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HET STICHT IN DE PERIODE 1688-1702 

 

Na zijn kroning in 1689 tot koning van Engeland duurde het meer dan twee jaar voordat 

Willem III terugkeerde naar de Republiek. Oranje kon op de steun rekenen van een 

aanzienlijk deel van zijn nieuwe onderdanen. Toch moest hij veel tijd investeren in het 

handhaven van zijn positie als koning, waartegen in verschillende delen van zijn rijk verzet 

rees. Zelfs toen hij in het voorjaar van 1691 eindelijk naar de Republiek zou afreizen, moest 

hij zijn komst enige tijd uitstellen om een samenzwering van enkele Engelse Lords de kop in 

te drukken.
1
 In het daaropvolgende decennium verbleef hij vrijwel ieder jaar van de herfst tot 

en met de lente in zijn koninkrijk.
2
 De langdurige afwezigheid van de stadhouder in de 

Republiek baarde de meeste Stichtenaren zorgen. Zij vreesden dat de belangen van het gewest 

Utrecht en die van het 'vaderlant' ondersneeuwden, nu Willem III ook die van de Engelsen 

moest behartigen. Zo verplaatste een groot deel van de ´neegosie´ zich naar Engeland, terwijl 

de stadhouder daar geen maatregelen tegen nam.
3
 De omstandigheid dat Oranje het gewest 

nog maar zelden aandeed, versterkte het idee dat hij nog maar weinig bij het Sticht was 

betrokken. Steeds als hij op het vasteland was, gaf hij prioriteit aan andere zaken.
4
 Hoewel 

leden van de Utrechtse elite hem ook na 1688 zagen als degene die bij uitstek het gewestelijke 

belang zou kunnen behartigen, beseften zij dat dit in de praktijk moeizaam verliep. 

 Engeland en de Republiek vormden na 1689 een personele unie, in de vroegmoderne 

tijd een normaal verschijnsel. De Engels-Nederlandse alliantie was echter uitzonderlijk omdat 

Oranje binnen Engeland als koning en binnen de Republiek als stadhouder regeerde. Terwijl 

historici de Engelse context van deze complexe machtspositie van Willem III veel aandacht 

geven, is zijn verhouding met de Republiek vooral buiten Holland onderbelicht gebleven.
5 

Vijlbrief stelt dat Willem Iii zich na 188 in het Sticht „alles kon veroorloven zonder voor 

oppositie te hoeven vrezen‟.
6
 Daarnaast constateert Groenveld dat er weinig veranderde in de 

landgewesten, omdat de formele machtsverhoudingen hetzelfde bleven.
7
 Beiden laten 

eventuele ontwikkelingen in het makelaarsstelsel buiten beschouwing. Bovendien was 

halverwege de jaren 1680 de verhouding tussen Willem III en een deel van Stichtse 

bestuuurlijke elite onder druk komen te staan. Vooral stedelingen vonden dat het gewest baat 

had bij een meer behoudende politiek ten opzichte van Lodewijk XIV. Het is de vraag wat de 
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gevolgen daarvan waren voor de manier waarop het laatste decennium van de zeventiende 

eeuw de ambtenbegeving en de besluitvorming in het gewest Utrecht verliepen. 

  

STICHTSE CONTACTEN MET DE STADHOUDER-KONING 

 

In het najaar van 1688 voer Oranje met 500 schepen en 21.000 soldaten het Kanaal over, 

waarna hij betrekkelijk eenvoudig Jacobus II van zijn troon stootte. In de periode daarvoor 

was in Engeland de oppositie gegroeid tegen Jacobus II. In navolging van zijn neef Lodewijk 

XIV liet de Engelse koning zich, tot onvrede van het Engelse parlement, gelden als een 

absoluut vorst. Bovendien was hij katholiek en wilde hij godsdienstvrijheid voor zijn 

geloofsgenoten, terwijl hij als koning hoofd was van de Anglicaanse kerk. Toen zijn 

echtgenote hem in juni 1688 een eerste zoon schonk, vreesden protestantse Engelse Lords het 

ontstaan van een katholieke dynastie. Zij nodigden zijn schoonzoon Willem III uit hem met 

een invasieleger af te zetten. In september 1688 legde Oranje een geheim plan voor aan de 

Staten van Holland, waar hij een welwillend oor vond. Holland vreesde dat de katholieke 

Engelse en Franse koningen gezamenlijk tegen de Republiek zouden optrekken, net als in 

1672. In november maakte een invasieleger de oversteek, en nam al op 18 december Londen 

in. Overdonderd door het enorme succes van Willem III´s veldtocht, sloeg de Engelse koning 

op de vlucht. Weldra kwam het Engelse parlement bijeen om over de troonsopvolging te 

spreken. Mary was als oudste dochter van Jacobus II gegadigde voor het dragen van de kroon, 

maar er gingen ook geluiden op Oranje tot koning te kronen. Uiteindelijk liet het parlement 

zowel Mary als Willem III op 13 februari 1689 kronen tot koningin en koning van Engeland.
8
 

Over het algemeen overheerste in de Republiek blijdschap over het welslagen van de 

Glorious Revolution.
9
 Veel regenten en hun families waren aanwezig bij de Blijde Inkomst in 

februari 1691, zijn eerste terugkeer. Maanden achtereen had de prins zijn terugkeer naar de 

Republiek moeten uitstellen door beslommeringen in Engeland. Maar toen in januari de 

jachthonden en paarden van Willem III overkwamen naar de Republiek, gonsde het in het 

gewest Utrecht van de geruchten dat zijn komst aanstaande was.
10

 Den Haag bood Oranje een 

groots onthaal aan. Het stadsbestuur had erebogen en obelisken laten oprichten, die een 

heroïsch decor vormden met historische en symbolische voorstellingen. Hierop was de 

geschiedenis van de Oranjefamilie afgebeeld, vanaf 1572 tot de recente slag bij de Boyne. 

