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DIJKVELD – DE BURGERLIJKE CREATUUR 

 

De Utrechtse burgemeesterszoon Dijkveld had zowel op persoonlijk als politiek vlak een 

omstreden reputatie in het Sticht. Na slechts drie jaar huwelijk had hij op jonge leeftijd zijn 

echtgenote verloren en kort daarop stierven ook zijn kinderen. Na zijn huwelijk hertrouwde 

Dijkveld nooit. Hij leidde een wild vrijgezellenbestaan en zou naar verluidt het bed hebben 

gedeeld met enkele getrouwde vrouwen. Hieronder zouden de echtgenotes van de regenten 

Schadé, Hamel en Gerard van Reede, heer van Borneval zijn.
109

 Het publieke optreden van 

Dijkveld gaf eveneens aanleiding tot geroddel. Zo liet hij „sigh niet op straat sien als in een 

karos met ses paarden‟.
110

 Ook de aanwezigen aan het hof spraken hierover. Volgens Huygens 

jr. prees Dijkveld zichzelf in gesprekken voortdurend de hemel in.
111

 Spottend noemden 

Stichtse regenten hem „de grootvorst‟.
112

 Toch wist Dijkveld in het Sticht een sterke 

machtspositie op te bouwen. Hoewel hij in 1674 was verwijderd uit de gewestelijke politiek, 

wist hij als één van de weinige stedelingen uit het Sticht contact met de prins te onderhouden. 

Net als Amerongen, ontwikkelde Dijkveld zich daardoor tot een makelaar. Terwijl 

Amerongen zijn machtspositie dankte aan de loyaliteit van een groot deel van de adellijke 

elite, moest Dijkveld functioneren in een bestuurlijke omgeving waarin hij omstreden was.
113

 

Waarom kwam Dijkveld na zijn ontslag weer in beeld als geëligeerde, terwijl Oranje kort 

daarvoor de voorkeur had gegeven aan de met hem concurrerende Voetiaanse factie? Welke 

implicaties had Dijkvelds achtergrond op de manier waarop hij zijn invloed uitoefende, en 

welke gevolgen had dat voor het functioneren van het makelaarsnetwerk? 
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DE OPKOMST VAN DIJKVELD 

 

De Voetaanse regenten die na 1674 het Utrechtse stadsbestuur stevig in handen kregen, zagen 

hun kans schoon om te proberen enkele langslepende kwesties in hun voordeel te beslissen. 

De belangrijkste daarvan was de al decennia durende discussie over de status van de door de 

overheid geconfisqueerde voormalige geestelijke goederen. Als voormalig bisdom kende de 

provincie Utrecht uitgestrekte landerijen die hadden behoord aan de katholieke kerk. Deze 

waren na de Reformatie in handen gekomen van de Staten. Terwijl in Holland deze 

confisquaties – althans in theorie – werden aangewend voor charitatieve en religieuze doelen, 

kwamen deze in het Sticht vooral ten goede aan de elite. Weliswaar betaalde de overheid de 

predikantsplaatsen met een deel van de prebenden, het jaarlijkse inkomen uit de „geestelijke‟ 

goederen. Maar het overgrote deel verdween in de zakken van de (zonen van) regenten die 

een dergelijke prebende hadden. Dit was een doorn in het oog van de Voetianen, die de 

prebenden voor „vroom gebruik‟ opeisten. Veelzeggend was dat iemand die binnen de kerk 

een dergelijke prebende genoot, geen ambtsdrager mocht zijn.
114

 Tijdens het gehele Eerste 

stadhouderloze tijdperk slaagden de Voetianen er niet in de Staten te bewegen de opbrengsten 

volledig ten dienste van de publieke kerk te laten komen. De edellieden en de meer 

vrijzinnige burgerlijke regenten wensten de lucratieve ambten niet prijs te geven. 

In de jaren na 1674 liepen de spanningen over de prebenden binnen de Utrechtse 

Staten zo hoog op dat Willem III hier tijd voor vrijmaakte. In 1676 liet Oranje enkele 

vroedschapsleden bij zich komen die telkens de prebenden tot onderwerp van discussie 

maakten. Directe aanleiding vormde een conflict tussen de kerkenraad en de diaken Gijsbert 

van Brienen, die na zijn aanvaarding van een prebende, de thesaurie van Oudmunster, door de 

kerkelijk tucht uit zijn diakenambt was gezet. Van Brienen had zich hierover bij de prins 

beklaagd. Oranje vreesde dat de kwestie van de prebenden ook hem zou schaden. In het 

reglement was vastgelegd dat de prebenden toekwamen aan de stadhouder, die deze kon 

aanwenden om loyale regenten te belonen. Oranje wilde de mogelijkheid houden deze 

gunsten te verstrekken. Hij las de bij hem geroepen vroedschapsleden dermate de les dat zij 

onmiddellijk inbonden. Bovendien liet de prins merken geërgerd te zijn dat hij aan deze zaak 

zijn tijd had moeten besteden.
115

 Het laat zien dat Willem III weinig met de religieuze doelen 

van de Voetianen op had. Meer dan voor 1674 kwamen de prebenden toe aan particulieren en 

niet aan de „publieke kerk‟. De kerkenraad schreef hierover in 1677 over een „saeck vol 

becommeringen‟ waarin zij „geen contentement sagen te erlangen‟.
116

 De verhouding tussen 
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de stadhouder en de Voetiaanse factie kwam onder druk te staan, omdat de prins zich 

allerminst gedroeg als een hoeder van de publieke kerk. 

 Ondertussen had Willem III met het regeringsreglement de bewegingsvrijheid van de 

stedelijke regenten ingeperkt. Er gold een strakke procedure voor de aanstelling van 

bestuurders. Acht dagen voor de verkiezing van de magistraat moest de vroedschap haar 

nominatie aan de stadhouder bekend maken.
117

 Hierdoor had deze enige tijd om zich over de 

benoemingen een mening te vormen. Voorgaande stadhouders voelden zich vaak onder druk 

gezet om de eerste acht genomineerden te kiezen, omdat deze de meeste steun in de stad 

hadden.
118

 Willem III liet zich informeren over de bekwaamheid van de kandidaten en maakte 

op grond daarvan een keus. In alle steden van de Republiek waar hij als stadhouder grote 

invloed had greep hij regelmatig in, bijvoorbeeld door nominaitelijsten terug te sturen of 

verkiezingen ongeldig te verklaren.
119

 In de stad Utrecht stelde Oranje enkele malen de 

benoeming uit omdat hem onvoldoende duidelijk was wat de achtergrond van de kandidaten 

was.
120

 Regelmatig vond hij het noodzakelijk in te grijpen. Hij ontsloeg in zijn regeerperiode 

vierentwintig regenten, bijna een kwart van de benoemden.
121

 Dit terwijl tussen 1650 en 1672 

gedwongen ontslagen nooit waren voorgekomen. Het maakte de regenten duidelijk dat zij 

zich volgzaam moesten opstellen aan Oranje. 

