domeinen van de Stichtse vrouwenkloosters kwijtgeraakt. Dit was niet alleen een lucratieve 

functie, maar ook een eervolle, omdat uit de opbrengsten van deze gronden de Staten onder 

meer het traktement van de stadhouder betaalden. Toen hij weer gezond was, verzocht hij 

Amerongen om herstel in zijn functie. Dit moest Willem III bekrachtigen. Enkele maanden 

later stuurde Arentsbergen verheugd een dankbrief aan Amerongen, nadat hij had gehoord dat 

deze zijn verzoek onder de aandacht had gebracht bij Oranje. Kort daarop herstelde de 

                                                 
15

 Hua, Aha, inv.nr. 2724, Turnor aan Amerongen, 16 november 1676; Idem, 2725, Turnor aan 

Amerongen, 23 november 1677; Idem, 2817, Van Beusechem aan Amerongen, 13 maart 1677. 
16

 Japikse, Correspondentie, I 38, Willem III aan Amerongen, 7 december 1671. 
17

 Perlot, De Staten van Utrecht en Willem III 65-71. 
18

 Japikse, Correspondentie, I 38-39, Willem III aan Amerongen, 18 december 1671; Onnekink, The 

Anglo-Dutch favourite 12. 
19

 Hua, Aha, inv.nr. 2863, Willem III aan Amerongen, 11 juli 1674. 
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stadhouder hem in zijn ambt.
20

 Door dergelijke diensten groeide Amerongen in zijn rol als 

makelaar tussen de stadhouder en de Stichtse adel. 

Bovendien werd Amerongens positie binnen de adellijke factie steviger doordat 

Renswoude politiek buitenspel kwam te staan. Renswoude had zich in 1671 teruggetrokken 

uit de gewestelijke politiek en keerde er drie jaar later als bejaard man in terug op verzoek van 

Oranje. Hoewel hij sindsdien de prins enkele malen op de hoogte bracht van zaken die in het 

Sticht speelden en enkele verwanten voordroeg voor ambten, was zijn invloed in het gewest 

gering. Hij verbleef meestal in Den Haag en was geregeld ziek en vermoeid, waardoor hij 

verplichtingen in Utrecht aan zich voorbij moest laten gaan.
21 

Amerongen onderhield een 

goede relatie met hem en zou hem later roemen als zijn leermeester, „een man vande 

werelt´.
22

 Enkele malen bestendigde hij zijn band met Renswoude door het sturen van 

geschenken, zoals thee die hij had gekregen uit de Oost. Renswoude was zo verguld met dit 

geschenk dat hij hem meermalen uitgebreid bedankte. En als Turnor in Den Haag was, 

bezocht zij hem thuis en zat zij meermalen aan zijn ziekbed. Hij beklaagde zich bij haar over 

zijn gebrek aan zicht en gehoor, wat hem in zijn functioneren belemmerde.
23

 Toen 

Renswoude in 1682 na een lange lijdensweg stierf, liet zijn zoon het lichaam naar het Sticht 

overbrengen. Waar een overleden president van de Staten normaal gesproken kon rekenen op 

een groots ceremonieel onthaal, verliep alles in dit geval in stilte. Turnor sprak er schande van 

dat zelfs familieleden bij deze gelegenheid afwezig waren.
24

 De Stichtse edellieden waren 

door het wegvallen van Renswoude voor het welslagen van hun carrière afhankelijk van 

Amerongen, zeker als daarvoor de steun van Oranje nodig was. 

Amerongen was zich ervan bewust dat hij zijn bemiddelende positie tussen de 

stadhouder en de Stichtse adel alleen kon blijven bekleden als hij kandidaten aandroeg die in 

de ogen van Oranje bekwaam waren. Dit leidde tot een pijnlijke verhouding met Godard 

Willem van Tuyl van Serooskerken, heer van Welland. Welland was na de vroege dood van 

zijn ouders omstreeks 1649 door Amerongen in zijn huis opgenomen. In 1672 had hij 

bewerkstelligd dat Welland lid werd van de geëligeerden. Amerongen had echter weinig grip 

op Welland. Tijdens de Franse bezetting had Welland zich naar de mening van zijn collega-

                                                 
20

 Huak, Aha, inv.nr. 2825, Arentsbergen aan Amerongen, 31 juli 1680; Idem, 2826, Arentsbergen aan 

Amerongen, 11 oktober 1680. 
21

 KHA, AS-KWIII, inv.nr. XI, c, 1416, Renswoude aan Willem III, 7 september 1674; Idem, 1417, 

Renswoude aan Willem III, 9 september 1674; Idem, 1427, Renswoude aan Willem III, datum 

onbekend; Japikse, Correspondentie, I 519, Renswoude aan Willem III, 25 oktober 1674; Idem, dl. II, 

45-46, Renswoude aan Willem III, 6 juli 1675; Hua, Aha, inv.nr. 2815, Van Beusechem aan 

Amerongen, 12 augustus 1676; Idem, Schonauwen aan Amerongen, 19 september 1676. Ter illustratie: 

In de periode 1675-1682 woonde Renswoude, hoewel hij president was van de Staten van Utrecht, van 

de 172 statenvergaderingen er slechts 5 bij. 
22

 Hua, Aha, inv.nr. 2874, Amerongen aan Dijkveld, 16 januari 1691. 
23

 Hua, Aha, inv.nr. 2725, Turnor aan Amerongen, 13 januari 1680; Idem, , 4 december 1680; Idem, 

2726, Turnor aan Amerongen, 12 juli 1681; Idem, 25 december 1680. 
24

 Hua, Aha, inv.nr. 2726, Turnor aan Amerongen, 15 februari 1682. 
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regenten opgesteld als collaborateur. Het had ertoe geleid dat hij in 1674 was ontslagen. Ook 

na zijn verwijdering uit de geëligeerden stond hij bekend om zijn Fransgezindheid.
25

 Dit 

bemoeilijke een terugkeer in de Stichtse bestuurscolleges tijdens de regeerperiode van Willem 

III. Regelmatig verzocht hij Amerongen een vrijgekomen zetel in de geëligeerden te mogen 

bemachtigen. Amerongen weigerde dit, want iemand ´recommanderen van de welcke men 

soo quade opinie heeft, ten minsten [heeft] gehadt, is onverstandig´.
26

 Ook later liet hij weten 

dat hij Welland te ´verstaen [had] gegeven dat mijns oordeels daer geen ander persoon sal 

werden [benoemd] als de welcke [in wie Willem III] een volkoomen vertrouwen heeft‟.
27

 

Amerongen verdeelde zijn gunst slechts onder diegenen die zijn positie als makelaar hielpen 

versterken. 

Amerongens functie als makelaar stelde hem voor keuzes die hem gemakkelijk 

onderwerp konden maken van kritiek. Steeds nadat hij de verschillende kandidaten tegen 

elkaar had afgewogen, moest hij een aantal edellieden met lege handen achterlaten. Sommige 

Stichtenaren zochten naar alternatieve toegangen tot het hof. Zo vroegen enkelen met succes 

de Hollandse raadpensionaris Fagel hun sollicitatie bij de prins te steunen.
28

 Ook binnen het 

gewest wierpen sommigen zich op als een alternatief voor zijn bemiddeling tussen Oranje en 

de adel. Toen bijvoorbeeld in 1680 het rekenmeestersambt vacant kwam, ging de secretaris 

van de Staten, Van Luchtenburg, namens de prins naar de Utrechtse edelman Carel 

Valkenaar, heer van Dukenburg. Deze mocht samen met Amerongen het ambt begeven. Hij 

vertelde Dukenburg dat de stadhouder wenste dat de voormalige prinselijke lijfarts Van 

Straten het rekenmeesterambt behield. Hiermee ondermijnde Van Luchtenburg de positie van 

Amerongen, wiens invloed juist gebaseerd was op de omstandigheid dat hij wel contact kon 

leggen met de stadhouder en anderen niet. De edellieden waren echter huiverig om buiten 

Amerongen de ambtenbegeving te regelen. Dukenburg legde onmiddellijk na zijn gesprek 

met Van Luchtenburg contact met Amerongen om het standpunt van Oranje te verifiëren, 

waarbij hij zich loyaal en onderdanig opstelde. Beiden gaven hierna hun steun aan Van 

Straten.
29

 Telkens slaagde Amerongen erin zijn voorname positie binnen de Stichtse adellijke 

factie in stand te houden. 

