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BESLUITVORMING TEN DIENSTE VAN DE STADHOUDER 

 

Het in Frankrijk gelegen prinsdom Orange was geregeld onderwerp van besprekingen in de 

Staten van Utrecht. Gedurende de zeventiende eeuw bedreigden Franse legers herhaaldelijk 

het gebied. Zo liet Lodewijk XIV zowel in 1673 als in 1682 zijn soldaten binnentrekken. 

Hierna volgde een jarenlange bezetting die pas ten einde kwam met respectievelijk de Vrede 

van Nijmegen (1678) en die van Rijswijk (1697).
1
 De Franse koning was geïnteresseerd in het 

prinsdom, omdat Willem III er zijn hoogste titel aan ontleende. Met het in bezit nemen ervan 

kon hij zijn rivaal een gevoelige slag toebrengen. Deze zou zich voortaan prins noemen van 

een gebied dat hij niet bezat. Doordat zijn hoogadellijke status op het spel stond, wilde Oranje 

dat de Republiek diplomatieke druk uitoefende op Lodewijk XIV om het prinsdom 

ongemoeid te laten. Daarbij had hij alle steun van het Sticht. De Utrechtse regenten zagen het 

optreden van de Franse koning als kenmerkend voor diens ongebreidelde expansiedrift, 

waarvan ook zij in 1672 slachtoffer waren geweest. In 1684 stelden zij bijvoorbeeld een 

commissie samen die zich in de Staten-Generaal sterk maakte voor een bezending naar de 

Franse koning, „vanwege de partijdigheid vande proceduren die onlangs in ‟t prinsdom ende 

stad Orange sijn ondernomen‟.
2
 Vooral de edellieden schaarden zich achter de „goedertieren 

vorst, die het met het vaderlant wel heeft en [zich] met onvermoijden ijver inzet‟.
3
 Zij hoopten 

dat Willem III het Sticht zou beschermen tegen de oprukkende Franse legers en vonden dat 

hij alle steun verdiende. 

De omstandigheid dat de Utrechtse Staten vaak onomwonden de belangen van Oranje 

behartigden, verklaren historici vooral uit de bevoegdheden van de stadhouder om loyale 

regenten aan te stellen en degenen die hem tegenwerkten te ontslaan. De prins zou daardoor 

belangrijke besluiten hebben kunnen opleggen aan de bestuurscolleges. In dat opzicht was het 

reglement een ondermijning van het politieke systeem, aldus Price en Roorda.
4
 Ook volgens 

Aalbers was het Stichtse bestuursapparaat volledig ondergeschikt gemaakt aan de 

buitenlandse politiek van de prins.
5
 Tegelijkertijd garandeerde de staatsstructuur dat regenten 

in vergaderingen zochten naar consensus en de steun van de meerderheid. Een groot aantal 

regenten was bij de besluitvorming betrokken.
6
 Rond 1684 lieten de Utrechtse Staten zien niet 

altijd weerloos achter de stadhouder aan te lopen, al werden zij door Dijkvelds optreden 

uiteindelijk in het gareel gehouden. Het is de vraag hoe groot de bewegingsvrijheid van de 

Stichtse bestuurscolleges was. Om hier inzicht in te krijgen is het noodzakelijk eerst vast te 
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stellen hoe binnen de colleges zowel de stadhouder als de regenten hun doeleinden 

probeerden te bereiken, om daarna te analyseren welke motieven de regenten hadden bij het 

nemen van belangrijke besluiten.  

 

ORANJES INVLOED OP DE BESTUURSCOLLEGES 

 

Willem III mocht alleen op uitnodiging van de regenten plaatsnemen in de vergaderingen van 

de gewestelijke bestuurscolleges. Dit gebeurde vooral op momenten dat er onenigheid 

ontstond tussen de provincies of binnen een gewest.
7
 Utrecht en Holland verzochten Willem 

III bijvoorbeeld te bemiddelen in een steeds oplaaiend conflict over de verdeling van de 

kosten voor het aanleggen van de waterlinie in 1672. Na de Franse bezetting moesten de 

gewesten het herstel financieren van een aantal dijken die op de provinciegrens lagen, zoals 

die aan de Vecht. Het resulteerde in een schier eindeloze discussie tussen de Utrechtse en 

Hollandse Staten, die allebei weigerden met geld over de brug te komen. Tijdens zijn militaire 

campagne in de zomer van 1674 woonde Willem III een vergadering bij over deze kwestie 

van de Staten van Holland. Hierna zond de stadhouder vanuit zijn legerkamp een brief naar de 

twee gewesten, waarin hij het Sticht opdracht gaf te beginnen met de herstelwerkzaamheden 

bij de Vecht. De Staten legden zich neer bij zijn oordeel en vonden belastingen uit om dit 

herstel te financieren.
8
 Dit voorkwam echter niet dat er tot in de jaren 1680 over andere dijken 

onenigheid bleef bestaan. Oranje moest nog herhaaldelijk ingrijpen om de besprekingen 

tussen de gewesten vlot te trekken.
9
 

 De rol van de stadhouder als arbiter was geformaliseerd in het regeringsreglement. 

Dit stelde dat de stadhouder een beslissing mocht forceren als de leden van de Staten van 

Utrecht niet tot de eventueel vereiste eenparigheid kwamen. Zijn besluit moest het college 

zonder tegenspraak uitvoeren. Deze bepaling verschafte de stadhouder de mogelijkheid bij 

belangrijke kwesties de besluitvorming met desnoods de steun van slechts één lid naar zijn 

hand te zetten.
10

 Enkele keren maakte Oranje hiervan gebruik. Zo vergaderden de Staten in 

april 1675 wekenlang vruchteloos over de financiering van soldaten. Het derde lid stelde niet 

de middelen te hebben om aan de quote te kunnen voldoen. De andere leden deelden deze 

financiële zorgen, maar vonden het desondanks noodzakelijk de betaling rond te krijgen om 

de strijd met Frankrijk voort te kunnen zetten. Teneinde de impasse te doorbreken legden de 

Staten contact met Oranje, die hun aangaf „met leetwesen te hebben verstaan [over de] 

discrepantie‟. De stadhouder vroeg het derde lid zich aan te sluiten bij de geëligeerden en de 

                                                 
7
 Prak, „Republiek en vorst‟. 

8
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ridderschap. Hiermee was het pleit beslecht. Zelfs zonder ruggespraak met de vroedschap 

stemde het derde lid in met de voorgestelde financiering.
11

  

Tussen 1674 en 1686 ontvingen de Staten van de prins maar liefst honderdveertig 

missives. Deze liet Oranje veelal opstellen door één van zijn secretarissen in het 

hoofdkwartier van het leger of in één van zijn residenties.
12

 Regelmatig gaf Willem III 

ongevraagd schriftelijke stemadviezen aan de bestuurscolleges, als hij de besluitvorming 

wilde beïnvloeden.
13

 Meestal legden de regenten zich bij het voorstel van Oranje neer. De 

regenten wisten dat de secretaris van de Staten van alle belangrijke vergaderingen „extracten‟ 

uit het register naar Willem III zond. Bovendien kreeg hij in 1680 opdracht om alle stukken 

die Oranje betroffen uit het register te lichten en „aen Sijne Hoogheijt ter hande‟ te stellen.
14

 

Soms vroegen de regenten zelf aan de stadhouder een besluit te nemen, om onderlinge 

onenigheid te voorkomen. Zo was er in juni 1674 beroering ontstaan onder de Utrechts 

bevolking over de niet-geïnde belastingen over de jaren van de Franse bezetting. Het gerucht 

ging rond dat de Staten enkele belastingen met terugwerkende kracht zouden heffen. De 

regenten zagen het als een mogelijkheid om de financiële tekorten te bestrijden, maar beseften 

dat zij hierover moeilijk overeenstemming zouden kunnen bereiken. Om eindeloze, 

vruchteloze discussies te voorkomen, vroegen zij uitsluitsel aan Oranje. Deze liet de president 

van de Staten een stuk opstellen met een lijst van zeven punten over de belastingen in 1673. 