Bij de wetsverzetting van 1674 had Oranje een voorkeur voor regenten die niet alleen 

loyaal waren, maar ook buiten de officiële kanalen om met hem konden en wilden 

communiceren. Aan deze kwaliteiten voldeden weinig stedelingen. Behalve doordat het 

Oranjehof nauwelijks voor de burgerlijke regenten toegankelijk was, was dit het gevolg van 

het overlijden van enkele regenten die de kern vormde van de Voetiaanse factie.
122

 Hierdoor 

was het voor de stadhouder moeilijk besluiten van de Utrechtse vroedschap af te dwingen. 

Ook andersom verliep de communicatie tussen Oranje en burgerlijke regenten moeizaam. Zo 

moest in 1676 het vroedschapslid De Gruyter veel moeite doen om bij de stadhouder te 

solliciteren naar het ambt van president van het hof van Utrecht. Omdat de prins voor hem 

persoonlijk onbereikbaar was, hoopte hij hem te benaderen via Fagel. Bij de wetsverzetting en 

de invoering van het reglement had Fagel een beslissende rol gespeeld, wat ten onrechte het 

idee bij De Gruyter voedde dat deze ook daarna op de Stichtse ambtenbegeving invloed 

uitoefende. De Gruyter reisde af naar Den Haag om Fagels steun te winnen, maar deze was 
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 Hua, AStvU, inv.nr. 232-37, ResStvU, 16 april 1674. 
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119

 Troost, Stadhouder-koning Willem III 117-122. 
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Amerongen, 7 oktober 1676. 
121

 Van de 57 personen wier ambt onder Willem III werd beëindigd, waren er 28 overleden, 24 werden 

„verlaten‟, vier kregen een andere functie en één werd ontslagen vanwege ouderdom. 
122

 Over de besluitvorming, zie: Hoofdstuk 6, Besluitvorming ten dienste van de stadhouder. 
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„van uijr tot uijr met soo vele besoignjens […] beset‟ zodat hij onverrichter zake naar huis 

terugkeerde. Hij schreef hem daarom een brief met het verzoek of Fagel hem bij Willem III 

wilde aanbevelen.
123

 Of dit verzoek is gehonoreerd valt niet te achterhalen. De Gruyter 

slaagde er in elk geval niet in het presidentsambt te krijgen.
124

 Fagel was nauwelijks 

geïnteresseerd in het Sticht, net als de meeste heren die dicht bij Willem III stonden. Steeds 

bleek de kloof tussen de stad en het hof breed en voor velen moeilijk overbrugbaar. Ook 

Oranje had behoefte aan iemand die namens hem de burgerlijke elite kon beïnvloeden. En 

eigenlijk was er maar één die daarvoor de statuur, kunde en contacten had, de in 1674 

ontslagen Dijkveld. 

Dijkveld liet zich zowel op internationaal als provinciaal niveau gelden. Al op jonge 

leeftijd deed hij ervaring op als diplomaat tijdens enkele gezantschappen in het buitenland. In 

de jaren 1640 woonde hij in het gevolg van ambassadeur Godard van Reede, heer van 

Nederhorst de vredesonderhandelingen in Munster bij. Dijkveld was een uitstekende 

diplomaat, die zich thuis voelde aan buitenlandse vorstenhoven.
125

 Menigmaal zonden de 

Staten-Generaal, en later Oranje, hem op diplomatieke missies om te bemiddelen in 

ingewikkelde internationale kwesties. Zijn diplomatieke carrière weerhield hem er echter niet 

van zich ook te roeren in de provinciale politiek. Hij was één van de belangrijkste stedelijke 

regenten totdat zijn positie tijdens de Franse bezetting onder druk kwam te staan.
126

 Toch had 

hij ook toen nog een grote aanhang onder de regenten. Na de Franse terugtocht zonden de 

Utrechtse Staten hem naar de prins om hem het stadhouderschap aan te bieden. Oranje 

beloonde hem daarvoor met een benoeming in de Raad van State. De politieke toekomst van 

Dijkveld was daarmee in het gewest Utrecht allerminst verzekerd. Vanwege zijn vermeende 

Fransgezindheid en op advies van de van Reedes, ontsloeg de stadhouder hem in 1674 als 

geëligeerde. 

 Ondanks zijn verwijdering uit de Utrechtse Staten, bleef Dijkveld contact met Willem 

III onderhouden. Hij bracht enkele keren bij Oranje verslag uit van zijn gezantschappen. Van 

december 1675 tot het najaar van 1678 bekleedde hij de post van extra-ordinair gedeputeerde 

bij de landvoogd van de Spaanse Nederlanden.
127

 Hij communiceerde vaak rechtstreeks met 

de prins over de te volgen diplomatieke strategie, soms zonder de Staten-Generaal daarover te 

informeren.
128

 Willem III zag in dat Dijkveld ook geschikt was om de burgerlijke elite in zijn 

voordeel te beïnvloeden. Ondanks zijn ontslag had hij vele connecties in het Sticht, waardoor 

hij de stedelijke regenten kon beïnvloeden. In 1676 maakte Dijkveld de Statenvergadering 
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 NA, ARCF, inv.nr. 48, De Gruyter aan Fagel, 25 maart 1676. 
124

 In het Koninklijk Huisarchief is over deze kwestie niets terug te vinden. 
125

 Journaal van Constantijn Huygens, den zoon, III, 123. 
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 Zie: Hoofdstuk 1, Facties tijdens de Stichtse wetsverzetting van 1674. 
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 Journaal van Constantijn Huygens, den zoon, III, 69. 
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 KHA, AS-KWIII, inv.nr. XI, c, 1454, Dijkveld aan Willem III, 11 augustus 1683; Roorda, „Le 

secret du Prince‟ 188, 192. 
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duidelijk dat de regenten nog altijd rekening met hem moesten houden. Hij stuurde een 

verslag van de verovering van Maastricht waaruit bleek hoe dicht hij bij de prins stond. 

Dijkveld verhaalde gedetailleerd hoe Oranje de belegering van de bastions leidde terwijl het 

„granaten, canon ende musquets kogels hagelde‟.
129

 Ruim een half jaar later ging het gerucht 

dat de stadhouder binnenkort Dijkveld zou herbenoemen als geëligeerde. 