 Aanvankelijk probeerde Amerongen ook binnen de stad de ambtenbegeving te 

beïnvloeden. Kort voor en in de eerste jaren na de politieke omwenteling van 1674 

                                                 
25

 Van der Bijl, ´Utrechts weerstand tegen de oorlogspolitiek tijdens de Spaanse Successieoorlog´ 140-

143. De Franse gezant in de Republiek had contact met enkele ´gentilhomme de la province d´Utreck´, 

onder wie ´mr. de Veilandt´. 
26

 Hua, Aha, inv.nr. 2724, Amerongen aan Welland, 2 december 1676; Idem, Turnor aan Amerongen, 9 

december 1676; Idem, 16 december 1676; Idem, 13 december 1676. 
27

 Hua, Aha, inv.nr. 2730, Amerongen aan Ginkel, 21 januari 1690. 
28

 Na, ARCF, inv.nr. 61, Welland aan Fagel, 2 oktober 1674. 
29

 Hua, Aha, inv.nr. 2824, Van Straten aan Amerongen, 10 april 1680; Idem, 2825, Van Straten aan 

Amerongen, 7 mei 1680; Idem, Van Heteren aan Amerongen, 29 juni 1680; Idem, 2828, Van Heteren 

aan Amerongen, 1 februari 1681. 
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informeerde hij Willem III over het functioneren van de stedelijke regenten.
30

 Hoewel een 

deel van de stedelijke regenten zich loyaal aan hem opstelde,
31

 was het voor hem niet 

eenvoudig zich binnen de stadsmuren te laten gelden. De stedelingen waren huiverig voor 

adellijke invloed op het stedelijk benoemingsbeleid, vrezende dat hun rechten geschonden 

zouden worden. Dat deze vrees niet onterecht was, bleek toen Amerongen in 1674 aan Oranje 

voorstelde Jacob Zas van den Bossche tot burgemeester te benoemen, riep dit weerstand op 

onder de regenten. Zas had voorheen slechts lagere overheidsfuncties bekleed en was niet 

eens lid van de vroedschap. Zijn benoeming zou een schending van het reglement en talloze 

bestuursregels zijn en een bedreiging voor de positie van „treffelijker‟ regenten. Bovendien 

wilde de stedelijke elite geen bestuurders in hun midden die zetbazen waren van de adellijke 

factie. 

Door zijn adellijke komaf, maar ook doordat hij weinig gevoel had voor de stedelijke 

verhoudingen en nauwelijks acht sloeg op de stedelijke rechten en bestuursregels, was 

Amerongen ongeschikt om als bemiddelaar tussen stadhouder en de stad Utrecht op te treden. 

Ondanks de weerstand die zijn voordracht van Zas voor het burgemeestersambt opriep, wilde 

hij deze benoeming doorzetten. Amerongen wist dat hij eigenlijk de medewerkering van de 

vroedschap nodig had, omdat het college kandidaten moest nomineren voor de magistraaat. 

Om de vroedschap te omzeilen stelde Amerongen aan Oranje voor de regerend burgemeester 

Van Straten te laten terugtreden, onder voorwendsel van diens hoge leeftijd.
32

 Bij vroegtijdig 

vrijgekomen ambten was de stadhouder immers bevoegd zonder nominatie een nieuwe 

burgemeester aan te stellen. De prins wilde echter voor Zas niet zijn voormalige lijfarts Van 

Straten opofferen. Bovendien wist Oranje dat hij met de aanstelling van Zas de woedde van 

de stedelingen op zijn hals zou halen. Bij de magistraatsverkiezing in oktober 1674 

continueerde hij de regerende burgemeesters in hun ambt. Het voorval onderstreepte dat 

Amerongen zich als makelaar moest richten op de handhaving van zijn positie binnen de 

adellijke factie. 

 

CORRESPONDEREN MET HET ORANJEHOF 

 

Amerongen moest zijn makelaarsrol tussen Oranje en de Stichtse adellijke elite zien uit te 

oefenen terwijl hij vaak jarenlang in het buitenland verbleef. Amerongens contacten aan de 

Duitse vorstenhoven waren voor Willem III van belang om de oostgrens van de Republiek te 
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beschermen en daarmee een mogelijke herhaling van de rampzalige gebeurtenissen van 1672 

te voorkomen. Zo regelde Amerongen onder meer in 1680 een ontmoeting tussen Oranje en 

de Keurvorst van Brandenburg, waarna de laatste een verdrag met de Republiek wilde 

sluiten.
33

 Toch liep Amerongen niet zonder meer aan de leiband van de prins. Zo vroeg 

Willem III hem zijn gezantschapsberichten direct aan hem te zenden en ter wille van de 

geheimhouding de Staten-Generaal daar zoveel mogelijk buiten te houden. Amerongen wilde 

dat een resolutie hem dekte en zond daarvoor een conceptresolutie toe aan Oranje. Dat was 

uiteraard niet wat Willem III met zijn verzoek had beoogd.
34

 Het gevolg was dat de prins 

ertoe overging officieren uit het leger met Amerongen mee te zenden, die buiten diens 

medeweten om aan de hoven onderhandelden. Toen Amerongen hiervan lucht kreeg, uitte hij 

zijn ongenoegen tegenover zijn echtgenote.
35

 Naarmate de jaren vorderden liet hij vaker 

blijken zich uit het diplomatieke verkeer te willen terugtrekken. De voordelen van zijn 

gezantschap – de contacten, het aanzien en de inkomsten – wogen steeds minder op tegen zijn 

afwezigheid. Vaak verzocht hij de prins te mogen terugkeren, maar Oranje hield zich 

daarvoor doof. Amerongen moest een structurele oplossing vinden voor de problemen die zijn 

jarenlange verblijf in het buitenland met zich meebrachten. 

 Amerongen wist tussen Oranje en de Stichtse adel te bemiddelen door een uitgebreid 

correspondentienetwerk op te bouwen en te onderhouden. Een brief van de Republiek naar 

een Duits vorstendom, of andersom, was meestal tussen de drie en zeven dagen onderweg, al 

kon de communicatie vertraging oplopen door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden. 

Met hulp van brieven kon Amerongen zich een beeld vormen van wat zich in het gewest 

Utrecht afspeelde. Van groot belang daarbij was dat hij frequent genoeg brieven ontving. 