Er kwam bijvoorbeeld een verbod op de betaling van ´tauxen´ die door de Fransen waren 

opgelegd. En degenen die door inkwartiering schade hadden geleden, hoefden maar de helft 

van de huurpenningen te betalen.
15 

 

Na zijn aanwezigheid bij de Statenvergaderingen in april 1674, maakte Oranje alleen 

in januari 1679 zijn opwachting in de Statenkamer. Nadat de regenten hem met „alle 

civiliteiten‟ hadden ontvangen nam hij plaats in de stadhoudersstoel. Hij verklaarde het 

herstel van de provincie te willen bespoedigen van „alle calamiteijten‟. Naar eigen zeggen 

was hij daaraan niet toegekomen vanwege de oorlog met Frankrijk. Bij monde van de 

president antwoordden de Staten vereerd te zijn met zijn komst. Zij vaardigden op verzoek 

van Oranje zes regenten af die met de prins „in conferentie‟ traden.
16

 Binnen twee dagen 

kondigde de commissie maatregelen af om de financiën in het gewest op orde te krijgen. De 

commissie gaf aan dat de „consideratien ende sentimenten van Sijne Hoogheijd‟ een 

                                                 
11

 Hua, AStvU, inv.nr. 232-37, ResStvU, 22 april 1675 ; Idem, 278-6, Willem III aan StvU, 27 april 

1675. 
12

 Dit blijkt onder meer uit de brieven van de stadhouder, zie: Hua, AStvU, inv.nr. 278-6, Willem III 

aan StvU, 23 mei 1674; AStvU, inv.nr. 232-37, ResStvU, 4 augustus 1674; Idem, Aha, inv.nr. 2829, 

Schonauwen aan Amerongen, 2 mei 1681. 
13

 Groenveld, „William III as Stadholder‟ 33. 
14

 KHA, AS-KWIII, inv.nr. XI, b, 56. 
15

 Hua, AStvU, inv.nr. 232-37, ResStvU, 23 juni 1674; Idem, 25 juni 1674.. 
16

 Hua, AStvU, inv.nr. 232-39, ResStvU, 8 januari 1679. 
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belangrijke rol hadden gespeeld bij de totstandkoming van de conceptresolutie. „Ten dienste 

van het gemeen‟ introduceerden zij nieuwe belastingen en verhoogden zij bestaande. Zo 

stelde de commissie een impost voor op bezaaide landen en een belasting van tien stuivers per 

morgen land, evenals een verdubbeling van het Huisgeld.
17

 Al deze maatregelen 

bekrachtigden de Staten eensgezind. Bovendien stelden zij vijf personen aan die op het 

nakomen van de genomen besluiten moesten toezien, om te voorkomen dat het bij loze 

toezeggingen zou blijven.
18

  

Willem III wilde met zijn aanwezigheid bovenal de betaling van het leger 

bespoedigen. Op zijn advies besloten de Staten de soldij voortaan per maand uit te keren, om 

de soldaten te verzekeren van geregelde inkomsten. Over de financiering hiervan bereikten zij 

echter geen overeenstemming. De ridderschap stelde voor deze te betalen uit „het eerste deel 

der generale middelen‟, oftewel uit de opbrengsten van onder andere de 

onroerendgoedbelastingen, zoals het Huisgeld.
19

 Het derde lid verzette zich tegen dit voorstel, 

omdat dan vooral de steden voor de hoge oorlogskosten zouden opdraaien. De secretaris 

noteerde dat er daarna „verscheijde redenen ende consideratien mitsgaders debatten ende 

contradebatten tussen de resp. leden sijn gewisselt‟ en er „langwijligh was geconvereert‟. 

Willem III wees de regenten erop dat hij als stadhouder aan deze „discrepantie‟ een einde kon 

maken. Hij besefte echter dat een overstemming van het derde lid een effectieve inning zou 

kunnen belemmeren. De prins sommeerde de Staten nogmaals met elkaar ´in conferentie´ te 

treden en binnen veertien dagen een definitief besluit te nemen. Daaraan voegde hij dreigend 

toe in te zullen grijpen als het overleg ook dan in een impasse zou eindigen.
20

 Willem III zette 

zo de leden onder druk om zijn politiek te steunen, maar gaf hen de ruimte om met elkaar te 

bepalen hoe zij dat het beste konden doen. 

 

HET VERLOOP VAN DE BESLUITVORMING 

 

Onder normale omstandigheden kwamen de Staten van Utrecht iedere maand een aantal 

dagen bijeen.
21

 Maar om alle zaken te regelen die na de Franse bezetting aan de orde kwamen, 

vergaderden de Staten in de periode 1674-1675 maar liefst honderdzevenenzeventig keer. Het 

college stelde opnieuw alle regels, privileges en gebruiken vast.
22

 Hierna keerden de Staten 

                                                 
17

 Een „morgen‟ was een landmaat, tussen de 0,8 en 1,2 hectare. Het Huisgeld was een heffing op 

gebouwde eigendommen. 
18

 Hua, AStvU, inv.nr. 232-39, ResStvU, 10 januari 1679. 
19

 Verstegen, Gewestelijke financiën, dl. 5, 16-19. 
20

 Hua, AStvU, inv.nr. 232-39, ResStvU, 11 januari 1679; Idem, 12 januari 1679. 
21

 De Bruin, Geheimhouding en verraad 178-182 
22

 Hua, AStvU, inv.nr. 232-37, ResStvU, 20 april 1674; Idem, 27 april 1674; Idem, 30 april 1674; 

Idem, 3 mei 1674; Idem, 25 juni 1674; Idem, 15 juli 1674; Idem, 25 juli 1674; Idem, 4 augustus 1674; 
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terug tot het gebruikelijke vergaderpatroon. Net als voor de Franse bezetting kwamen de 

regenten vooral bijeen aan het einde en aan het begin van het jaar. Dan moesten de gewesten 

de jaarlijkse begroting van de Staten-Generaal ratificeren, de zogenaamde Staat van Oorlog. 

Het gaf altijd voer voor discussie wie er onder welke voorwaarden voor de generaliteitslasten 

moest opdraaien.
23

 Er waren ook perioden waarin de regenten nauwelijks vergaderden, zoals 

in het voorjaar. De secretaris van de Staten schreef enkele keren aan Amerongen dat de 

regenten „op vacantie sijn‟.
24

 Bovendien constateerde Schonauwen dat regenten rond oktober 

besluiten vaak uitstelden, omdat zij als de „tijdt van de burgemeesters ten eijnde loopt‟ in 

afwachting waren van hun herverkiezing.
25

 Overigens opperden in 1682 enkele bestuurders 

om vaste vergaderdagen in te voeren, maar hieraan gaven de Staten geen gehoor.
26

 

Iedere vergadering van de Staten verliep volgens een vaste procedure. De president 

opende het overleg, dat plaatsvond in een statig gebouw aan het Janskerkhof. Deze legde aan 

de regenten de „punten van beschrijving‟ voor, oftewel de vooraf aangekondigde 

agendapunten. Deze hadden achtereenvolgens betrekking op de generaliteit, de provinciale 

zaken en de lokale en individuele onderwerpen. Elk agendapunt begon met het voorlezen van 

een brief of met een mondeling verslag, waarin een regent het onderwerp toelichtte. Hierna 

maakten in volgorde van rang de leden van de Staten hun standpunt bekend. Doorgaans waren 

in de Statenvergadering alle acht geëligeerden en vier tot zeven edellieden aanwezig, terwijl 

de stad met twee regerende burgermeesters en vier tot zes leden van de vroedschap 

vertegenwoordigd was. De kleine steden zonden tussen de één en drie afgevaardigden. Als 

eenparigheid niet vereist was, besloten de Staten bij meerderheid van stemmen. Slechts bij 

hoge uitzondering maakten regenten bezwaar tegen het besluit dat hun lid had genomen. 