De stadhouder herstelde op omstreden wijze Dijkvelds positie in de gewestelijke 

politiek. Aangezien er al acht geëligeerden waren, moest er voor hem een plaats „open 

gemaeckt‟ worden in het eerste lid. De stadhouder zou één van de leden opofferen om ruimte 

te maken voor zijn aanstelling. De geëligeerde Gerard van der Nypoort kwam onder druk te 

staan om zijn zetel vrijwillig op te geven. Dit was opmerkelijk, omdat zijn familie al vanaf de 

zestiende eeuw tot de bestuurlijke elite van de stad Utrecht behoorde. Hij was zijn carrière 

begonnen aan het hof van Utrecht en was sinds 1672 geëligeerde. Inmiddels was hij echter al 

behoorlijk op leeftijd. Mede daarom vroeg Oranje hem zijn ambt op te geven „tegen een ander 

beneficie dat aen sijn huijs sal toegebracht worden‟.
130

 Turnor sprak er schande van dat de 

prins dit van hem vroeg. Kort daarvoor had Van der Nypoort geijverd voor een subsidie van 

40.000 gulden voor de campagne van graaf Waldeck. In Turnors ogen had hij daarmee 

bewezen nog altijd bekwaam te zijn.
131

 Hij had echter geen keus. Als hij zich zou verzetten 

tegen de prins, zou hij wellicht later met lege handen staan. In ruil voor de benoeming van 

zijn zoon Cornelis tot raad in het Hof van Utrecht, gaf hij zijn zetel op. In dezelfde 

vergadering waarin de Staten Cornelis aanstelden, bekrachtigden zij de aanstelling van 

Dijkveld in de opengevallen plaats in de geëligeerden.
132

 

 

HET VORMEN VAN EEN FACTIE 

 

In maart 1677 trad Dijkveld toe tot een bestuurlijke omgeving die hem niet goedgezind was. 

Alle regenten op wier steun hij voorheen had kunnen rekenen waren tijdens de wetsverzetting 

ontslagen. De Stichtse elite was er spoedig van doordrongen dat Dijkveld voortaan zijn 

stempel op het benoemingsbeleid zou drukken. In oktober 1680 stelde de prins de 

bekendmaking van de magistraat uit omdat hij niet wist wie hiervoor het meest bekwaam 

waren. Nadat de prins hierover advies had ingewonnen bij Dijkveld, benoemde hij Van 

Benthem en Voet van Winssen tot burgemeester. Daarnaast stelde hij Johan Borre van 

Amerongen en de wijnkoper Jacob de Vrij aan in de vroedschap.
133

 Het waren allemaal 
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Schadé aan Amerongen, 12 april 1677 
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 Hua, Aha, invn.nr. 2827, Van Heteren aan Amerongen, 19 november 1680. 
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personen waarmee Dijkveld warme betrekkingen onderhield. Borre van Amerongen was 

bijvoorbeeld de broer van de in 1674 ontslagen Sandenburg, die in het Eerste stadhouderloze 

tijdperk had gegolden als de rechterhand van Dijkveld. Voordat hij vroedschapslid werd, was 

Borre van Amerongen lid van de admiraliteit van Rotterdam. Ondanks zijn geringe politieke 

ervaring, hoefde hij zich niet lang te bewijzen. De prins stelde hem onmiddellijk aan als 

schepen, nota bene terwijl de vroedschap hem daarvoor niet had genomineerd.
134

 En na zijn 

tweejarige ambtstermijn werd hij burgemeester, wederom tegen de regels in. Turnor drukte 

het treffend uit met de woorden dat „de deckens werden [in de stad] verhangen‟.
135

  

Binnen enkele jaren wist Dijkveld een factie op te bouwen binnen de burgerlijke 

elite.
136

 In 1682 adviseerde hij Willem III zijn broer Willem van Weede in de vroedschap te 

benoemen. Deze stond in de voorgaande jaren bekend als dronkeman. Toch ontsloeg de prins 

voor hem het vroedschapslid Johan van der Meer. Van der Meer had vaak verstek laten gaan 

bij de raadsvergaderingen en moest daarom plaatsmaken in het stadsbestuur. Nadat twee jaar 

later Willem van Weede was overleden, benoemde de stadhouder Dijkvelds andere broer, 

Johan van Weede. Daarnaast bewerkstelligde Dijkveld de benoeming van zijn neef Johan van 

Weede tot geëligeerde. Ook zijn voornaamste vrienden liet hij terugkeren in de 

bestuurskamers. Zo stelde Willem III op zijn voorspraak in 1684 de eerder ontslagen 

geëligeerde Adriaan van Rossem aan, wiens zoon getrouwd was met een nicht van 

Dijkveld.
137

  

 Met de omslag die plaatsvond in de samenstelling van de bestuurscolleges 

prevaleerden binnen deze colleges ook andere religieuze opvattingen. Kenmerkend is dat 

Dijkveld verschillende personen in het zadel hielp die warme banden onderhielden met 

Lambert van Velthuysen.
138

 Van Velthuysen was een vooraanstaand lid van de Utrechtse 

vroedschap, die bij de wetsverzetting van 1674 terzijde was geschoven. Hij was een arts die 

over theologische kwesties schreef en publicieerde. In 1656 had hij in Utrecht anoniem een 

pamflet verspreid waarin hij opriep tot een tolerante houding ten opzichte van de geschriften 

van de Franse filosoof René Descartes. Descartes had in de jaren 1630 filosofie gedoceerd aan 

de Universiteit Utrecht, waar hij in 1639 ernstig in conflict kwam met Voetius toen deze hem 

als een atheïst portretteerde en opriep tot een verbod van diens geschriften. Door zich in het 

pamflet voor Descartes uit te spreken, toonde Van Velthuysen zich een principieel 
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 Aalbers, ´Met en zonder stadhouder´ 239; Hua, AStvU, inv.nr. 232-35, ResStvU, 13 januari 1670; 

Idem, NotA, inv.nr. U110a4-74, 26 oktober 1693; Idem, SU, inv.nr. 95, 1680. 
135

 Hua, Aha, inv.nr. 2726, Turnor aan Amerongen, 4 mei 1682. 
136

 Roorda, „Prins Willem III en het Utrechts regeringsreglement‟ 127. 
137

 Hua, Aha, inv.nr. 2730, Amerongen aan Ginkel, 24 december 1673; Idem, inv.nr. 2838, Van 

Beusechem aan Amerongen, 21 januari 1684. 
138
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tegenstander van Voetius. Het lijkt, zoals Roorda op grond van dergelijke benoemingen stelt, 

dat wat de prins „ten diepste bewoog lag op het terrein van de macht en strijd‟ en 

godsdienstige motieven niet voor hem telden.
139

 Willem III stelde echter ook een aantal leden 

aan van families die van oudsher de machtspositie van de Oranjes ondermijden. Van 

Velthuysen, bijvoorbeeld, stond wat betreft zijn staatkundige opvattingen bekend als een 

fervente republikein.
140

 In 1667 had hij zich sterk gemaakt voor het aannemen van het Eeuwig 

Edict. 