Amerongen uitte geregeld zijn ongenoegen over het feit dat de Franse ambassadeur aan het 

hof in Brandenburg beter op de hoogte was van zaken in de Republiek dan hijzelf.
36 

Toch 

ontving en stuurde hij geregeld vaker dan eenmaal per dag brieven van en aan personen met 

een uiteenlopende achtergrond. Drie secretarissen stonden hem daarbij terzijde. In talloze 

brieven trachtte Amerongen nieuwe contacten te leggen, maar vooral om bestaande relaties te 

onderhouden. En vele inwoners van het Sticht, Den Haag en Amsterdam schreven hem, zoals 

Willem Vos, de secretaris de Gaspar Fagel. Bovendien onderhield hij vele contacten in het 

buitenland, onder wie de bankier Adriaan Temminck uit Hamburg. Al deze correspondenties 
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hadden tot doel informatie uit te wisselen en de ontvangers te vragen bepaalde belangen te 

behartigen.
37

 

 Amerongen maakte een onderscheid tussen zijn persoonlijke brieven en zijn 

publieke.
38

 In zijn persoonlijke correspondentie was hij minder gereserveerd dan in zijn 

officiële stukken. In de gezantschapsberichten bracht Amerongen zelden zijn persoonlijke 

belangen naar voren en als hij dat incidenteel wel deed, dan betroffen het vooral zaken als zijn 

betaling, zijn logies of een eventueel verzoek om terugkeer naar het Sticht. Meestal beperkte 

hij zich tot een uitgebreid verslag van zijn gezantschap. Hij verzocht om informatie over de 

standpunten aan het hof van Oranje, maar ook over de opvattingen die leefden aan de hoven 

in Parijs, Anhalt, Berlijn, Saksen en Bremen. Amerongen hoopte daarmee in diplomatiek 

opzicht zijn voordeel te kunnen doen.
39

 Doordat Amerongen als gezant vooral publieke 

brieven schreef aan Oranje, waren de mogelijkheden hem persoonlijke verzoeken te doen 

beperkt. Over het algemeen hadden deze brieven alleen betrekking op zijn onderhandelingen. 

In het post scriptum schreef hij echter vaak kort enkele persoonlijke opmerkingen, zoals een 

felicitatie met een huwelijk, geboorte of promotie. Dit was gebruikelijk.
40

 Amerongen trachtte 

zo niet alleen een zakelijke, maar ook een persoonlijke band met de ontvangers van zijn 

brieven te scheppen. 

Al eerder bleek dat Amerongens contacten met de prins en diens vertrouwelingen 

gering waren en vooral tot stand kwamen op hun initiatief.
41

 Hij hoopte dit te compenseren 

door te corresponderen met enkele hovelingen die lager in rang stonden, zoals met de raad- en 

rekestmeester Pesters.
42

 Amerongen en Pesters hadden in 1673 met elkaar geschreven over de 

onderhandelingen die Pesters voerde met de Fransen. Daarbij wisselden zij vaak ook 

persoonlijke informatie uit. Zo uitte Amerongen zijn bezorgdheid over zijn echtgenote, zoon 

en kleinkinderen die in de Republiek verbleven tijdens de Franse bezetting. Bij dit contact 

bood Pesters herhaaldelijk zijn 'geringe talent' aan.
43

 Amerongen zette zich in voor de carrière 
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van Pesters. In ruil verwachtte Amerongen steun van Pesters om Oranje te beïnvloeden, 

vooral als zijn eigen pogingen daartoe vruchteloos bleven. Hij verzocht hem meermalen een 

brief aan de prins te overhandigen waarin hij zijn wensen kenbaar maakte, bijvoorbeeld om te 

mogen terugkeren naar het Sticht. Pesters was echter niet bij machte het verzoek van 

Amerongen kracht bij te zetten. Hij kon niet meer doen dan de brief overhandigen en het 

antwoord van Oranje afwachten. Op zijn beurt liet Willem III geregeld via hem aan 

Amerongen weten dat hij zijn gezantschap moest voortzetten en geduld moest hebben.
44

 

Pesters bemiddeling beperkte zich zo veelal tot het bij Oranje over het voetlicht brengen van 

Amerongens persoonlijke belangen. 

 Behalve Pesters was Ginkel een voorname troef in handen van Amerongen. 

Amerongen en Turnor wezen hun zoon erop dat hij aan het hof de eer en waardigheid van zijn 

familie moest verdedigen en er de belangen van zijn vrienden moest behartigen. Na iedere 

promotie van Ginkel stuurde Amerongen een dankbrief aan Willem III, waarin hij schreef dat 

hij zijn zoon bekwaam had opgevoed ten dienste van het Oranjehuis.
45

 Zo gebruikte hij de 

stormachtige opkomst van Ginkel om zijn eigen trouw aan de prins te onderstrepen. 

Bovendien kon zijn zoon beter zijn vader aan het hof vertegenwoordigen naarmate hij zich 

vaker in de nabijheid van de prins bevond. Dit bleek bijvoorbeeld toen in 1680 de Utrechtse 

Staten de prins vroegen de benoeming van de rekenmeester door Dukenburg en Amerongen te 

bekrachtigen. Zoals gezegd wilde Willem III het ambt nogmaals aan Van Straten geven en hij 

had daarover al Dukenburg laten informeren. Daarnaast vroeg hij aan Ginkel of deze op de 

hoogte was van het standpunt van Amerongen. Ginkel speelde de vraag door aan Turnor, die 

op haar beurt haar echtgenoot schreef. Amerongen zond daarop zijn zoon naar Soestdijk om 

zijn instemming met de benoeming van Van Straten kenbaar te maken.
46 

De momenten dat 

Ginkel namens zijn vader aan het hof bemiddelde, waren echter schaars. 

 De omstandigheid dat Amerongen nauwelijks de prins kon beïnvloeden - althans, niet 

op momenten dat hem het uitkwam - speelde hem op cruciale momenten parten. Zo liep hij 

achter de feiten aan toen in 1682 het presidentsambt van de Staten vacant kwam. Hij hoopte 

dat Oranje zijn loyaliteit en harde werken zou belonen met het presidentschap en zond hem 

„vrijmoedig‟ een brief waarin hij zijn ambitie kenbaar maakte.
47

 Daarnaast stuurde hij Ginkel 

naar het hof om zijn bekwaamheid onder de aandacht te brengen van de prins. Deze 

benadrukte de politieke prestaties van zijn vader, diens senioriteit in de Staten en diens 
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loyaliteit aan het Oranjehuis. Een punt van zorg voor Amerongen was echter dat hij als 

ridderschapslid eigenlijk niet voor het presidentschap in aanmerking kwam. Het 

regeringsreglement schreef voor dat de voorzitter van de geëligeerden ook president van de 

Statenvergadering was. Ginkel moest daarom Oranje eraan herinneren dat het reglement voor 

de prins geen onoverkomelijk obstakel hoefde te vormen bij de ambtenbegeving. Ginkel 

stelde bijvoorbeeld dat Renswoude als supernumerair lid „uijt heel de reegering‟ kwam, 

hoewel hij geëligeerde was. Op grond van deze redenering kwam ieder lid van de Staten voor 

het presidentsambt in aanmerking. De prins hoorde het betoog van Ginkel welwillend aan, 

stelde dat hij het reglement erop zou nazien en later over zijn bevindingen zou berichten.
48

 

 Dijkveld had echter betere kaarten voor het verkrijgen van het presidentsambt dan 

Amerongen. Hij was als langstzittende geëligeerde de aangewezen kandidaat voor de functie. 

In tegenstelling tot zijn concurrent kon hij persoonlijk zijn ambitie kenbaar maken aan de 

prins. Het pleit was dan ook snel beslecht. De prins voelde zich verplicht zijn keuze aan 

Amerongen te verantwoorden. In een brief aan Amerongen verontschuldigde Oranje zich dat 

hij, gezien het reglement, geen andere keus had dan het ambt aan Dijkveld te geven. Willem 

III vermeldde daarbij niet dat hij nog voor Renswoudes dood het ambt al had toegezegd aan 

Dijkveld. Hij stelde het verzoek van Amerongen „niet eerder [te hebben] ontfangen als 

naerdat ick over die plaets al had gedisponeert‟.
49

 Amerongen was over de verklaring van 

Oranje zo teleurgesteld dat hij een brief aan de prins stuurde waarin hij zijn ongenoegen 

kenbaar maakte. Hij stelde dat zijn verzoek volkomen op zijn plaats was geweest en hij 

hoopte dat Willem III het hem niet kwalijk nam dat hij zich over de afwijzing „wat gevoelig 

thoone‟.
50

 Toch bood hij opnieuw zijn diensten aan de prins aan en feliciteerde Dijkveld. 