Meestal maakten de eerste twee leden van de Staten het besluit van hun college 

kenbaar zodra het betreffende punt in de provinciale vergadering aan de orde kwam. Doordat 

zij met hun voltallige college aanwezig mochten zijn binnen de Statenkamer, konden zij een 

standpunt bepalen zonder ruggespraak te houden. Het derde lid gaf daarentegen steevast aan 

het voorstel van de geëligeerden en de ridderschap voor te leggen aan de vroedschap. De 

president van de Staten vroeg de afgevaardigden van de stad vervolgens in de eerstvolgende 

vergadering het standpunt van de vroedschap bekend te maken. Bij belangrijke besluiten riep 

de president zo snel mogelijk de Staten nogmaals bijeen, soms zelfs later diezelfde dag. Nadat 

                                                                                                                                            
Idem, 14 augustus 1674; Idem, 2 september 1674; Idem, 25 september 1674; Idem, 8 oktober 1674; 

Idem, 11 oktober 1674; Idem, 2 maart 1675; Idem, inv.nr. 232-38, 5 januari 1676. 
23

 Verstegen, Gewestelijke financiën, dl. 5, 7. 
24

 Hua, Aha, inv.nr. 2818, Van Beusechem aan Amerongen, 22 april 1677; Idem, 2845, Voet van 

Winssen aan Amerongen, 22 april 1690; Idem, AStvU, inv.nr. 292-4, N.N. aan Voet van Winssen, 14 

augustus 1686. 
25

 Hua, Aha, inv.nr. 2824, Schonauwen aan Amerongen, 5 februari 1680. 
26

 Hua, StvU, inv.nr. 731-7, ResRid, 7 december 1682. De resoluties van de Staten van Utrecht uit deze 

periode zijn verloren gegaan, zodat verdere informatie hierover ontbreekt. 
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de eerste twee leden nogmaals hun standpunt toelichtten, maakte het derde lid de 

vroedschapsresolutie bekend. Eventueel vermeldden de vertegenwoordigers van de steden 

waarin hun besluit afweek van dat van de overige leden. Als de leden daarna niet snel op één 

lijn kwamen en er wel eenparigheid vereist was, namen de Staten het vraagstuk opnieuw in 

behandeling of stelden zij het besluit voorlopig uit. Dit herhaalde zich totdat er een resolutie 

ter tafel kwam waar alle leden zich in konden vinden.
27

 Colleges of regenten konden de 

besluitvorming lang traineren. Toch gingen zij niet graag tot overstemming over, omdat zij zo 

groot mogelijke steun wilden voor besluiten. Regenten wisten dat als zij bij de ene kwestie 

hun zin doordreven, zij bij een volgende mogelijk het nakijken zouden hebben. 

 Binnen de vergadering hadden de regenten gelegenheid voor „serieuse deliberatien‟ 

en „discoursen‟, maar vanwege de gespannen internationale situatie met mate.
28

 Telkens als 

de buitenlandse politiek ter sprake kwam of de financiering van troepen, wezen regenten 

elkaar op de buitenlandse dreiging. De verovering van het Sticht in 1672 had in het gewest 

Utrecht een trauma veroorzaakt. Binnen het gewest leefde sterk het idee dat de Franse legers 

bestreden moesten worden, om te voorkomen dat deze opnieuw zouden oprukken tot binnen 

de provinciegrenzen. Dat Lodewijk XIV telkens nieuwe gebieden in de Spaanse Nederlanden 

veroverde of annexeerde, zagen de meeste Stichtenaren als een voorbode voor een mogelijke 

herhaling van het Rampjaar. Zo schreeef Turnor haar echtgenoot regelmatig over de „zware 

tijdinge‟ die uit de Spaanse Nederlanden kwamen.
29

 Zij informeerde hem dat de Franse 

soldaten in 1684 in de Spaanse Nederlanden „dorpen afbranden, vrouwen schenden en 

dochters schofferen‟.
30

 Ook in de Utrechtse Staten lieten regenten blijken bezorgd te zijn over 

de „becommeringe van den Staet‟. Telkens benadrukten regenten in de Statenvergadering dat 

vanwege de „conjuncture van tijden ende saecken‟ besluiten aangaande de buitenlandse 

politiek niet uitgesteld moesten worden.
31

 De Republiek verkeerde, zelfs als er formeel sprake 

was van vrede, in staat van oorlog en moest daadkracht tonen om de Franse dreiging het 

hoofd te bieden.  

 Het idee dat het noodzakelijk was binnen de colleges snel tot overeenstemming te 

komen beïnvloedde de manier waarop regenten dachten over bestuurlijke bekwaamheid. Toen 

Amerongen in 1674 een nieuwe rekenmeester aanbeval, roemde hij diens kwaliteiten „zoveel 

als ick [er] kan uitdencken‟, maar vooral diens vermogen besluiten snel door te drukken.
32

 

Daarentegen bekritiseerde hij degenen die onnodig lang vergaderden en de besluitvorming 

ophielden. Zo adviseerde Amerongen in 1677 de stadhouder bij de jaarlijkse 

                                                 
27

 Hua, AStvU, inv.nr. 232, passim. 
28

 Hua, AStvU, inv.nr. 232, passim. Helaas vermeldde de secretaris slechts summier hoe dit overleg 

verliep. 
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 Hua, Aha, inv.nr. 2726, Turnor aan Amerongen, 2 augustus 1681. 
30

 Hua, Aha, inv.nr. 2724, Turnor aan Amerongen, 1 januari 1684; Idem, 1 september 1676. 
31

 Hua, AstvU, inv.nr. 232-39, ResStvU, 16 april 1678. 
32

 Hua, Aha, inv.nr. 2864, Amerongen aan Willem III, na 1674. 
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vroedschapsverkiezing enkele regenten te vervangen, omdat het college door de „imbiliciteijt 

in de regeringe door mancquement van vigeur [oftewel kracht]‟ geen resultaten boekte.
33

 

Vooral regenten die zich tevergeefs opwierpen als leidinggevende regenten werden 

onderwerp van spot. Nadat bijvoorbeeld de geëligeerden eens hadden geweigerd in te 

stemmen met een voorstel tot nieuwe belastingen, schoof Schonauwen de schuld in de 

schoenen van Pieter Ruysch. Deze wilde volgens hem „den Atlas‟ zijn, maar had een gebrek 

aan wijsheid, kennis en standvastigheid.
34

 Ook Schadé schreef in 1680 aan Amerongen dat 

„de heeren alhyer blijven vergaederen, en alsoo daer gheen hooft onder ons is, bequaem om 

de besognes te reguleren, & gevolgh tot conclusie te maecken, blijft alles in staet als het was 

in den aenvangh‟.
35 

Regenten zagen een vlot verloop van de besluitvorming als de 

verantwoordelijkheid van de meest aanzienlijke bestuurders, Amerongen en later Dijkveld. 