De benoeming van leden van de familie Van Velthuysen was het resultaat van de 

omstandigheid dat Willem III nauwelijks op de hoogte was van wat zich op lokaal niveau 

afspeelde. Hierdoor kon Dijkveld eenvoudig het benoemingsbeleid naar zijn hand zetten. In 

het Sticht zeiden edellieden daarom dat „het Eeuwigh Edikt uijt de memorie van Sijn 

Hoogheyt [lijkt te zijn] geraekt. Dijkvelt scheynt te konnen betoveren‟.
141

 Doordat de familie 

Van Velthuysen zich loyaal aan Dijkveld opstelde, maakte Oranje tegen hun aanstelling geen 

bezwaar. Dijkveld wist op deze manier de familie Van Velthuysen, die behoorde tot de rijkste 

inwoners van de stad Utrecht en verwant was met Amsterdamse geslachten als Bicker en De 

Graeff, aan zich te binden.
 142

 Zo incorporeerde Dijkveld een aantal invloedrijke geslachten in 

zijn netwerk, die net zo afhankelijk waren zijn gunst als hij dat was van die van Willem III.
 143

 

Terwijl bij de wetsverzetting van 1674 binnen de stad een Voetiaanse achtergrond garant 

stond voor bestuurlijke bekwaamheid was daarna een aanbeveling van Dijkveld bepalend om 

door de prins als bekwaam beoordeeld te worden. 

Door de benoeming van regenten zonder Voetiaanse achtergrond laaide de stedelijke 

factiestrijd begin jaren tachtig weer op. Dit had onder meer zijn neerslag op de nominatie 

voor de magistraatsverkiezing in 1682. De eerste vier genomineerden voor het 

burgemeestersambt waren Jacob van Dinter, De Gruyter, Gerobulus en Borre van 

Amerongen. De eerste drie waren Voetianen, de laatste een vriend van Dijkveld. In veel 

steden was het de gewoonte dat de stadhouder de eerste twee personen op de nominatielijst 

aanstelde tot burgemeester.
144

 Willem III was echter in de greep van Dijkveld. Oranje 
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benoemde naast Van Dinter als tweede burgemeester Borre van Amerongen. Deze gang van 

zaken herhaalde zich bij de aanstelling van de schepenen. De vroedschap nomineerde als 

eersten de rekwestranten De Swart, Johan Baerle, Willem van Bunnick, Lambert Heycop en 

Hendrik Junius. Naast hen benoemde de stadhouder De Vrij en Willem Schadé, twee vrienden 

van Dijkveld.
145

 Daarbij ging hij voorbij aan het feit dat de Utrechtse regenten Willem Schadé 

als drieëntwintigste hadden genomineerd. Zo kwamen er telkens meer ambten in handen van 

de factie van Dijkveld, al waren zij in de Utrechtse vroedschap nog altijd de onderliggende 

partij. 

De opkomst van Dijkveld ging ook ten koste van het overwicht van de edellieden 

binnen de Utrechtse Staten. Op voordracht van Dijkveld keerde diens vriend Sandenburg in 

de door de Van Reedes gedomineerde ridderschap terug. Hierbij maakte Oranje gebruik van 

zijn bevoegdheid als stadhouder het aantal ridderschapsleden te mogen vermeerderen, ditmaal 

van elf naar twaalf. Hoewel Sandenburgs aanstelling de verhoudingen in de ridderschap 

nauwelijks veranderde, was het voor Dijkveld een belangrijke benoeming. Voortaan kon 

Sandenburg zijn vriend over iedere ridderschapsvergadering informeren. Dit beperkte de 

bewegingsvrijheid van de Van Reedes, die de ridderschapskamer als hun domein 

beschouwden. Amerongen volgde dan ook met argusogen de stormachtige opkomst van 

Dijkveld. Hoewel hij Dijkveld enkele malen op het huis Amerongen ontving, wantrouwde hij 

hem.
146

 In de correspondentie met zijn vrouw sprak hij er schande van dat in de stad regenten 

plaats moesten maken voor verwanten en vrienden van Dijkveld. Zo hekelde hij in 1684 de 

benoeming van Dijkvelds „onbequame‟ broer. Maar in zijn felicitatiebrief aan Dijkveld over 

de benoeming van „desselfs heer broeder‟ repte hij daar met geen woord over.
147

 Amerongen 

besefte dat Dijkveld een machtsfactor was waar hij niet omheen kon, en andersom zal dat niet 

anders zijn geweest. Dijkveld betuigde meermalen zijn vriendschap aan hem en wenste hem 

'alle heijl en segen'.
148

 Bovendien waren zij gedwongen met elkaar te corresponderen uit 

hoofde van hun gezantschap. Hun onderlinge brieven waren vol beleefdheden, maar echt 

persoonlijke zaken bespraken zij zelden. Slechts een enkele keer kwamen ook de 

beraadslagingen in de Staten van Utrecht aan de orde.
149

  

Eenmaal raakten de gemoederen tussen Amerongen en Dijkveld verhit, toen de eerste 

in juli 1685 meende dat zijn concurrent opzettelijk de besluitvorming frustreerde rond het 

traktement van Ginkel als gouverneur van de provincie Utrecht. Drie jaar eerder hadden de 

Staten het bedrag vastgesteld op 1200 gulden per jaar, maar Dijkveld weigerde daarmee in te 
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stemmen omdat in het register van de Staten de resolutie ontbrak die dit moest bevestigen. 

Toen dit nieuws Amerongen in Brandenburg bereikte, schreef hij onmiddellijk een brief aan 

Dijkveld. Deze antwoordde hem te betreuren dat de inmiddels overleden secretaris kennelijk 

het register niet goed had bijgewerkt. Hij stelde voor alsnog het traktement van Ginkel vast te 

stellen op basis van getuigenissen van enkele regenten die drie jaar eerder bij de 

besluitvorming waren betrokken. Bovendien hoopte hij dat deze kwestie niet ten koste zou 

gaan van hun vriendschap.
150

 Amerongen antwoordde hem dat hij „veel klachten had gehoort 

vande irregulariteijten die over Staeten vergaderingen sedert mijn affwesen sijn gepleecht‟. 