Deze laatste antwoordde hem dat hij inderdaad was aangesteld tot president nadat hij zich 

persoonlijk had gepresenteerd aan Oranje, waarmee hij de voordelen van goede contacten aan 

het hof onderstreepte.
51

 

Niettemin wekte Amerongen voortdurend in het Sticht de indruk dat hij een warme 

band met Oranje had. Het was Stichtenaren bekend dat Oranje enkele malen per jaar het huis 

Amerongen aandeed, meestal als tussenstop tijdens zijn reis vanuit Holland naar zijn 

jachtsloten. Om deze bezoeken te benadrukken, richtte Amerongen in zijn huis een kamer in 

voor Willem III, de muren bekleed met zilverleer. In deze „koningskamer‟ mocht alleen 

Oranje slapen.
52

 Omdat de prins niet vaak in het huis overnachtte, had de kamer vooral een 

symbolische functie. Voor bezoekers onderstreepte dit vertrek de nauwe contacten tussen 
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Amerongen en de prins. Op soortgelijke wijze liet hij ook in de bestuurscolleges zijn, al dan 

niet vermeende, goede contacten blijken met de prins en met diens entourage. Toen de prins 

bijvoorbeeld in maart 1675 ernstig ziek was, lichtte Amerongen de ridderschap daarover 

gedetailleerd in. Hij stuurde vanuit Den Haag een brief aan het college waarin hij de ernstige 

„indispositie‟ van de prins beschreef, en daarbij vermeldde hij dat het in ieder geval troost 

bood dat „s morgens de „klocke [van] vijf uijren Sijne Hoogheijt een tamelicke ende wel 

gewenschte slaap heeft verleent tot ontrent negen uijren‟. Bovendien riep hij de edellieden op 

om „vurighlick‟ te bidden voor het herstel van de „illustre persoon, die de provincie heeft 

gered‟.
53

 De brief gaf de edellieden het idee dat Amerongen over informatie beschikte die 

alleen personen konden hebben die dichtbij Oranje stonden. Doordat hij de bestuurscolleges 

geregeld inlichtte over het standpunt van Willem III, versterkte hij dit beeld.
54

 De informatie 

die Amerongen van zijn contacten aan het hof kreeg, gebruikte hij zo om zijn status als 

makelaar te onderstrepen. 

 

TURNOR ONDERHOUDT AMERONGENS CONTACTEN 

 

Gezien zijn moeizame relatie met het hof, dankte Amerongen het succes van zijn 

makelaarschap vooral aan zijn positie binnen de adellijke factie en aan de schijn van goede 

contacten. Die moesten tijdens zijn afwezigheid in stand blijven. Hij liet zich in het gewest 

Utrecht vertegenwoordigen door zijn gezinsleden, die namens hem intensief contact 

onderhielden met de leden van zijn netwerk. Daarbij speelde Ginkel een bescheiden rol. 

Slechts enkele keren trad hij in het Sticht op als representant van zijn vader. In 1679 nam hij 

bijvoorbeeld bij de ceremonie van de presidentsverkiezing van de ridderschap de honneurs 

voor zijn vader waar, die op dat moment in Brandenburg verbleef. Op anciënniteitsgronden 

mocht Amerongen dit ambt opeisen, maar hij kon daarvoor onmogelijk terugkeren. Ginkel 

maakte zijn opwachting in de ridderschapskamer, waar hij bekend maakte dat Amerongen 

graag deze zetel wilde bekleden. Onmiddellijk stemden de aanwezige edellieden in met de 

benoeming van Amerongen en gaven Ginkel opdracht hun gelukwensen over te brengen aan 

zijn vader.
55

  

Het in stand houden van Amerongens positie als makelaar in het Sticht rustte tijdens 

zijn afwezigheid vooral op de schouders van zijn echtgenote, Turnor. In de zeventiende-

eeuwse Republiek namen vrouwen vaker taken over van hun echtgenoot. De mate waarin zij 

zich konden laten gelden hing af van hun afkomst en aanzien, of van dat van hun 
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echtgenoot.
56

 Er was Turnor veel aan gelegen de status van haar echtgenoot hoog te houden. 

Zij beheerde het huishouden van het huis Amerongen en andere goederen. Bovendien droeg 

zij de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van haar zoon Ginkel en later van maar liefst 

twaalf kleinkinderen, die veel tijd in het huis Amerongen doorbrachten.
57

 Binnen het huwelijk 

functioneerde Turnor min of meer als gelijke van haar echtgenoot, zoals gebruikelijk binnen 

de elite.
58

 Er blijkt een warme affectie uit haar brieven aan Amerongen, die zij steeds aanhief 

met „mijn heer en liefste hartje‟.
59

 Hoewel zij voortdurend benadrukte trots te zijn op wat 

Amerongen „in dienst van ‟t vaderlant‟ deed, sprak zij in brieven regelmatig de wens uit hem 

snel „in vreuche‟ te mogen ontmoeten. In december 1684 schreef zij spottend dat zij met hun 

twaalf kleinkinderen naar Berlijn zou komen om hem weer eens te zien. Het corresponderen 

compenseerde nauwelijks het gemis. Het was volgens haar veelal „te lang te schrijfven watter 

al geseijt wort‟. Zij miste iemand om bij te rade te gaan en verlangde ernaar Amerongen „eens 

te spreeke‟.
60

 Het verwondert niet dat zij er steeds bij de stadhouder en bij regenten op 

aandrong het gezantschap te beëindigen. Soms verlangde zij er zelfs naar uit het politieke 

leven terug te treden om met Amerongen „in stille en rust sijn leven [te] slijten‟.
61

 

Tegelijkertijd genoot Turnor van de contacten die zij tot op het hoogste niveau onderhield en 

de verantwoordelijkheden die haar in afwezigheid van Amerongen toekwamen. 

Een voorname taak van Turnor was het behartigen van de familiebelangen. Zij 

probeerde verschillende keren de carrière van Ginkel te bevorderen door bijvoorbeeld 

Bentinck te bezoeken en hem op de kwaliteiten van haar zoon te wijzen. Zij zette zich ook in 

voor de belangen van andere verwanten, onder wie Welland, die Turnor beschouwde als haar 

zoon. Turnor en haar echtgenoot probeerden de onberekenbare Welland tot de orde te roepen, 

vooral om de naam van de familie te beschermen. In 1677 wilde hij trouwen met Eleonora 

Constantia van der Meijde, vrouwe van Papekop. Deze dame had een slechte reputatie en was 

„verre onder sijn qualiteit‟. Toen dit Turnor ter ore kwam, stuurde ze hem onmiddellijk een 

brief waarin zij meedeelde niet te begrijpen dat hij „gene meer ambisij‟ had. Zij nodigde hem 

uit met haar te overleggen, maar hij weigerde dit en antwoordde dat hij ondanks haar 

bedenkingen bij zijn voornemen bleef. Hij vroeg zelfs aan haar of zij het huwelijk 

„smaekelijk‟ wilde maken bij Amerongen. Turnor was woedend hierover, zeker toen zij 

hoorde dat Welland in de kerk al „sijn engaegement‟ bekend had gemaakt. Welland hield voet 
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bij stuk en trouwde met Van der Meijde. Turnor en Amerongen verbraken daarop de band 

met Welland, die daarna moeite had weer in hun gunst te komen.
62

 Het toont het elan en de 

vastberadenheid waarmee Turnor, die overigens zelf ook een omstreden afkomst had, de 

status van haar familie hooghield. 