 De wens om de besluitvorming te bespoedigen door deze te laten bepalen door een 

klein aantal invloedrijke regenten, had zich voor een deel geïnstitutionaliseerd. Zo kregen de 

Gedeputeerde Staten een belangrijke rol bij de totstandkoming van besluiten.
36

 In dit 

dagelijkse bestuur van de provincie waren vier geëligeerden, twee ridderschapsleden en de 

twee regerende burgemeesters van de stad Utrecht vertegenwoordigd. Zij hadden tot taak een 

aantal militaire, financiële en gerechtelijke kwesties te regelen. Bovendien moesten zij de 

Staten bijeenroepen, adviseren en hun besluiten uitvoeren. Belangrijke regenten zetelden 

zowel in de Staten als in de Gedeputeerde Staten, waardoor zij het voorbereiden, nemen en 

uitvoeren van besluiten naar hun hand konden zetten.
37

 Amerongen en Dijkveld hadden op de 

samenstelling van dit college grote invloed. Dat gold ook voor de vorming van een 

toenemend aantal commisies, die net als elders in de Republiek een deel van de 

besluitvorming overnamen.
38

 In deze drie-, zes of negenkoppige besognes waren de leden van 

de Staten evenredig vertegenwoordigd. De besluitvorming werd bespoedigd doordat kwesties 

in kleinere kring achter gesloten deuren werden besproken, door de meest aanzienlijke 

regenten. Enkele commissies hadden zelfs een permanente status. Dit gold bijvoorbeeld voor 

de financiële commissie, die de inkomsten en uitgaven van de Staten beheerde.
39 

Meestal 

stelden de colleges echter ad hoc besognes samen om bepaalde zaken te regelen of te 
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onderzoeken.
40

 Het gebeurde regelmatig dat een conceptvoorstel van de commissie ter 

goedkeuring aan Amerongen of Dijkveld werd voorgelegd voordat het in de Utrechtse Staten 

openbaar werd.
41

 Doordat de colleges meestal het advies van de commissies overnamen, 

konden Amerongen en Dijkveld de uitkomst van de Statenvergadering bepalen. 

Daarbij dient, andermaal, aangetekend te worden dat de invloed van Amerongen zich 

beperkte tot de adelijke regenten en die van Dijkveld tot de burgerlijke. Als Amerongen in de 

Republiek was in afwachting van een volgend gezantschap, kwamen leden van zijn factie 

geregeld bijeen op het huis Amerongen om ´besognes´ te bespreken.
42

 Op de ridderschap kon 

hij daardoor veel invloed uitoefenen.
43

 Enkele keren probeerde Amerongen tevergeefs ook 

andere colleges naar zijn hand te zetten. Dit bleek onder meer in januari 1679, toen de 

Utrechtse Staten tevergeefs probeerden de betaling van soldaten te regelen.
44

 Zoals vaker 

ontstond er onenigheid over de verdeling van de belastingdruk tussen edellieden en de 

afgevaardigden van de stad Utrecht. Om de besprekingen vlot te trekken had Amerongen 

eerst de ridderschap, daarna de twee burgemeesters van de stad Utrecht en tenslotte vier 

geëligeerden met „veel redene getracht [te] persuaderen‟. Hij slaagde er echter niet in om de 

stedelingen te overreden. Zij wilden weliswaar de belangen van Oranje behartigen, maar 

weigerden met het voorstel van de ridderschap in te stemmen. Wederom kwam de oude 

politieke tegenstelling tussen de ridderschap en de stad Utrecht bovendrijven. De 

burgemeesters verzochten Amerongen om enige dagen uitstel, maar hij voelde daar weinig 

voor. Tot ongenoegen van Willem III kon Amerongen slechts voorstellen de Staten met 

overstemming van het derde lid te laten concluderen.
45

 Binnen de Utrechtse bestuurscolleges 

vormden de adellijke en burgerlijke regenten twee grotendeels gescheiden groepen. 
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TEN DIENSTE VAN DE STADHOUDERLIJKE REGERING 

 

De Stichtse regenten stelden in officiële verklaringen dat zij de „interesse van onze 

stadhouderlijke regeringe‟ dienden ten gunste van het „algemeen belang‟.
46

 Hiermee plaatsen 

regenten degenen die Willem III niet steunden in een kwaad daglicht. Het impliceerde immers 

dat hun eventuele tegenstanders vooral het particuliere belang voor ogen hadden en dus 

onbekwaam waren voor publieke functies.
47

 Bovendien presenteerden de regenten zich op 

deze manier volgens het profiel van bestuurlijke bekwaamheid zoals Willem III dat hanteerde, 

waarin loyaliteit aan het Oranjehuis centraal stond. Dit wil echter niet zeggen dat het publieke 

belang voor regenten niet belangrijk was. Na het Rampjaar waren zij ervan overtuigd dat de 

prins gesteund moest worden in diens streven om als kapitein-generaal de Franse 

expansiedrift in te dammen.
48

 Tegelijkertijd zou steun aan de stadhouder voorkomen dat de 

Republiek ineen zou storten als gevolg van tweespalt, zoals volgens velen gebeurd was na de 

Franse inval. Het was een wijdverbreide opvatting dat eendracht de staat zou sterken.
49

 De 

regenten spraken in de colleges over de stadhouder als een bindende factor. Terwijl de 

gewesten en de regenten regelmatig met elkaar botsten, kon de prins bevorderen dat zij samen 

de algemene belangen behartigden. Zo schreef Schonauwen dat het „te verwonderen [is] hoe 

Sijne Hoogheijd uijt die weinige blom heeft weeten te trecken een salutaire beaum, die 

tesaemen hout en in een harmonie conserveert de seven provintien‟.
50

 Om die eendracht ook 

binnen het gewest te handhaven, straften de Staten ´rigoureuselijk‟ degenen die met 

„disrespect‟ spraken over de stadhouder of over Utrechtse regenten.
51

 Zeker in het eerste 

decennium na 1674 vonden vele regenten dat het gewest Utrecht zich eensgezind achter de 

„goederentieren vorst‟ moest scharen.
52

 

Dat de grote bereidheid Willem III te steunen wat betreft de Stichtse regenten ook 

staatkundig consequenties mocht hebben, bleek toen in januari 1675 Gelderland de hertogs- 

en graafstitel aan Oranje aanbood. Terwijl in de zeegewesten er luide protesten klonken 

omdat regenten het daar zagen als een mogelijke stap van de prins richting soevereiniteit in de 

Republiek, rezen er in de Utrechtse Staten geen bezwaren. De Staten stelden zelfs een 

commissie samen die de prins met het besluit van de Gelderse Staten feliciteerde. Vanwege 

de grote verdienste van Oranje vonden zij een sterke machtspositie van hem gerechtvaardigd. 

Vooral in Amsterdam liepen de spanningen echter zo hoog op dat Willem III inzag dat het 
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aannemen van de titel hem ernstig zou schaden.
53

 Aan de Utrechtse Staten liet hij weten het 

voorstel van Gelderland af te slaan omdat er „veel jalousie is‟, verwijzend naar de weerstand 

in Holland tegen zijn alsmaar groeiende status.
54

 Het was niet de enige keer dat de Stichtse 

regenten zich over de staatkundige verhoudingen uitlieten. Zo uitten enkelen hun bezorgdheid 

over het uitblijven van een nakomeling van Willem III, wat het erfelijke stadhouderschap 

ondermijnde. In 1681 bespraken edellieden de mogelijkheid Oranjes neef Philips Willem van 

Brandenburg, de oudste zoon uit het tweede huwelijk van de Brandenburgse keurvorst, als 

opvolger van Willem III aan te wijzen. Dit zou de continuïteit van het bestel garanderen.
55

 

Lange tijd was een aanzienlijk deel van de Stichtse elite tevreden over de staatkundige 

verhoudingen en wenste die te continueren. 