Hij had inmiddels rondvraag gedaan onder de ridderschapsleden en die wilden inderdaad 

getuigen, zoals Dijkveld had geopperd. Ook hij betreurde de gang van zaken en stelde dat hij 

met Dijkveld in „vrientschap leefte ende [als hij] int lant sijnde, hem sien ende buijten met 

hem door brieven onderhouden [een] correspondentie‟. Hij hoopte dat het misverstand de 

vriendschap niet zou ondermijnen, „onder welckers getal Dijkvelt geene van minste is‟.
 151

 

Toch maakte deze kwestie duidelijk dat de verhouding tussen Amerongen en Dijkveld soms 

onder spanning stond. 

Ook veel andere regenten uit het Sticht uitten hun onvrede over de opkomst van 

Dijkveld. Turnor schreef dat Dijkveld „vrij wat op sijn hals‟ haalde omdat het er „seer 

wonderlijck‟ aan toe ging.
152

 Toen hij in 1682 ambassadeur in Frankrijk werd, haalden 

volgens haar velen in het Sticht opgelucht adem. Als hij in het gewest aanwezig was ´beefven 

se, so heeft hij der de schrick in‟.
153

 Steeds vreesden de stedelijke regenten te worden 

ontslagen, waarover „ongelooflijck wordt gesproocken‟.
154

 Ook anderen schreven vol 

verontwaardiging over de hooghartige Dijkveld, die bij de „bestellingh in Utrecht als een 

groot vorst wederom lustigh der gebraan haan [had] gespeelt‟.
155

 Dergelijke kritiek kon ten 

koste gaan van de reputatie van de prins, die Dijkveld steunde.
156

 De regenten hielden niet de 

stadhouder verantwoordelijk voor het benoemingsbeleid, maar zijn adviseur Dijkveld.
157

 

Onbewust beschermde Dijkveld de prins zo tegen kritiek, een verschijnsel dat zich ook bij 

makelaars in de omringende landen voordeed.
158
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DIJKVELDS OPTREDEN IN DE BESTUURSCOLLEGES 

 

Behalve in de ambtenbegeving, speelde Dijkveld in toenemende mate een belangrijke rol in 

de besluitvorming. Een aantal keer nam hij het initiatief als de Staten vergaderden over 

financiële zaken of over de buitenlandse politiek. Zo vertelde Dijkveld in het voorjaar van 

1681 aan Turnor dat hij „wat wilde doen aan de penibele omstandigheden van de Utrechtse 

financien‟.
159

 Het was nodig de belastingen te verhogen om te kunnen voldoen aan de Staat 

van Oorlog. De Staten wierpen hiertegen steeds bezwaren op. Toen Dijkveld enkele maanden 

later als gezant in Maastricht verbleef, keerde hij terug naar het Sticht om de Staten te 

bewegen tot instemming. Ook hierover bekritiseerden de Van Reedes hem. Turnor schreef dat 

de „liede klagen over de zware schattingen‟ en dat Amerongen „niet geloven zou hoe het 

volck spreekt over de heer van Dijkveld„.
160

 Andere spraken echter ook positief over zijn 

optreden in de Staten. Een ridderschapslid schreef dat hij zich erop verheugde dat Dijkveld 

binnenkort in de vergadering aanwezig was. Hij zag diens komst als een „remedie van de 

provinciale quale‟.
161

 

In de Statenvergadering presenteerde Dijkveld zich als de leidinggevende regent. Als 

Renswoude afwezig was, nam hij plaats in de presidentsstoel en zat hij de vergadering voor. 

Hoewel hij hiertoe niet geautoriseerd was, sprak niemand hem hierop aan.
162

 In de loop der 

jaren was Renswoude steeds vaker verhinderd. Niet alleen verbleef hij vaak in Den Haag, 

maar ook liet zijn gezondheid te wensen over. Toen in 1681 de regenten vernamen dat de 

achtentachtigjarige Renswoude „wil queteere‟, liet Dijkveld onmiddellijk aan Oranje weten 

dat hij diens plaats wilde innemen.
163

 In februari 1682 overleed de president na een lang 

ziekbed. In afwachting van het besluit van de prins over diens opvolging, nam Dijkveld al zijn 

functies over.
164

 Oranje verdeelde daarna snel de ambten van Renswoude. De als vriend van 

Dijkveld in 1674 ontslagen Schadé nam Renswoudes plaats over in de geëligeerden. Voordat 

de vroedschap deze aanstelling bekrachtigde, stelde de Staten Dijkveld aan als president. Dit 

was van belang omdat Schadé op anciënniteit aanspraak mocht maken op dit ambt, maar nu 

bij de verkiezing buiten beschouwing stond. Dijkveld nam ook plaats in Renswoudes zetel in 

de Staten-Generaal.
165
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 Door de ambten die Dijkveld na 1682 bekleedde, kon hij op verschillende bestuurlijke 

niveaus de besluitvorming beïnvloeden. Op lokaal niveau kon hij als voorzitter de 

geëligeerden naar zijn hand zetten. Doordat dit college als eerste zijn stem in de Staten 

uitbracht, zette hij de toon voor de vergadering. Bovendien stelde Dijkveld als president de 

agenda samen van de Staten en onderhield hij de correspondentie met de gedeputeerden in de 

Staten-Generaal.
166

 Doordat hij ook afgevaardigde was van het Sticht in Den Haag, was hij 

zijn eigen lastgever. In de Generaliteit bracht Dijkveld besluiten in die de regenten onder zijn 

voorzitterschap namen, zowel op provinciaal als op lokaal niveau. Omgekeerd kon hij als 

gedeputeerde besluiten van de Staten-Generaal desgewenst snel en met een positief advies 

inbrengen in de provinciale en lokale vergaderingen. Evenzo kon hij de ratificatie van 

resoluties eenvoudig traineren door ze niet op de agenda van de Staten te plaatsen. 

Dat Dijkvelds machtspositie ondanks zijn groeiende invloed nog beperkt was, kwam 

aan het licht toen de Utrechtse Staten in de jaren 1683-1684 voor een moeilijk dilemma 

stonden. Lodewijk XIV had recentelijk gebieden in de Spaanse Nederlanden veroverd. Een 

deel van de Stichtenaren vreesde een herhaling van het Rampjaar en stond open voor een 

voorstel van Amsterdam om met Frankrijk een vriendschapsverdrag te sluiten. Dit voorstel 

behelsde onder meer de erkenning van enkele Franse gebiedsuitbreidingen in de Spaanse 

Nederlanden. In ruil hiervoor zou Lodewijk XIV zijn legers moeten terugtrekken uit het kort 

daarvoor door hem bezette Luxemburg. Oranje wilde echter de Franse expansiedrift niet met 

diplomatieke, maar met militaire middelen inperken. Deze kwestie verdeelde de Utrechtse 

Staten. Op 2 mei 1684 kwamen zij bijeen zonder Dijkveld, die op dat moment in Den Haag 

verbleef. De geëligeerden en de ridderschap wilden de Stichtse gedeputeerden in de Staten-