Turnor voorzag haar echtgenoot van een constante stroom van informatie. Het was 

niet uitzonderlijk dat zij driemaal per week Amerongen schreef. Haar brieven handelden over 

allerlei persoonlijke beslommeringen, zoals de herbouw van het huis Amerongen en haar 

gezondheid. Daarnaast schreef zij veelvuldig over bijzonderheden in het Sticht en over de 

ontmoetingen die zij had. Ook gingen haar brieven over de buitenlandse politiek. Over de 

vredesonderhandelingen in Nijmegen schreef zij onder meer dat de Stichtse regenten 

discussieerden over de voorwaarden van het verdrag. Turnor liet weten dat de Staten zich 

eensgezind achter de prins schaarden. 
63

 De meest relevante informatie voor Amerongen ging 

echter over benoemingen. Zij lichtte haar echtgenoot in over sterfgevallen opdat Amerongen 

eventueel vrijgekomen ambten voor zijn familie en vrienden kon opeisen. Turnor vermeldde 

daarbij steeds wie volgens de regenten de meest bekwame kandidaten voor de functies waren 

en of zij zich in dit oordeel kon vinden.
64

 Zo bepaalde Turnor in hoge mate Amerongens 

beeld van de ontwikkelingen in het Sticht. 

De kennis waarover Turnor beschikte, dankte zij voor een deel aan publieke bronnen. 

Een rijke bron voor Turnor was de krant. In Utrecht verscheen in het laatste kwart van de 

zeventiende eeuw wekelijks de Utrechtse Maendaegse Courant met daarin nieuwsrubrieken 

over Frankrijk, Engeland, Denemarken, Duitsland en de Nederlanden.
65

 Daarnaast las zij de 

Opregte Haerlemse Dingsdaegse Courant en de Utrechtse Vrydaegse Courant.
66

 Zo kon 

Turnor in de „korante‟ lezen hoe de onderhandelingen van haar echtgenoot aan het 

Brandenburgse hof verliepen.
67

 Daarnaast bereikte nieuws haar via geruchtencircuits. In 

vrijwel elke brief refereerde Turnor eraan dat „men‟ sprak over benoemingen, besluiten of 

andere belangrijke kwesties. Ook preken konden politiek nieuws bevatten. Turnor sprak er 

schande van dat in de kerk van Amerongen een „quataerdige preedikant […] muijteneus‟ had 

gepreekt. Het verwonderde haar niet, omdat de broer van de bewuste predikant in Bommel 

een gemeente had en daar bekend stond als „belhamel […] die seer teegens haer overheijt 
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opstond‟.
68

 Al deze nieuwtjes besprak Turnor met haar omgeving en ze speelde ze door aan 

Amerongen. 

Turnor was vooral goed op de hoogte doordat zij in het huis Amerongen geregeld 

sprak met regenten. Dergelijke visites waren een belangrijk onderdeel van het leven van 

regenten. Zij beschouwden het als een aangenaam tijdverdrijf roddels en nieuwtjes uit te 

wisselen over vacatures en machtswisselingen en huwelijkskandidaten.
69

 Zelfs regenten die 

geen „vrienden‟ van Amerongen waren bezochten het huis regelmatig. Als bijvoorbeeld 

Dijkveld in de buurt was, maar niet langskwam, reageerde Turnor verontwaardigd met „wat 

hem schort weet ik niet‟.
70

 Dijkveld besprak met haar geregeld gevoelige kwesties. 

Voorafgaand aan de besprekingen over de ratificatie van het verdrag van Regensburg in 1684 

had hij „heel beleefdelijk‟ een half uur met Turnor gepraat. „Wij verhandelden naar oude 

gewoonte‟ over de beraadslagingen, stelde Turnor. Overigens sprak zij na de vergadering met 

Zuylen die van een „ander sentiment‟ was. Hij was tegen Dijkveld „ingenoomen, klaegde seer 

over sijn heerschappij en [hoe] hij sommige in regeeringe so ruijge bejeegende‟.
71

 Steeds 

verantwoordden de regenten hun optreden bij Turnor, wetende dat zij dit doorspeelde aan 

haar echtgenoot.  

Regelmatig trad Turnor binnen het Sticht op als plaatsvervangster van Amerongen, 

zelfs bij enkele officiële gelegenheden.
72

 Dit bleek bijvoorbeeld toen in 1676 de Staten de 

ridderhofstede Amerongen tot een hoge heerlijkheid verhieven. Amerongen zou voortaan als 

vrijheer door het leven gaan. De secretaris van de Staten had een vergulde zilveren doos laten 

maken waarin de akte zou worden aangeboden. Deze moest eigenlijk overhandigd worden 

aan de heer van Amerongen, maar deze verbleef als extra-ordinair gecommitteerde in 

Bremen. De secretaris ging ermee akkoord dat Turnor de akte namens haar echtgenoot in 

ontvangst nam. Samen met de Utrechtse burgemeester Peter Both van der Eem en de 

secretaris van de ridderschap vormde hij de Staatse commissie die het huis Amerongen 

bezocht. Daar genoot het gezelschap van een gezamenlijke maaltijd van hazen en patrijzen. 

Deze „partije‟ was volgens de secretaris van de ridderschap zo aangenaam dat de regenten 

met een roes in Utrecht terugkeerden, vlak voor het sluiten van de stadspoorten.
73

 Het huis 

Amerongen diende zo als een ruimte waar Turnor contact legde met Stichtse regenten, ten 

dienste van haar echtgenoot. 
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Ook Amerongens spaarzame contacten met Willem III hield Turnor warm. De prins 

bezocht haar geregeld, waarvan zij haar echtgenoot steeds verheugd op de hoogte bracht. Het 

bood haar de gelegenheid zaken met de prins te bespreken, al was dat in haar ogen nooit 

genoeg. Meestal bracht zij onderwerpen ter sprake die zij eerst met Amerongen had 

besproken. Toen Willem III in juni 1680 driemaal bij haar langskwam, attendeerde zij hem er 

iedere keer op dat haar echtgenoot te weinig betaald kreeg voor zijn gezantschap. Deze had 

zich bij haar erover beklaagd dat hij maar 450 gulden per maand kreeg, terwijl alleen zijn 

verblijf in Brandenburg al 500 gulden per maand kostte. Turnor vroeg zich tijdens een 

gesprek met de prins hardop af waarvan het „werkvolk‟ betaald moest worden dat het huis 

Amerongen verbouwde. Oranje beloofde daarop de betaling van het traktement in orde te 

maken.
74

 Zo trad Turnor zowel naar de leden van de adellijke factie als naar Willem III op als 

vertegenwoordigster van haar echtgenoot. 

Stichtenaren die een functie ambieerden waarvoor de steun van de stadhouder 

noodzakelijk was, solliciteerden niet alleen (per brief) bij Amerongen, maar presenteerden 

zich ook als bekwame kandidaten bij Turnor. Zo kwamen er geregeld edelvrouwen bij haar 

langs om hun zonen onder de aandacht te brengen. Zo verhaalde de vrouwe van Raesvelt 

tijdens een bezoek hoe heldhaftig haar zoon zich had gedragen op het slagveld, in de hoop dat 

Turnor deze informatie zou doorspelen aan de prins.
75

 Tijdens de visites onderstreepte de 

Stichtse adel de afhankelijkheid van Amerongen. Toen bijvoorbeeld Pieter van Reede-

Nederhorst, heer van Oudshoorn met zijn knecht wandelde in de omgeving van het huis 

Amerongen, ontvingen Turnor en Ginkel hen. Na afloop van een gezamenlijke maaltijd dronk 

het gezelschap uitgebreid op de gezondheid van Amerongen.
76

 Het uitbrengen van een toost 

op Amerongen gebeurde vaak als personen bij Turnor kwamen.
77

 Ook schreef zij dat 

sommige edellieden hun dienstbaarheid toonden door haar „de hand [te] kussen‟. Of zij 

vroegen haar aan Amerongen te schrijven dat zij hem in gedachten een handkus gaven.
78

 

Dergelijke symbolische handelingen kwamen vaker voor in adellijke kringen.
79

 Stichtse 

edellieden hoopten zo de gunst te verwerven van Turnor, en via haar die van haar echtgenoot 

en uiteindelijk die van Oranje. 