In de eerste jaren na het Rampjaar probeerden de Utrechtse bestuurscolleges hun band 

met Oranje te versterken. Om deze reden bespraken de Staten in september 1674 een voorstel 

om de prins meer rechten te gunnen in de door hem aangekochte domeinen in het Sticht. De 

Utrechtse vroedschap stelde voor de nieuw benoemde stadhouder de hoge en vrije jurisdicties 

van Soest, Baarn en Ter Eem te geven. De ridderschap voegde daaraan toe dat het ´district 

wat klein was´ voor een dergelijke status en opperde ook Eemnes aan Oranje te laten 

toekomen.
56

 De Staten gunden daarna eenparig Oranje deze privileges en gebiedsuitbreiding, 

uit dankbaarheid dat de prins zich had opgeworpen als de beschermer van de ´miserabel 

provintie´.
57

 Bovendien schonken zij hem een ´present´ van driemaal honderdduizend gulden, 

voor wat hij voor het „gemeen‟ en de „verlossinge‟ van de provincie Utrecht had gedaan.
58

 De 

regenten onderstreepten hun vrijgevigheid door de Staatse resolutie waarin het geschenk 

stond opgetekend aan te bieden in een gouden doos ter waarde van duizend gulden. De prins 

ontving de daarvoor verantwoordelijke zeskoppige commissie „met een vriendelijck gelaet 

ende alle beleeftheden‟ op Soestdijk. Hij bedankte de leden en beloofde zich voor de belangen 

van het gewest te zullen inzetten.
59

 

Een ander middel om de relatie met Willem III te verbeteren was door met Staatse 

commissies bij hem op audiëntie te gaan. Hoe deze audiënties verliepen is onduidelijk. Voor 
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deze bezoeken aan het hof was vooraf toestemming nodig van de prins, al dan niet via diens 

vertrouwelingen. Als de prins op Soestdijk verbleef, stuurden de regenten regelmatig iemand 

naar het hof toe om voorzichtig te laten informeren of hun komst gelegen kwam.
60

 Een enkele 

keer wilden zij op het jachtslot met Oranje overleggen over de ambtenbegeving of over 

andere besluiten. Een dergelijke aanleiding voor een audiëntie was echter lang niet altijd 

noodzakelijk. Eens „congratuleerde [een commissie de stadhouder] met [zijn] aankomste in de 

provincie ende legden verders het schuldigh compliment af‟.
61

 Omdat de Staten vaak de 

militaire successen van de prins als voorwendsel kozen, wilde hij hen graag ontvangen.
62

 

Hierdoor kregen Staatse commissies enkele keren per jaar toegang tot het hof en konden de 

Stichtse regenten zich als dienstbare bestuurders presenteren aan de stadhouder.
 63

 

Wellicht het meest uitgelezen moment hiervoor was nadat Willem III in 1677 was 

teruggekeerd uit Engeland na zijn huwelijk met Mary. Toen de Staten begin november het 

nieuws hierover vernamen, begonnen zij in overleg met de andere gewesten onmiddellijk met 

de voorbereiding van een groots onthaal in Den Haag. Een negenkoppige commissie zou 

Oranje namens het Sticht complimenteren en feliciteren. Toen echter bleek dat Gelderland de 

felicitatie aan de gedeputeerden in Den Haag overliet, terwijl Holland de prins „en corps‟ 

wilde ontvangen, ontstond er ook in het Sticht onenigheid over de te nemen stappen. Na lang 

overleg besloten de Utrechtse Staten dat als de andere provincies geen andere 

gecommitteerden afvaardigden, zij dat ook achterwege zouden laten. De eerder voorgestelde 

commissieleden reageerden verbolgen, omdat zij een kans aan zich voorbij zagen gaan om 

aan de prins hun bekwaamheid te tonen. Het leidde tot zoveel onenigheid dat de Staten hen 

alsnog naar de prins stuurden. Eind december deden de commissieleden verslag van hun 

felicitatie aan Willem III, die ervan blijk had gegeven hun aanwezigheid op prijs te stellen.
64

  

De dienstbaarheid van de Stichtse regenten aan Oranje kwam echter vooral tot uiting 

als zij in de bestuurscolleges de buitenlandse politiek bespraken. Daarbij keerde steeds de 

vraag terug op welke manier de Republiek zich moest verweren tegen de expansiepolitiek van 

Lodewijk XIV. Willem III wilde deze met vooral militaire middelen indammen en vond 

daarbij het gewest Utrecht aan zijn zijde. Net als elders informeerden regenten zich met 

kranten, pamfletten, geruchten en bestuurlijke verslagen over al dan niet vermeende 

gruwelijkheden die Franse soldaten aanrichtten in de Spaanse Nederlanden. Overal in de 

Republiek lag de Franse bezetting nog vers in het geheugen, maar het gewest Utrecht had 
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deze aan den lijve ondervonden. Op het platteland kampten boeren met de gevolgen van 

vernielingen en binnen de stad Utrecht dachten velen met afschuw terug aan de hoge 

schattingen. Bovendien kregen Stichtenaren na 1674 te maken met de inkwartiering van 

regimenten en met deserteurs, wat hen er steeds op wees dat de oorlog nog in alle hevigheid 

woedde.
65

 Nog in 1680 herinnerde Amerongen de prins eraan dat de „lant provintien in den 

jongsten oorloch aen de vijanden geexposeert sijn geweest, en soo veel schade en 

ongemacken hebben ondervonden‟.
66

 Volgens het Sticht was het belangrijkste doel van de 

buitenlandse politiek een herhaling van het Rampjaar te voorkomen. 

Hoewel het gewest Utrecht in navolging van Oranje diplomatieke middelen niet 

schuwde, achtte het lange tijd een verdrag met de in hun ogen onbetrouwbare Lodewijk XIV 

onwenselijk. De meeste Utrechtse regenten stonden argwanend tegenover de 

onderhandelingen die de Staten-Generaal in 1676 openden met Frankrijk, in het stadhuis van 

Nijmegen.
67

 Deze besprekingen waren een initiatief van enkele Hollandse steden onder 

leiding van Amsterdam. Willem III koos de afgevaardigden die namens het Sticht aan de 

onderhandelingen deelnamen, onder wie Renswoude.
68

 In het voorjaar van 1678 kwamen de 

besprekingen in een stroomversnelling. De Amsterdamse vredeswens dreef de Republiek 

richting een verbond met Frankrijk, tot grote ontevredenheid van Oranje. De prins vreesde dat 

een dergelijk verdrag ten koste zou gaan van andere bondgenootschappen van de Republiek. 

Willem III vond een eensgezind Sticht aan zijn zijde.
 
De Utrechtse Staten stelden „alle ‟t gene 

[te] approbeerden [dat] de [Staten-Generaal] met het hoogwijs advis van Sijne Hoogheijt‟ 

zouden aannemen.
69

 Toen de Staten-Generaal vroegen om een concreter besluit, namen zij dit 

slechts „ter notificatie‟ aan. Zij wachtten voorlopig het advies van de stadhouder af. In de 

weken daarna kwamen de Staten herhaaldelijk bijeen, maar steeds hielden zij vast aan hun 

eerder genomen besluit. 