Generaal autoriseren 'omme met gemeen concent vande samentlijcke provintien te helpen 

effectueeren den vrede of treves', mits Willem III daarmee akkoord ging.
167

 Terwijl de eerste 

twee leden in lijn met Oranje handelden, volgde de Utrechtse vroedschap het voorbeeld van 

Amsterdam. De stad gaf de onderhandelaars ruimte op mogelijke eisen van Lodewijk XIV in 

te gaan. De geëligeerden en de ridderschap waren vatbaar voor de argumenten van het derde 

lid, waarschijnlijk omdat ook zij een nieuwe oorlog wilden voorkomen. Zij gaven aan 'de 

voorschreven saecke niet langer op [te] houden'. Hierna besloten de Staten eenparig 'dat 

desselve conclusie volgens den teneur vande resolutie van welgemelte heeren vande stadt 

worden geformeert ende vastgesteld'.
168

  

In opdracht van Willem III bracht Dijkveld in de Staten-Generaal het besluit van het 

gewest Utrecht 'niet te voorschijn'.
169

 Dit was een politieke doodzonde voor een gedeputeerde, 
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die diende te handelen als gelast door de Statenvergadering. Dijkveld zond een aantal brieven 

naar de Staten om de leden tot een „prinsgezind‟ besluit te bewegen. De geëligeerden en de 

ridderschap verklaarden daarop dat de Staatse resolutie van 2 mei onder tijdsdruk was 

genomen. Zij herzagen hun besluit en vroegen de stad hetzelfde te doen.
170

 De stad ging 

echter niet overstag en traineerde de besluitvorming, met de eenparige Staatse resolutie als 

ruggensteun. Zij bleef 'bij hare resolutie vanden 2 meij ende conclusie daer op den selve dage 

staets gewijse genomen' en vroegen op hun beurt de eerste twee leden 'bij haere sentimenten 

[...] te persisteeren'.
171

 De verdeeldheid bracht de leden in de Statenvergadering van 7 mei niet 

verder dan het meedelen en aanhoren van elkaars standpunten, zonder dat zij een resolutie 

namen.
172

 

Onder invloed van Dijkveld besloten de gedeputeerden in Den Haag om 'de 

interessen van Sijne Hoogheijdt [niet] te abandoneeren‟. Zij brachten in de Staten-Generaal 

naar voren dat „bij t aengaen van de gemelte treves [deze belangen] behoorden te worden 

bevorderd´.
173

 De vroedschap sloeg met ongenoegen het optreden van Dijkveld gade. 

Hierover schreven zij een brief aan de secretaris van de Staten, Voet van Winssen. Het 

stadsbestuur vroeg hem daarin de vroedschapsresolutie in de Staten-Generaal in te brengen.
174

 

Voet van Winssen antwoordde dat het verzoek van de vroedschap onrechtmatig was. Slechts 

bij hoge uitzondering zou volgens hem de Staten-Generaal een resolutie van een lid van de 

Staten bespreken. Hij voelde zich door het verzoek in verlegenheid gebracht. Bovendien 

beklaagde hij zich erover dat de vroedschap weigerde haar standpunt te herzien 'sonder op 

onse gemoveerde swarigheijt ende bedenckingen' in te gaan. Ook Dijkveld ondertekende deze 

brief, hoewel de vroedschap zich alleen tot Voet van Winssen had gericht.
175

 Hieruit blijkt 

hoezeer Dijkveld bovenop de besluitvorming zat. De poging van de vroedschap rechtstreeks 

de besluitvorming in de Staten-Generaal te beïnvloeden was door zijn ingrijpen mislukt. 

Kort daarna sommeerde Dijkveld de Staten om binnen twee dagen een eenparige 

resolutie aan te nemen waarin zij onomwonden hun steun aan Willem III toezegden. 

Amsterdam besefte hoe belangrijk het besluit was dat de Staten van Utrecht gingen nemen. 

Onder druk van de Amsterdammers besloten de Staten van Holland tot een bezending van het 

gewest Utrecht. In de Statenvergadering beklemtoonde de Hollandse deputatie de noodzaak 

van een verdrag met Frankrijk. Van belang was dat Dijkveld in deze vergadering verstek liet 

gaan, omdat zijn aanwezigheid in Den Haag gewenst was. De regenten voelden zich vrij op 

de inbreng van de Hollandse deputatie te reageren. Het derde lid liet zijn instemming blijken 
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en vond verrassend genoeg de geëligeerden aan zijn zijde. Zij gaven aan dat weliswaar de 

belangen van Oranje behartigd moesten worden, maar volgens hen hoefde dit het sluiten van 

een verdrag met Frankrijk niet te belemmeren. Bovendien voegden zij eraan toe dat als 'twee 

ofte een provintie dienaengaende van een ander sentiment mochte sijn' zij het verdrag toch 

wilden sluiten. Door te stellen dat eenparigheid in de Staten-Generaal niet langer vereist was, 

plaveiden zij de weg voor Holland. Dit gewest had onder invloed van Amsterdam al tot het 

verdrag besloten. De ridderschap ging als enige niet akkoord met het Hollandse voorstel en 

moest toezien hoe de andere leden haar overstemde. Dit laatste ging in tegen de regel dat bij 

het vaststellen van de buitenlandse politiek overstemming alleen mogelijk was met steun van 

de stadhouder. 

Mede dankzij het besluit van de Utrechtse Staten namen de Staten-Generaal op 14/24 

juni het Franse voorstel aan met vijf tegen twee provincies. Zeeland had uitstel gevraagd en 

Gelderland vond dat het voorstel de belangen van Willem III onvoldoende waarborgde.
176

 

Vijf dagen later ondertekenden de afgevaardigden van de Republiek en Frankrijk een 

vriendschapsverdrag, wat lijnrecht inging tegen de buitenlandse politiek van Oranje. De prins 

legde zich hier echter niet bij neer. Bij de ratificatie van het verdrag richtte hij zijn hoop op de 

door de reglementen beheerste gewesten Utrecht en Overijssel. Aan Amerongen schreef hij 

alles in het werk te stellen om de 'heeren in 't reghte spoor te brengen'.
177

 De stadhouder wilde 

concessies afdwingen met steun van landprovincies en Zeeland.
178

 De druk op het gewest nam 

toe doordat de Staten-Generaal hen meedeelde dat de ratificatie binnen acht dagen moest 

rondkomen.
179

 Turnor schreef dat als de ratificatie van 'het kint met vijf peetten [...] aen weder 

sijde uitgewisselt [is], ick vrees dat men noch wonder sien sal, wan men hoort vreemde tael 

voeren`.
180

 Het vormde het begin van een politiek steekspel, waarin Dijkveld in opdracht van 

Oranje alles in het werk stelde om het Sticht van ratificatie te weerhouden. 