Turnors rol in de Stichtse ambtenbegeving bleek in 1681, toen na de dood van Van 

Straten een ambt in de generaliteitsrekenkamer vrijkwam. Zodra de Stichtse elite de vacature 

vernam, eiste Smitsaert dit ambt bij Turnor op. Smitsaert was schout in Rhenen en verzocht 

Turnor haar echtgenoot eraan te herinneren dat deze hem jaren terug had toegezegd zijn 
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carrière te bespoedigen. Bovendien liet hij weten dat hij de familie „dienstbaer‟ was.
80

 Hij 

overtuigde haar van zijn bekwaamheid. Zij stuurde hem naar Middachten, waar hij Ginkel 

moest zien te bewegen een aanbevelingsbrief aan de stadhouder te schrijven.
81

 Ondertussen 

schreef zij aan Amerongen te hopen dat hij het haar niet kwalijk zou nemen dat „men al so ver 

int werk is […] ende dat me wat voorbaerich is geweest‟. Zij wilde voorkomen dat er door 

onnodig treuzelen een „kink in kabel bij of ontrent Sijn Hoocheijt mochte koomen‟.
82

 Haar 

angst was gegrond. Dukenburg had inmiddels zijn „part‟ begeven aan één van zijn neven. 

Nadat Turnor haar echtgenoot hiervan op de hoogte had gebracht, stuurde Amerongen brieven 

aan Dukenburg en Smitsaert, waarin hij zich in het voordeel van de laatste uitsprak. Daarbij 

voegde hij een verklaring die Smitsaert in de ridderschap kon inbrengen, als bewijs van de 

steun van Amerongen.
83

 Het kordate handelen van Turnor en Amerongen wierp zijn vruchten 

af. Dukenburg trok de nominatie voor zijn neef in, waarna zowel de ridderschap als de 

stadhouder met de benoeming instemden. Turnor zorgde ervoor dat de afwezige Amerongen 

zijn macht in het gewest kon blijven uitoefenen en zij hoopte daarmee de machtsverhouding 

binnen de factie in stand te houden. 

 

VERTEGENWOORDIGD IN DE BESTUURSCOLLEGES 

 

Amerongens positie als makelaar was niet alleen gebaseerd op zijn bemiddeling in de 

ambtenbegeving, maar ook op zijn leidende rol in de besluitvorming in de bestuurscolleges. 

Een probleem daarbij was dat hij met de meeste regenten alleen contact had als zij zijn steun 

nodig hadden bij het verwerven van ambten. Deze kortstondige briefwisselingen bevestigden 

zijn makelaarsrol, maar maakten het niet mogelijk structureel zijn invloed te laten gelden. 

Anders dan bij de brieven die hij ontving van Turnor, vroeg Amerongen zich bovendien 

voortdurend af of de informatie die hij ontving van de regenten betrouwbaar was. Het gevaar 

was dat regenten de zaken te rooskleurig aan hem voorstelden. Als hij op basis daarvan 

slechte adviezen aan Oranje zou verstrekken, zou zijn status als makelaar in gevaar komen. 

Om de kans op manipulatie te verkleinen en om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen, 

onderhield hij correspondenties met verschillende personen. Hierdoor kon hij verworven 

informatie met elkaar vergelijken. Ook voorkwam hij dat hij leunde op de kunde, trouw en 

beschikbaarheid van een enkel contact. Bovendien correspondeerde hij bij voorkeur met 

Stichtenaren met wie hij ook goed en frequent contact onderhield als hij in de Republiek 
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verbleef. De verwants- en vriendschapsbanden met zijn correspondenten verzekerden volgens 

Amerongen de betrouwbaarheid van hun informatie. 

 Adam van Lockhorst, heer van Schonauwen hield Amerongen wekelijks op de hoogte 

over de gang van zaken in de ridderschap. Zijn familie was nauw verwant met de Van Reedes 

en hij was een vaak geziene gast op het huis Amerongen. De brieven die hij Amerongen 

schreef handelden over uiteenlopende zaken, vooral met betrekking tot het Sticht. 

Schonauwen dankte zijn kennis niet alleen aan zijn ambt als ridderschapslid, maar ook aan 

zijn familie. Zijn zonen maakten carrière als militair, waardoor hij goed geïnformeerd was 

over de ontwikkelingen in het Staatse leger. Bovendien had hij veel contacten in Holland en 

was zijn zoon Vincent Maximiliaan na 1690 vroedschapslid in Utrecht. Schonauwen 

beschreef uitvoerig de benoemingen door Oranje, waar belangrijke personen verbleven, hoe 

zij over bepaalde besluiten dachten en hoe hun privé-leven verliep. Hij zond Amerongen niet 

alleen kopieën van (concept)resoluties van de ridderschap en de Staten van Utrecht, maar 

vermeldde daarbij ook hoe volgens hem het besluit tot stand was gekomen. Het overgrote deel 

van de brieven ging over edellieden. Alleen als er binnen de stad belangrijke kwesties 

speelden die ook Amerongen aangingen, vermeldde hij dat.
84

 Omdat Schonauwen niet 

aanwezig was bij de vroedschapsvergaderingen, was deze informatie vaak afkomstig uit de 

tweede hand of gebaseerd op geruchten. 

In de brieven die Amerongen van Schonauwen ontving, speelde de oude politieke 

tegenstelling tussen edellieden en stedelingen vaak een voorname rol. In 1677 ergerde 

Schonauwen zich er bijvoorbeeld aan dat het derde lid de besluitvorming in de Staten ophield. 

Het gewest was gevraagd bij te dragen aan de financiering van de oorlog tegen Frankrijk. 

Terwijl de geëligeerden en de ridderschap hiermee instemden, legde de afvaardiging van de 

stad „nae ouder gewoonte‟ besluiten eindeloos ter goedkeuring voor aan de vroedschap. 

Volgens Schonauwen was dit onverantwoord, want „in den tegenwoordige toestand [ontbrak] 

de vrijheid voor soo lange deliberatien‟.
85

 De verdeling van de belastingdruk was telkens een 

heikel thema tussen de edellieden – die in deze periode ook de geëligeerden beheersten, met 

de aanstelling van Renswoude als supernumerair lid – en de stedelingen. Volgens 

Schonauwen waren de stedelijke regenten onbekwaam, vooral door een gebrek aan ervaring 

en kennis. Hij stelde dat er in de vroedschap niet „genoeg kennis was om te regeren‟ en de 

regering niet „een gansch omloop van een staet te gelijck in haer herssenen [kon] bevatten‟.
86

 

Vooral de nieuwkomers in het Utrechtse stadsbestuur zouden het nemen van besluiten 

vertragen. Daarmee pleitte hij de ridderschap en dus zichzelf vrij van de verantwoordelijkheid 
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voor het uitblijven van een resolutie. Door dergelijke brieven kon Amerongen niet alleen de 

besluitvorming volgen, maar zich ook een beeld vormen van de sentimenten die leefden onder 

de adellijke elite. 

Binnen de ridderschap fungeerde Schonauwen als een verlengstuk van Amerongens 

invloed. Bij belangrijke besluiten vroeg hij altijd een stemadvies aan Amerongen. De andere 

ridderschapsleden waren hiervan op de hoogte en volgden zijn inbreng bij belangrijke 

kwesties meestal eenparig, om in de gunst van Amerongen te blijven. Dit bleek bijvoorbeeld 

in het voorjaar van 1677, toen de ridderschap een voorstel voorbereidde voor nieuwe 

belastingen om de oorlogskosten te dekken. Een dergelijk voorstel was nodig, omdat het 

Sticht ver achterliep bij het betalen van de generaliteitslasten. Dit leidde tot onvrede bij 

Oranje, die zag dat geldgebrek de voortgang van zijn militaire campagne in gevaar bracht. 