Nadat de Vrede van Nijmegen (1678) was gesloten, trachtte Willem III de ratificatie 

ervan te frustreren. Hij gaf het advies pas in te stemmen met het verdrag als de bondgenoten 

van de Republiek daarmee akkoord gingen.
70

 Hij wist dat deze voorwaarde vrijwel 
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onrealiseerbaar was. Ondertussen overtuigde Lodewijk XIV echter Holland dat het gewest 

desnoods buiten de andere provincies om vrede zou moeten sluiten. In ruil zouden de Fransen 

hun invoerheffingen verlagen. Deze houding van Holland ondermijnde de Republiek, die haar 

bestaansrecht dankte aan de gezamenlijke buitenlandse politiek. Bovendien konden de 

overige provincies de strijd niet voorzetten zonder de inzet van Hollands kapitaal. Oranje en 

het Sticht restte niets anders dan zich te voegen naar de politiek van Holland, met 

verstrekkende gevolgen. Zoals de prins voorspeld had, voelden de bondgenoten van de 

Republiek zich verraden en verbonden zich massaal met Frankrijk. Om zijn reputatie te 

herstellen forceerde Oranje een heropening van de strijd in de Spaanse Nederlanden, maar 

Lodewijk XIV weigerde op deze „uitnodiging‟ in te gaan.
71

 De perikelen rond de Vrede van 

Nijmegen brachten aldus de beperkingen van de binnenlandse machtspositie van Willem III 

aan het licht. Tegelijkertijd toonde het aan dat Oranje tot eind jaren zeventig op de steun van 

het Sticht kon rekenen. 

 

GRENZEN AAN DE DIENSTBAARHEID AAN ORANJE 

 

Het gewest Utrecht betaalde een hoge prijs voor de steun aan Willem III. Net als alle andere 

provincies had het moeite de hoge oorlogskosten op te brengen.
72

 In 1675 leverden de 

belastingen de Staten 1.106.314 gulden op, iets meer dan voor de Franse bezetting. De 

uitgaven stegen echter tot 1.799.456 gulden, een verdubbeling ten opzichte van het jaar 1669. 

Deze stijging was vooral het gevolg van het opvoeren van het leger naar 90.000 soldaten door 

de Staten-Generaal, al liep dat aantal later terug.
73

 Hierdoor liepen de tekorten van het gewest 

Utrecht hoog op. In 1677 vreesde één van de Utrechtse regenten dat „de schulden ons vast 

boven het hooft groeyen‟. Vijf jaar later schreef Schadé aan Amerongen dat „wij sijn soo rijck 

en geldigh niet al wel waren voort jaer 1672 ende in vele arme provintien loopt alles van 

slecht tot erger; de landerijen sijn weynigh gelt meer waerdigh ende cunnen de Staten verders 

op credyt negotieren en extraordinaire staat van oorlog heeft men int voorlede jaer niet 

cunnen betalen‟.
74

 Schonauwen vatte het in 1680 bondiger samen met de woorden „den 

rijckdom is nu maer imaginair, de vaste goederen hebben nu gheen prijs meer‟.
75

 Het gewest 

Utrecht balanceerde op de rand van een financiële afgrond. 

                                                 
71

 Kurtz, Willem III en Amsterdam 20-25; Aalbers, De Republiek en de vrede van Europa 5. 
72

 Verstegen, Gewestelijke financiën, dl. 5, 7, 144. Het is door een gebrek aan bronnen slechts mogelijk 

een fragmentarisch beeld te krijgen hoe effectief de provincie Utrecht erin slaagde belastingen te innen, 

maar zeker is dat het onvoldoende was om haar verplichtingen na te komen. 
73

 Zwitzer, ‘De militie van den Staat’ 175-176; Van Deursen, „Staat van oorlog‟. 
74

 Hua, Aha, inv.nr. 2837, Schadé aan Amerongen, 10 december 1682. 
75

 Geciteerd naar: Van der Bijl, „Utrechts weerstand tegen de oorlogspolitiek tijdens de Spaanse 

Successieoorlog‟ 180-181. 



 141 

De regenten wilden zo min mogelijk voor de oorlogskosten opdraaien. Al in het 

najaar 1674 vroegen de Utrechtse Staten aan Oranje of zij vanwege de „deplorabele‟ staat van 

het gewest „verschoont‟ mochten blijven van de quote. De stadhouder antwoordde dat alle 

provincies zware lasten droegen en dat er dus geen reden was om niet aan de financiële 

verplichtingen te voldoen. De stedelijke afgevaardigden lieten zich echter niet eenvoudig 

overhalen. Volgens hen was het onmogelijk om aan de quote te voldoen. Zij kregen bijval van 

de andere leden, maar deze voegden daaraan toe dat zij geen andere keus hadden dan toch een 

bijdrage te leveren. Om de prins tegemoet te komen, maar ook om de beslissing voor zich uit 

te schuiven, stelden de Staten een commissie samen die moest onderzoeken op welke manier 

het Sticht aan de quote kon voldoen. Holland zette met een schriftelijk verzoek de 

commissieleden onmiddellijk onder druk om met positieve resultaten over de brug te komen. 

Binnen enkele dagen bracht het besogne een rapport uit. Hierin stond dat het weliswaar 

„nochtants onmogelijck schijnt‟ om aan de Staat van Oorlog te voldoen, maar het gewest er 

desondanks mee instemde.
76

 Een jaar later verklaarden de Staten echter opnieuw dat zij door 

„alle rampen ende ellende‟ niet meer dan een halve quote konden opbrengen. En zelfs toen 

Oranje hiermee instemde, vroegen zij zich „in alle billickheijt‟ af of dat haalbaar was.
77

 

Oranje reageerde hierop verontwaardigd. Toen hij in mei 1677 enkele uren op Soestdijk was, 

schreef hij „in seer ernstige termen‟ aan de Staten van Utrecht dat zij de legerlasten moesten 

opbrengen en dat vooral de stad de besluitvorming niet langer moest traineren.
78

 

Om de hoge oorlogskosten te dekken stelden de bestuurscolleges steeds nieuwe 

belastingen voor of wilden zij de oude hervormen. Een voorbeeld daarvan was het 

Familiegeld, dat de Staten van Utrecht in 1672 instelden om het leger te financieren.
79

 Deze 

belasting gold voor iedereen die een „ordentelijk bestaan en onderhoud‟ had. Ieder jaar 

stelden de schouten een lijst op van de „gebuijrten ende wijcken, [...] de familien [en hun] 

qualiteijten, alsmede hun kinderen, meer- of minderjarig, getrouwt of ongetrouwt, 

huijshouden of bij andere inwoonende‟.
80

 Aan de hand van de ingebrachte „sentimenten‟ deed 

de financiële commissie een voorstel over het Familiegeld.
81

 Typerend voor de financiële 

neergang van het gewest Utrecht was dat de Staten het Familiegeld in 1675 twee keer zo hoog 
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vaststelden als in 1682 het geval zou zijn.
82

 Desondanks stuitte het Familiegeld blijvend op 

verzet. Vooral de kleine steden, dorpen en gehuchten lieten aantekenen dat de quote wat hen 

betreft niet haalbaar was.
83

 Een Stichtenaar klaagde er in 1686 over dat het Familiegeld op 

dezelfde hoogte was vastgesteld als het jaar daarvoor, terwijl er volgens hem mensen waren 

gestorven en vertrokken.
84

 Van grootschalige ontvolking was in het Sticht echter geen sprake. 