De leden van de Staten maakten op 23 juni 1684 in de Statenkamer hun standpunt 

over de ratificatie kenbaar. De vroedschap autoriseerde betreffende 'het tractaet van treves [...] 

den heere burgermeesters [...] om Staetsgewijse de ratificatie uijt te wercken'. 
181

 Een dag later 

gaf de ridderschap aan bij haar standpunt te blijven dat een verdrag met Frankrijk onder deze 

voorwaarden onwenselijk was. In tegenstelling tot elf dagen eerder, sloten de geëligeerden 

zich aan bij de ridderschap. Hierdoor was de meerderheid in de Staten weer op de hand van 

Oranje. Dit leidde echter niet tot een resolutie, omdat de leden vreesden dat een eventueel 
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besluit tot grote tweespalt zou leiden.
182 

Ruim twee weken later konden de Staten nog steeds 

geen resolutie overleggen. Dijkveld zag zich genoodzaakt van Den Haag naar het Sticht af te 

reizen om een doorbraak in het voordeel van de stadhouder te forceren. In de vergadering van 

7 juli zagen de Staten af van ratificatie, op last van Dijkveld. De stad protesteerde hevig tegen 

deze gang van zaken en verzocht de president 'de vergadering te continueren'.
183

 Dijkveld 

wilde echter het besluit in de vergadering verder niet behandelen. De stedelijke deputatie 

restte daardoor niets anders dan te laten aantekenen dat het besluit 'seer abrupt en sonder te 

letten op de expreste contradictie vande Stad ende steden beschreven is'.
184

 Het derde lid was 

niet overstemd, maar - nog erger - de geëligeerden en de ridderschap deden het voorkomen 

alsof de Staten het besluit met eenparigheid van stemmen hadden genomen. Het toont aan dat 

Dijkveld geen middel ongebruikt liet om het Sticht in het gareel te krijgen, zeker niet zolang 

hij de meerderheid van de regenten tegenover zich vond. 

In Holland bespraken regenten de opmerkelijke omslag in het standpunt van de 

Utrechtse Staten over het vriendschapsverdrag tussen de Republiek en Frankrijk. Turnor 

schreef dat 'men seer lach met Utrecht, dat het geen sij hebbe geteijckent niet wille 

raetifiseere'.
185

 Zij stelde dat dit het werk was van Dijkveld, die 'naer Utreght was gegaen om 

Sijn Hoogheijts interesse te versorchge'.
186

 De door Oranje gewenste ommekeer in de Staten-

Generaal bleef echter uit. De Staten van Overijssel hadden een geheime resolutie aangenomen 

waarin zij hun gedeputeerden instrueerden de zaak in het belang van Willem III te rekken, 

maar het verdrag niet te verhinderen. Op 9 augustus wisselden de Republiek en Frankrijk de 

ratificatie uit, 'in weerwil van de drie provincien' Gelderland, Zeeland en Utrecht. Bij het 

Twintigjarige Bestand van Regensburg (1684) sloten zich Spanje en de Duitse keizer aan. 

Lodewijk XIV was erin geslaagd zijn veroveringen in de Spaanse Nederlanden te legitimeren, 

terwijl Willem III zijn buitenlandse politiek ernstig belemmerd zag.
187 

Een reactie van de 

stadhouder op het verzet in onder meer het gewest Utrecht kon niet uitblijven. 

 

FAMILIEBELANGEN IN EEN POLITIEKE AFREKENING 

 

Al in augustus 1684 had Dijkveld tijdens een bezoek aan Turnor laten blijken dat hij 

veranderingen in de samenstelling van de Utrechtse magistraat wenste. Hij wilde zijn broer 

tot burgemeester laten aanstellen, naast Voet van Winssen. Toen geruchten hierover de ronde 

deden „seijt men dat hij den haet van regente ongelooflijck op sijn hals haelle, [maar] daar 
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geeft hij niet om, als hij ‟t maer naer sijn sin krijcht‟.
188

 Ondertussen verenigden volgens 

Turnor enkele stedelijke regenten zich tegen hem. Zij wilden Johan Strick tot burgemeester 

laten benoemen. Strick zat al sinds 1663 in de vroedschap en was één van de voornaamste 

Voetiaanse regenten. In 1674 had de prins hem gehandhaafd als beloning voor spionagewerk 

dat hij tijdens de Franse bezetting had verricht ten dienste van de Republiek.
189

 Toch 

betwijfelde Turnor of Oranje hem nu burgemeester wilde maken, omdat hij ´den groot vorst 

eenmael of twee in ‟t vaerwater heeft geseten‟.
190

 De spanningen in de stad Utrecht liepen 

hoog op toen de regenten vernamen dat de prins op Soestdijk met Dijkveld de samenstelling 

van het stadsbestuur had besproken. Volgens Turnor spraken regenten er schande van dat 

Dijkveld zo heimelijk handelde.
191 

Enkele dagen later zond de stadhouder vanuit zijn jachtslot 

een brief waarin hij de aanstellingen bekend maakte. De stadhouder ontsloeg negen raden, 

onder wie Strick. Het was alsof „er een orkaan op de regering deser stad [was] gekomen‟.
192 

 

In de dagen daarna verscheen er in de stad Utrecht een pamflet waarin Strick zijn 

ontslag uit de vroedschap becommentarieerde. De zogenaamde Deductie was een weergave 

van een memorie die hij naar de stadhouder had gezonden. Strick schreef over tal van 

belangrijke besluiten die hij had voorbereid en uitgevoerd en die de positie van Willem III 

hadden verstevigd. Naar eigen zeggen had hij ook in de recente politieke crisis „het interest 

van Sijn Hoogheijdt als haer eijgen ter herte‟ genomen.
193

 Strick wilde vooral zijn bestuurlijke 

bekwaamheid tonen door in zijn Deductie voortdurend op zijn loyaliteit aan het Oranjehuis te 

wijzen. Of dit beeld recht deed aan de realiteit is moeilijk te achterhalen. Duidelijk is dat hij 

voor zijn ontslag in 1684 had mogen rekenen op de gunst van de stadhouder. De prins had 

hem in 1675 zonder toestemming van de Statenvergadering tot supernumerair gedeputeerde 

ter Staten-Generaal benoemd. Weliswaar kreeg hij stemrecht noch emolumenten, maar omdat 

hij aanwezig mocht zijn bij de besluitvorming aan het Binnenhof steeg zijn status binnen het 

gewest Utrecht.
194

 Tegelijkertijd zijn er aanwijzingen dat hij zich meer dan anderen tegen de 

politiek van Willem III had verzet.
195

 Volgens Turnor was „Strick [en] meer andere int een ent 

andere heel teege‟, doelend op de voorstellen van Oranje  in 1684.
196

 Bovendien had hij op 
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basis van anciënniteit wellicht meer kunnen doen om de besluitvorming in de vroedschap in 

het voordeel van Willem III te beïnvloeden.  