Voordat het voorstel in de ridderschap zou worden besproken, stuurde Schonauwen het op 

naar Amerongen, de „premier van de heren edelen‟. Deze stemde hiermee in, wetende dat 

daarmee de belangen van de prins gediend waren. Kort nadat de secretaris Amerongens brief 

inbracht in de ridderschap, legde het college het voorstel voor aan de Statenvergadering, die 

het na een kleine herziening aannam.
87

 Amerongen kon hierdoor aan Willem III laten weten 

dat hij met succes de besluitvorming in het Sticht had gestuurd, terwijl de edellieden zich 

dienstbaar aan hem opstelden in de hoop hun positie te verzekeren. 

Voor Schonauwen gaf de bemiddeling tussen Amerongen en de overige 

ridderschapsleden de mogelijkheid ook zijn eigen positie te versterken. Bij vacatures 

waarvoor zijn verwanten in aanmerking kwamen, schreef hij Amerongen dat hij zijn 

„toevlucht‟ tot hem nam vanwege diens „verseeckerde patronicie‟.
88

 Hij vroeg hem 

bijvoorbeeld in 1681 of zijn zoon in het gevolg mocht verblijven van de markgraaf, de zoon 

van de Brandenburgse keurvorst en latere Frederik I van Pruisen, tijdens diens bezoek aan de 

Republiek. Bovendien bood hij zijn huis aan als logies bij diens verblijf in Utrecht. 

Amerongen organiseerde deze reis, die van groot belang was om de banden met Brandenburg 

aan te halen. Hij stuurde Schonauwen een uitgebreide instructie hoe diens zoon zich moest 

gedragen in nabijheid van de markgraaf en vroeg hem of hij zijn huis geschikt wilde maken 

voor de ontvangst. Schonauwen nam onmiddellijk maatregelen en liet in zijn huis een muur 

uitbreken, zodat er een grote ruimte ontstond die als slaapkamer kon dienen voor het hoge 

bezoek.
89

 Enkele maanden later verbleef de markgraaf bij Schonauwen, waarmee diens 

aanzien in het Sticht groeide. 
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Behalve met regenten, correspondeerde Amerongen met ambtenaren. Al was het 

bureaucratisch apparaat in de Republiek kleiner dan in de omringende landen, het aantal 

ambtenaren nam gedurende de zeventiende eeuw toe.
90

 Vooral secretarissen konden 

Amerongen door hun aanwezigheid bij de vergaderingen nauwkeurig inlichten over de 

besluitvorming.
91

 Een voordeel voor Amerongen was dat zij daarbij meestal niet hun 

handelen hoefden te verantwoorden en slechts verslag deden van de beraadslagingen. Toch 

was hun informatie niet zonder meer betrouwbaar, omdat de ambtenaren verwant of bevriend 

waren met regenten wier handelen zij beschreven. Bovendien informeerden zij Amerongen 

vooral over de gang van zaken in de ridderschap. De secretaris van de Staten, Van 

Luchtenburg, stuurde slechts enkele malen een brief aan Amerongen en dat betrof meestal de 

afhandeling van diens betaling.
92

 Amerongen had met de secretaris van de vroedschap van 

Utrecht, Johan Quint, nog minder contact. Van Luchtenburg en Quint beschikten weliswaar 

over informatie die voor Amerongen relevant was, maar zij hadden er weinig belang bij deze 

met hem te delen. Zij waren afhankelijk van contacten binnen het burgerlijke milieu. Van 

Luchtenburg dankte zijn ambt aan zijn band met de Hollandse raadpensionaris Fagel, terwijl 

Quint behoorde tot de Voetiaanse factie. De informatie die Amerongen van ambtenaren 

kreeg, kwam daardoor sterk overeen met wat hij van Schonauwen ontving. 

 Amerongen correspondeerde wekelijks met de secretaris van de ridderschap, Nicolaas 

van Beusechem. Deze investeerde tijd en energie in een goede relatie met Amerongen. Toen 

Amerongen in 1680 klaagde over een gebrek aan correspondentie met zijn „vrunden‟ in de 

Republiek, spoorde Van Beusechem onmiddellijk ridderschapsleden aan Amerongen te 

schrijven.
93

 Hij bouwde een persoonlijke band op met zijn patroon Amerongen door hem 

voortdurend bij zijn familieleven te betrekken. Toen zijn echtgenote beviel van een zoon 

schreef hij hem dat hij hem zou opvoeden ten dienste van „uwe illustre huis‟.
94

 Op zijn beurt 

leefde Amerongen ook met de familie Van Beusechem mee, onder meer toen diens 

echtgenote na een pijnlijk ziekbed stierf.
95

 Daarbij betrok hij ook zijn gezinsleden. Dit bleek 

in 1677, toen Van Beusechem het huwelijk van zijn zoon uitstelde in de hoop dat Amerongen 

op tijd terug kon keren om bij het trouwfeest aanwezig te zijn. Nadat de Staten-Generaal 

diens gezantschap verlengden, stuurde Amerongen zijn echtgenote en zoon naar de bruiloft, 

waarmee het festijn alsnog de status kreeg die de secretaris wenste.
96

 Amerongen kon zo 

                                                 
90

 Knevel, Het Haags bureau 11-28. 
91

 De aanwezigheid van regenten bij bestuursvergaderingen is vastgesteld aan de hand van de notitie 

die de secretaris maakte in de kantlijn van de resoluties. 
92

 Hua, Aha, inv.nr. 2786, Van Luchtenburg aan Amerongen, passim. 
93

 Hua, Aha, inv.nr. 2824, Van Beusechem aan Amerongen, 23 maart 1680. 
94

 Hua, Aha, inv.nr. 2824, Van Beusechem aan Amerongen, 15 maart 1680. 
95

 Hua, Aha, inv.nr. 2838, Van Beusechem aan Amerongen, 4 februari 1684. 
96

 Hua, Aha, inv.nr. 2819, Van Beusechem aan Amerongen, 23 april 1677. 



 107 

eenvoudig een gunst verlenen aan een cliënt en een persoonlijke band met hem opbouwen, 

om zich te verzekeren van diens steun. 

Van iedere ridderschapsvergadering deed Van Beusechem verslag aan Amerongen, 

vergezeld van kopieën van ingebrachte brieven en resoluties. De meeste informatie had vooral 

betrekking op de ambtenbegeving in de ridderschap. Het betrof vooral bijzonderheden, zoals 

opmerkelijke nominaties of ontslagen, sterfgevallen en huwelijken. Vaak vermeldde hij zijn 

beoordeling van Amerongens kansen om de ambtenbegeving te beïnvloeden. Zo stelde hij dat 

diens nominatie voor het procureurs-generaalambt in 1680 waarschijnlijk „tekort sal schieten‟, 

omdat het te laat bij hem was binnengekomen. De ridderschap was ervan uitgegaan dat 

Amerongen aan de begeving van deze functie weinig waarde hechtte en had hierover al een 

besluit genomen.
97

 Een dergelijk negatief advies aan Amerongen gaf Van Beusechem echter 

slechts zelden. Om zijn waarde voor Amerongen te tonen, benadrukte hij vooral dat hij diens 

belangen kon behartigen. Meestal schreef hij dat edellieden hem bezworen te stemmen „met 

respecte‟ voor Amerongen, in de hoop zo diens gunst te verwerven. Het moedigde 

Amerongen aan zijn standpunt in de ridderschap te laten verwoorden door de secretaris, die 

indien nodig zijn brieven voorlas.
98

 Net als Schonauwen, bemiddelde Van Beusechem zo 

tussen Amerongen en de Stichtse adel om zijn positie te versterken en zijn aanzien te 

verhogen. 