Om de problemen bij het innen van het Familiegeld het hoofd te bieden, namen de 

Staten van Utrecht maatregelen. Zo moesten Stichtenaren bij de Schout laten registreren dat 

zij aan deze belasting hadden voldaan.
85

 Degenen die in gebreke bleven wachtte vervolging. 

Zo onderzocht een commissie in 1688 de beschuldiging dat ene De Ridder zijn Familiegeld 

niet had betaald. De leden concludeerden dat hij zijn plicht had gedaan, waarna de ontvanger 

het tekort uit eigen zak moest aanvullen.
86

 Behalve het houden van toezicht, stelden de Staten 

in 1686 termijnen in waarbinnen de betaling moest plaatsvinden. De aangeslagenen moesten 

het eerste deel van het geld voor 15 april voldoen en de andere helft voor 15 september. Om 

te bevorderen dat de Stichtenaren zich aan deze termijnen hielden, gaven de Staten kortingen. 

Degenen die aan de eerste termijn voldeden kregen een premie van 8% en degenen die op tijd 

het tweede deel betaalden één van 6%.
87

 Dergelijke belastingherzieningen publiceerden de 

bestuurscolleges in plakkaatvorm in de stad, zodat niemand „ignorantie pretendere‟.
88

 

Bovendien hoopten de Staten dat publicatie zou leiden tot begrip van de bevolking voor de 

zware belastingdruk als gevolg van de „sware lasten en schulden door den laetsten oorlogh‟.
89

  

Het opbrengen van de zware oorlogslasten leidde ertoe dat in het Sticht langzaam de 

weerstand tegen de buitenlandse politiek van Willem III toenam. Ondanks de Vrede van 

Nijmegen rukten de Fransen onverminderd op in de Spaanse Nederlanden.
90

 Sommigen zagen 

dit als het gelijk van Oranje, terwijl anderen een volgend verdrag met Frankrijk noodzakelijk 

achtten om de grenzen opnieuw vast te stellen.
91

 Stemmen gingen op een goede relatie met 

Frankrijk te onderhouden. Niet alleen waren de Fransen de belangrijkste handelspartners, 

maar ook schaarde Zweden zich openlijk aan de zijde van Lodewijk XIV en frustreerde de 
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vaart naar de Oostzee.
92

 In het Sticht kwamen de spanningen aan het licht nadat er een 

verschil van interpretatie was ontstaan over een verdrag met Spanje uit maart 1682. Hierin 

hadden de Staten-Generaal toegezegd hun bondgenoot te steunen met troepen als deze in 

oorlog raakte met Frankrijk. In de jaren daarna was het onduidelijk of de Republiek verplicht 

was tot deze steun. Formeel ontbrak een oorlogssituatie, maar in de praktijk was er wel sprake 

van. In het voorjaar van 1683 stelde Oranje de Staten-Generaal een troepenwerving voor van 

8.000 soldaten, om aan de verplichtingen tegenover Spanje te kunnen voldoen. Onder leiding 

van Amsterdam rees er net als in 1678 verzet tegen deze politiek, omdat de regenten vreesden 

dat de Republiek nodeloos in een conflict met Frankrijk verzeild zou raken. Ook in het Sticht 

rezen er vragen over de noodzaak van de troepenwerving. Toen Dijkveld echter uit Den Haag 

overkwam om de vergadering te leiden, stemde het Sticht eensgezind met het voorstel in. 

Gesteund door de Stichtse resolutie zette Oranje de besluitvorming in de Staten-Generaal 

onder druk.
93

 De prins wist een meerderheid van de gewesten achter zich te krijgen, waarna 

hij onmiddellijk troepen liet werven en oprukken naar de Spaanse Nederlanden.
94

  

De stadhouder wilde de voor hem gunstige verhoudingen in de Staten-Generaal uitbuiten 

en rekende daarbij tevergeefs op de steun van het gewest Utrecht. Hij stelde direct nóg een 

legeruitbreiding voor, ditmaal van 16.000 soldaten. Dit zou Lodewijk XIV duidelijk maken 

dat het de Republiek ernst was met de hulp aan Spanje. In de hoop de Stichtse instemming 

opnieuw te kunnen aanwenden in de Staten-Generaal, verzocht de prins de Utrechtse Staten in 

te stemmen met de 'versterckinge van slants militie'.
95

 Ditmaal leidde het verzoek in het Sticht 

tot grote onenigheid. De Staten stelden een commissie samen die financiële middelen vond 

voor de eventuele legeruitbreiding. Als reactie daarop hielden enkele stedelingen 'een 

pertikuliere konferenti [waarin] ongemeene hoochge tael [werd] geroert´.
96

 Ook in 

Amsterdam stuitte het voorstel op weerstand, heviger nog dan in de stad Utrecht. Deze 

spanningen liepen op toen begin december Spanje de oorlog verklaarde aan Frankrijk.
97

 

Turnor schreef terecht dat achter de Spaanse oorlogsverklaring wat ´schuijl [moet] gaen‟.
98

 

Spanje wilde de Republiek bewegen tot snelle en krachtige steun. Willem III wilde daarna de 

legerversterking er in allerijl doorheen drukken. Hij vroeg de Staten van Holland om 

Amsterdam te overstemmen, maar dit weigerden zij.
99
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Dat ruim een maand later de Utrechtse Staten nog altijd geen positieve resolutie hadden 

genomen, was Oranje een doorn in het oog. Toen hij hun hierover een brief schreef, lieten 

alleen de geëligeerden en de ridderschap hun instemming met de prins blijken.
100

 Het derde 

lid schoof het besluit andermaal voor zich uit. De spanning in het Sticht nam toe. Twee dagen 

later dreigden de twee voorstemmende leden hun standpunt 'aen Sijne Hoogheijdt als erff 

stadthouder over te brengen, omme naer sijne hooge wijsheijt 't selve of te bemiddelen off 

daer over de uijtspraecke te doen'. Bovendien was het derde lid intern verdeeld. De 

afgevaardigden van de stad Amersfoort lieten in de Statenvergadering weten „daertoe wel 

gereet te sijn‟. Zij zegden toe „de heeren van de andere steden aen [te schrijven] om over de 

voorss. saecke mede te helpen delibereren ende resolveren‟.
101

 De Utrechtse vroedschap gaf 

echter niet toe aan de druk. Zij stemde in met de werving onder de voorwaarde dat 'bij dese 

provintie geen wervinge sal worden gedaen voor ende aleer de voorsittende provintien sullen 

hebben geconsenteert ende hebben aengevangen te betaelen'.
102

 Dit leek een handreiking aan 

de eerste twee leden. Maar omdat de vroedschap de Stichtse besluitvorming afhankelijk 

maakte van de uitkomst van het langslepende conflict tussen Willem III en Amsterdam, was 

het vooral een poging het overleg verder te traineren. 