Vooral lokale machtsverhoudingen lijken beslissend te zijn geweest bij de 

wetsverzetting in 1684.
197

 Strick stelde dat vooral „de nijdigheijd van eenige sijner oude 

vijanden hem ongehoort hadden doen uijtvallen uijt de grootgunstigheden van Sijne 

Hoogheijd ende [daarmee de] bewuste verlaetinge van sijne persoon [had] uijtgewerkt‟.
198

 

Ook Turnor vermeldde dat „de eersucht so groot is onder sommigen ende heerschappij die 

men over sijne meede regente wil voeren, dat het onverdragelijk is‟.
199

 De verwijderde 

regenten hadden zich niet alleen gekeerd tegen de buitenlandse politiek van Oranje, maar ook 

tegen Dijkveld. Deze gebruikte de animositeit tussen de stad en de stadhouder om enkele 

vijanden uit het zadel te lichten. De verwijderde regenten waren voor een groot deel 

nieuwkomers. Dit waren de in 1676 benoemde Trajectinus Boll en de in 1680 benoemde 

Hendrik Kloeck, naast de rekwestranten De Swart, Eduart van Voorst, Pieter Elsevier en 

Junius. Zij hadden een Voetiaanse achtergrond en waren verwant met degenen die in 1674 

hadden geijverd tegen Dijkveld.
200

 Nu, tien jaar later, volgde daarvoor de politieke 

afrekening. 

Leden van families die nauw contact met Dijkveld onderhielden, namen de plaats van 

de ontslagen regenten in. Geheel in lijn met de geruchten stelde de stadhouder Van Weede en 

Voet van Winssen aan als burgemeester. Daarnaast benoemde hij negen nieuwe raden, 

namelijk Jan de Leeuw, Willem van Mansveld, Johan de Casembroot, Adriaan Roelands, 

Egbert van Cleef, Willem de Ridder, Egidius van Muyden, Ferdinand Hattingh en Johan 

Huyssen. Een deel van hen was verwant met de leden van de voormalige factie Hamel. Zo 

was De Leeuw de zoon van de in 1674 ontslagen Dirk de Leeuw, verwant met Schadé en 

bevriend met Dijkveld. En Van Mansveld was de zoon van een omstreden schutterskapitein, 

die in 1673 in opspraak was gekomen omdat hij weigerde het glas te heffen op de gezondheid 

van de prins.
201

 Het meest duidelijke voorbeeld van deze familiebanden was het huwelijk van 

Hattingh met Mechteld Maria, de dochter van Hamel. Al deze regenten waren lid van families 

die bij de wetsverzetting van 1674 buitenspel waren komen te staan.
202

 Nu maakten zij 

onderdeel uit van het netwerk dat Dijkveld in staat moest stellen de burgelijke elite te 

beheersen. 
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CONCLUSIE 

 

Historici constateren terecht dat de stadhouder Dijkveld aan de macht hielp om greep te 

krijgen op de Utrechtse burgerlijke elite.
203

 Binnen de burgerlijke elite kwam een 

makelaarsnetwerk niet van de grond doordat binnen de Voetiaanse factie iemand met 

contacten aan het hof ontbrak. De verhouding tussen de Voetianen en de stadhouder stond 

bovendien onder druk, doordat de prins zich niet sterk wenste te maken voor de politiek van 

de strenggereformeerden. De prins kwam echter pas met het Utrechtse stadsbestuur in conflict 

in 1683. De financiële zorgen van het gewest en de angst voor de Franse legers deden 

stemmen opgaan voor een behoudende buitenlandse politiek. Terwijl Willem III met militaire 

middelen de legers van Lodewijk XIV tot staan wilde brengen, wilden vooral stedelijke 

regenten de diplomatieke weg bewandelen. Dat de vroedschap zich in het voorgaande 

decennium steeds in het voordeel van Oranje had opgesteld, liet onverlet dat het voorval 

onderstreepte dat de prins op het college onvoldoende invloed had. Willem III gaf Dijkveld 

daarom ruimte een factie op te bouwen. Vrijwel alle nieuwbenoemde burgerlijke regenten 

waren voortaan afhankelijk van de gunst van Dijkveld, die op zijn beurt gebruik kon maken 

van hun contacten, bestuurlijke expertise en aanzien. In de ogen van Willem III stonden niet 

religieuze of staatkundige opvattingen, maar een aanbeveling van Dijkveld garant voor 

iemands bestuurlijke bekwaamheid. Doordat de prins volledig vertrouwde op de adviezen van 

zijn makelaars had hij soms een weinig realistisch beeld van hoe de verhoudingen op 

gewestelijk en lokaal niveau lagen. Dijkveld kon met steun van de prins in de Utrechtse 

Staten tegenwicht bieden aan de adellijke factie, die tot zijn komst over betere contacten aan 

het hof beschikte dan de stedelingen. 

Dijkvelds achtergrond als creatuur bepaalde de manier waarop hij namens de 

stadhouder de ambtenbegeving stuurde en de besluitvorming coördineerde. Doordat hij zich 

als makelaar moest laten gelden in een bestuurlijke omgeving die hem niet goed gezind was, 

moest hij soms rigoureus zijn wil aan colleges opleggen. Daarbij was de ambtenbegeving een 

belangrijk politiek pressiemiddel om de regenten te dwingen hem in zijn politiek te volgen. 

Maar ook zijn bevoegdheden op verschillende bestuurlijke niveaus waren van belang. Als 

president van de Statenvergadering bepaalde Dijkveld de politieke agenda en oefende hij 

vooral op het eerste lid invloed uit. Bovendien kon hij als gedeputeerde ter Staten-Generaal 

besluiten van de Staten negeren of zijn eigen standpunt in de Haagse bestuurscolleges 
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inbrengen. Dit leidde ertoe dat de Utrechtse bestuurlijke elite zijn hooghartigheid en 

nepotisme hekelden. Regenten hielden niet de stadhouder verantwoordelijk voor alle 

misstanden, maar Dijkveld. ´De grootvorst´ hield zo Oranje uit de wind tegen de 

onvermijdelijke kritiek van teleurgestelde personen. Zijn positie als makelaar was daardoor 

niet alleen cruciaal voor het functioneren van de stadhouderlijke macht in het Sticht, maar 

bepaalde ook mede hoe regenten deze ervoeren. 