Amerongen was er veel aan gelegen zijn contacten in het Sticht te bestendigen. Toen 

Van Beusechem na tientallen jaren het secretarisambt wilde overdoen aan zijn zoon Gerard, 

vroeg hij daarvoor steun aan Amerongen. Dergelijke „resignatie‟, dat wil zeggen het vrijwillig 

afstand doen van een functie ten faveure van een zelfgekozen ander, kwam vaker voor in de 

Republiek. Het was omstreden, omdat het ertoe leidde dat families decennialang invloedrijke 

ambten bekleedden.
99

 Anderzijds garandeerde deze gang van zaken de continuïteit en 

kwaliteit van het bestuurs- en ambtenarenapparaat. De kennis en ervaring die de bekleders 

van publieke ambten hadden, dankten zij vaak aan hun vriend- en verwantschappen.
100

 

Amerongen zag het echter vooral als een kans zijn opgebouwde vertrouwensband met de 

familie Van Beusechem te continueren. Hij had eerder in 1674 Gerard van Beusechem laten 

aanstellen in de secretarie van de Utrechtse staten en het secretarisambt van de ridderschap 

zou een mooi vervolg van diens carrière zijn.
101

 Amerongen adviseerde met klem aan overige 
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ridderschapsleden in te stemmen met het voorstel van Van Beusechem, waartoe het college 

zich ontvankelijk verklaarde. Nadat Van Beusechem jr. zijn vader was opgevolgd, bedankte 

hij Amerongen uitvoerig voor diens gunst en beloofde hij hem trouw te zullen dienen.
102

 

 Niet alleen de informatie die betrekking had op het Sticht was voor Amerongen van 

belang, maar ook die betrekking had op de gang van zaken in Den Haag. Zo was hij voor zijn 

betaling als gezant voor een deel afhankelijk van de Raad van State, die zijn gezantschap op 

de begroting van de Staten-Generaal moest opnemen. Amerongen liep echter in de hofstad 

tegen dezelfde problemen aan als in het Sticht. Hij onderhield nauwelijks contact met 

regenten met een burgerlijke achtergrond. Om deze afstand tot de Haagse bestuurlijke elite te 

overbruggen correspondeerde hij met Hendrik van Heteren, lid van één van de rijkste families 

van de hofstad. Dit contact was ontstaan doordat Van Heteren als een tussenpersoon de 

betaling van Amerongens gezantschap regelde.
103

 Amerongen vroeg hem onder meer 

herhaaldelijk of hij zijn reiskostendeclaratie wilde indienen bij de Raad van State of in de 

Staten van Utrecht.
104

 Dit bracht ook hem in de gunst bij Amerongen, zodat hij enkele keren 

diens hulp kon vragen. Van Heteren was dankzij zijn ambt als kamerbewaarder van de 

generaliteitsrekenkamer goed op de hoogte van zaken die in Den Haag speelden. In zijn 

brieven refereerde hij onder meer aan gesprekken met Renswoude, Dijkveld en Bentinck. Dit 

nieuws betrof ook het gewest Utrecht. Zo was het in 1680 ´ruchtbaer´ dat Van Benthem en 

Voet van Winssen tot nieuwe burgemeesters van de stad Utrecht benoemd zouden worden, 

een gerucht dat later juist bleek.
105 

Hoewel Van Heteren zijn brieven voor een deel baseerde 

op mondelinge bronnen, was hij steeds goed op de hoogte. Hij deelde deze informatie met 

Amerongen, die hij om de paar weken schreef.
106

  

Eind jaren tachtig stelde Amerongen opnieuw zijn contact met een bevriende familie 

veilig door in te stemmen met een resignatie. Van Heteren bekleedde al 54 jaar een 

klerkplaats in de generaliteitsrekenkamer en wilde dit ambt overdragen aan zijn zoon, 

Hendrik van Heteren jr.. Amerongen zocht contact met de leden van de rekenkamer, die met 

de benoeming moesten instemmen. Om de bekwaamheid van Van Heteren jr. aan te tonen 

wees Amerongen vooral op diens trouw. Volgens hem had hij tijdens „vele en lange jare mijn 

huijs […] ten dienste gestaan‟, voornamelijk „in onse particuliere affaires die bij absentie of 

uijtlandigheid in Den Hage te verrichten‟ waren. Amerongen maakte de leden zo duidelijk dat 
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de benoeming beschouwd mocht worden als een gunst aan hem. Hij was dan ook verheugd 

toen zij hem antwoordden dat zij hun stem aan Van Heteren jr. gaven.
107

 Zo kon Amerongen 

zijn correspondentienetwerk consolideren, trachtende zijn machtspositie te handhaven. 

 

CONCLUSIE 

 

Roorda constateerde dat vooral personen uit het diplomatieke netwerk van Willem III als 

makelaar functioneerden in de Republiek.
108

 De manier waarop Amerongen zijn 

machtspositie uitoefende, geeft inzicht in deze onderbelichte vorm van makelaardij. Hij moest 

bemiddelen tussen twee domeinen waar hij zelden aanwezig was, het Oranjehof en het 

gewest. Deze afwezigheid probeerde hij te compenseren door met leden van de elite te 

corresponderen, maar dit bracht beperkingen met zich mee. Aan het hof had hij weinig 

invloed op de prins en diens vertrouwelingen, met wie hij vooral correspondeerde als gezant. 

De mogelijkheden om zich in deze gezantschapsberichten te laten gelden waren beperkt, al 

probeerde hij een persoonlijke band met hen op te bouwen door hen in het post scriptum 

steeds met allerlei privé-zaken te complimenteren. Amerongen onderhield vooral contact met 

hovelingen van lagere status. In ruil voor zijn gunsten hielden zij hem op de hoogte van 

belangrijke zaken aan het hof. Zij waren echter nauwelijks in staat de besluitvorming aan het 

hof in het voordeel van Amerongen te beïnvloeden. 

In het Sticht onderhield Amerongen een uitgebreid correspondentienetwerk van 

vooral adellijke regenten en ambtenaren. Deze voorzagen hem van informatie over het gewest 

Utrecht en brachten zijn standpunten in de bestuurscolleges in. Doordat hij met verschillende 

edellieden tegelijkertijd correspondeerde, kon hij de soms gekleurde informatie die hij 

ontving vergelijken met andere brieven. Zo garandeerde hij de continuïteit van zijn netwerk. 

Hierdoor kon hij de stadhouder van adviezen blijven voorzien en eventueel in de ridderschap 

de besluitvorming in het voordeel van de prins beïnvloeden. Zo bleef zijn contact met Oranje 

gehandhaafd, al verliep dit moeizaam. Om dit netwerk te onderhouden, verleende Amerongen 

gunsten en liet hij de stadhouder cliënten benoemen in belangrijke posities. Hierbij speelde 

zijn echtgenote Turnor een cruciale rol. Zij informeerde haar echtgenoot niet alleen over alle 

ontwikkelingen in het Sticht, maar onderhield ook diens contacten. Haar persoonlijke contact 

met de prins onderstreepte voor de Utrechtse edellieden dat Amerongen en Turnor hun 

belangen bij de stadhouder konden verdedigen. De Utrechtse adel verleende diensten aan 

Turnor, wetende dat zij daarover Amerongen zou inlichten, die op zijn beurt personen kon 

voordragen bij de stadhouder. Zo bestendigde Amerongen zijn positie binnen de factie, 

evenals zijn rol als makelaar tussen de stadhouder en de Stichtse adellijke elite. 
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