Tot ongenoegen van de prins zetten de Staten het besluit van de vroedschap om in een 

eenparige resolutie. De geëligeerden en de ridderschap hadden hun dreigement kunnen 

waarmaken door de hulp van de stadhouder in te roepen, maar zagen de resolutie als een 

acceptabel compromis. De regenten bedekten de geschillen met de mantel der liefde en 

maakten geen onnodige kosten voor troepen die wellicht later overbodig bleken. Om aan te 

tonen dat de Staten alle opties openlieten, gaven zij nogmaals het besogne opdracht met 

middelen over de brug te komen. Op 24 december stelde de commissie voor de eventuele 

legeruitbreiding te betalen door de uitgave van lijf- en losrenten, een verhoging van de 

schuldenlast.
103

 Turnor hoopte dat daarna „oock Amsterdam noch tot de werfinge sullen 

verstaen‟, maar dit bleek niet het geval.
104

 Ten einde raad dreef Willem III de werving op 

21/31 januari door de Staten van Holland, met overstemming van Amsterdam en Schiedam.
105

  

De spanningen tussen Willem III en Amsterdam liepen in de daaropvolgende maanden 

hoog op. Amsterdam protesteerde hevig tegen de overstemming en stuurde een rondzendbrief 

aan andere steden waarin zij erop wees dat de stadhouder hun rechten had geschonden. Ook 
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stuurde zij afgevaardigden naar Groningen en Friesland om die te bewegen tegen de 

troepenzending te stemmen, om zo een „rampzalige oorlog‟ te voorkomen. Ook in Zeeland 

nam de weerstand tegen de politiek van Willem III toe. De prins zag zich gedwongen 

persoonlijk af te reizen naar de Zeeuwse Statenvergadering om het college over de streep te 

trekken. Om het verzet te breken beschuldigde Oranje Amsterdam van collaboratie. Hij had 

een brief in handen weten te krijgen die als bewijs diende voor geheime ontmoetingen tussen 

Amsterdamse afgevaardigden en de Franse ambassadeur Jean-Antoine de Mesmes, comte 

D‟Avaux. Toen de stadhouder de tekst van deze brief hardop voorlas in de Staten van 

Holland, brak er groot tumult los. De Hollandse ridderschap stelde voor de papieren van de 

Amsterdamse burgemeesters in beslag te nemen, zodat eventueel belastend materiaal niet 

achterover gedrukt kon worden. Amsterdam reageerde hierop door zijn delegatie uit de Staten 

formeel terug te trekken.
106

 

De hevige onenigheid over de financiering van troepen bracht herinneringen naar boven 

over de binnenlandse perikelen in het jaar 1650. In pamfletten werd erop gewezen dat Willem 

III, net als zijn vader, vooral zijn persoonlijk belang voorop stelde en daarbij de rechten en 

privileges van de steden schond. Turnor schreef verontrust aan haar echtgenoot dat „men seijt 

van een groote vergaderin, gelijck in t yaer van 50 is geweest en daar de uijnie te vernieuwe 

en al de provinsie weer tot haer oude previleegie te brengen‟.
107

 Hierbij refereerde zij aan een 

oproep van de Friese stadhouder Hendrik Casimir II. Oranje onderhield al jaren een 

moeizame relatie met deze neef, van wie hij vond dat deze hem te weinig steunde. In 1684 

weigerde de prins Casmir II tot veldmaarschalk in het leger te benoemen. Als reactie daarop 

stelde de Friese stadhouder in augustus 1684 een stuk op waarin hij enkele misstanden 

aankaartte. Dit deed hij samen met afgevaardigden van de Amsterdamse vroedschap. Zij 

plaatsten vraagtekens bij de binnenlandse machtspositie van Willem III en riepen onder meer 

op de omstandigheden te onderzoeken waaronder het Utrechts reglement was ontstaan en 

ingevoerd. Naar verluidt verklaarden enkele regenten van de stad Utrecht zich solidair.
108 

Tot 

echte veranderingen van het staatsbestel zou het voorlopig niet komen. In de maanden daarna 

verzoende Willem III zich met zijn neef, waarmee hij de angel uit het verzet haalde.
109 

Maar 

het was veelzeggend dat in het gewest Utrecht, dat in 1675 nog eensgezind en met vol 

enthousiasme instemde met het aanbieden van de hertogshoed aan Willem III, er amper tien 

jaar later stemmen opgingen om de macht van de stadhouder te beperken. 

 

                                                 
106

 Israel, The Dutch Republic 918-921. 
107

 Hua, Aha, inv.nr. 2727, Turnor aan Amerongen, 3 juli 1684. 
108

 Japikse, Prins Willem III, dl. II, 114, 196-198; Roorda, „Prins Willem III en het Utrechts 

regeringsreglement‟ 126. 
109

 Franken, Coenraad van Beuningen’s politieke en diplomatieke aktiviteiten 230; Troost, Stadhouder-

koning Willem III 170-171; Kurtz, Willem III en Amsterdam, 222-225; Japikse, Prins Willem III, dl. II, 

199-202. 



 146 

CONCLUSIE 

 

In het eerste decennium na 1674 was de bewegingsvrijheid van de Stichtse regenten groter 

dan Aalbers, Groenveld en Price het hebben doen voorkomen.
110

 De stadhouder ontplooide 

alleen initiatieven naar de bestuurscolleges als de Staten de buitenlandse politiek bespraken of 

de financiering daarvan. Meestal trad hij echter pas op indien de besluitvorming was 

vastgelopen. Het reglement had vastgelegd dat als de leden bij belangrijke besluiten niet tot 

eenparigheid kwamen, de stadhouder als arbiter de uitkomst van de vergadering mocht 

bepalen. Hoewel Oranje er niet voor terugdeinsde dit machtsmiddel in te zetten en zich in zijn 

brieven autoritair opstelde, was hij terughoudend met het nemen van besluiten bij 

overstemming. Willem III kon zich lange tijd een dergelijke houding veroorloven, omdat hij 

zich meestal om de uitkomst van de Statenvergadering niet hoefde te bekommeren. Binnen 

het gewest Utrecht leefde sterk het idee dat de prins gesteund moest worden om hoofd te 

kunnen bieden aan de Franse dreiging. Een mogelijke herhaling van het Rampjaar moest 

worden voorkomen. Dit leidde ertoe dat binnen de colleges maar beperkte ruimte was voor 

„serieuse deliberatien‟ waarin de regenten de verschillende belangen afwogen. De 

besluitvorming moest resultaatgericht zijn en degenen die daarbij het voortouw konden 

nemen kregen daartoe alle ruimte. Amerongen en later Dijkveld konden in deze „conjuncture 

van tijden‟ op onvoorwaardelijke steun van respectievelijk de adellijke en burgerlijke elite 

rekenen. 

Over het algemeen stelden de Staten zich dienstbaar aan Oranje op. Hoewel zij 

daarbij scherp hun eigenbelangen voor ogen hadden, steunden zij de stadhouder ook om het 

algemene belang te dienen. Binnen de Republiek zou hij voor eendracht kunnen zorgen en 

daarmee het voortbestaan van de Republiek kunnen garanderen. Als „eminent hoofd‟ van de 

regering verdiende de stadhouder alle steun bij het realiseren van zijn politiek. Begin jaren 

tachtig verslechterde de verhouding tussen Willem III en het Sticht. Het gewest leed zwaar 

onder de hevige oorlogsdruk en kon de belastingen slechts ternauwernood opbrengen. Terwijl 

bij de Vrede van Nijmegen het Sticht zich nog eensgezind achter de stadhouder schaarde, 

waren vooral de stedelingen in 1684 vatbaar voor de Amsterdamse vredeswens. De Utrechtse 

Staten schoven een door de prins voorgestelde legeruitbreiding voor zich uit, vooral omdat 

het derde lid van de Staten lang dwarslag. Een deel van de regenten vreesde dat de politiek 

van Willem III het het gewest Utrecht in gevaar bracht, in plaats van beschermde. 

Halverwege de jaren 1680 brokkelde de steun voor Oranje in het Sticht af, vooral binnen de 

stad Utrecht.  
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