Willem III zou hebben opgezien tegen de ontvangst, maar naar verluidt vanuit zijn koets 

enthousiast hebben gezwaaid naar de menigte. Deze riep hem geestdriftig toe ´Wellekom, 

                                                 
8
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lang leeve de Koning, onsen stadhouder´.
11

 Volgens Amerongen gaven alle ´congratulatien 

van verwelkominge, […] waer uijt hij de affectie van t volck heeft konnen sien, […] veel 

benoegen aen de conigh‟.
12

 Volgende inkomsten van Oranje verliepen echter minder 

uitbundig. Amerongens kleindochter was teleurgesteld dat de komst van Willem III in mei 

1691 „minder leven in Den Haeg gebrocht heeft als voorleden winter‟, omdat hij „seer weijnig 

treijn bij sig‟ had.
13

 Hierdoor hadden Stichtenaren minder kansen zich als dienstbare 

bestuurders aan Willem III te presenteren.
14 

In 1691 had Schadé als vertegenwoordiger van de 

Staten de stadhouder ´kushanden´ gegeven.
15

 Ook de enkele keren dat Oranje de provincie 

aandeed stelden de Staten commissies samen om de prins te begroeten.
16

 Maar meestal reisde 

Oranje rechtstreeks door naar het slagveld in de Spaanse Nederlanden.
17

 

De Stichtse regenten stonden na 1688 ambivalent tegeover de machtspositie van 

Willem III. Na de Glorious Revolution schreef de ridderschap aan Willem III dat hij het 

gewest ´soo veel jaren achtereen als eerste Edele van haar lid en de gehele Provintie´ had 

gediend. Zij hoopten ´deselve gunste en toegenegentheijt [te behouden], die Sijne Majesteit 

altoos aan deselve goedertierentlijck heeft gelieven´ te geven.
18

 Het leek aanvankelijk geen 

ijdele hoop. Willem III stelde dat hij liever in Engeland alles zou laten drijven, dan ´ons land 

zien verderven.´.
19

 Vooral de adellijke regenten voelden zich nog altijd met het lot van Oranje 

verbonden.
20

 De Utrechtse Staten wensten dat ´uwe majesteit noch lange jaren bij goede 

gesondheid magh blijven geconserveert tot reddinge van de verwarde saecken van geheel 

Europae en tot maintin van de gereformeerde religie´.
21

 Tegelijkertijd beseften de regenten 

dat Willem III minder oog had voor hun belangen. Oranje zag zich geconfronteerd met een 

´ijaloerse naesie, [de Republiek, [waardoor] hij seer voorsicht[ig] moet handele‟.
22

 Steeds 

waren de Stichtse regenten ontevreden als hij onverwachts terug moest naar Engeland om 
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dringende zaken te regelen, want „wie weet wat er ondertussche geschiet‟.
23

 Vooral als de 

internationale spanningen toenamen, verlangden zij ´naar een spoedige retoer [van Willem 

III] in deze lande, om alles in behoorlijke staat te doen koomen‟.
24

  

Het gewest Utrecht ondervond door de afwezigheid van Oranje praktische 

problemen.
25

 Vaker dan voorheen stelden de regenten benoemingen uit, omdat zij van Willem 

III geen reactie kregen op een nominatie. Soms deden de colleges voordrachten zelfs blanco 

aan Oranje, om te voorkomen dat de stadhouder kandidaten zou afwijzen en dus een nieuwe 

nominatieronde nodig was. Zo kreeg in 1693 Oranje van de ridderschap de vrijheid een naam 

in te vullen op de stippellijn in de nominatie voor een nieuwe watergraaf, genaamd ´......, [die] 

volkomen macht autoriteit en speciaal bevel [werd gegeven] omme het selve watergraefschap 

uijt onse name ende van onse wegen te bedienen´.
26

 Ook Stichtenaren die buiten de colleges 

om de ambtenbegeving probeerden te beïnvloeden, wachten vaak tevergeefs op een reactie. 

Zo schreef de pachter Nicolaas van Dijk een brief aan Willem III. Hij was verantwoordelijk 

voor de impost op brandewijnen in de stad en op het platteland. De Utrechtse Staten 

beschuldigden hem van fraude en wilden hem uit zijn ambt zetten. Van Dijk erkende in zijn 

brief aan de prins zijn wandaad, toonde berouw en verzocht zijn functie te mogen behouden. 

Volgens hem was vanaf het moment dat hij in juli 1695 was aangesteld de opbrengst van de 

pacht met 46.000 gulden gestegen en wilde hij zich ´ten dienste van den Lande´ blijven 

inzetten.
27

 Oranje liet echter niets van zich horen, waarop de Staten Van Dijk alsnog 

ontsloegen.  

Ook hoopten de Stichtenaren vaak tevergeefs op de bemiddeling van leden van Oranjes 

entourage. Nassau-Ouwerkerk was aan het Engelse hof Master of the Horse, vergelijkbaar 

met de stalmeesterfunctie die hij in de Republiek bekleedde. Nassau-Ouwerkerk verstevigde 

zijn positie in Engeland dankzij een uitgekiende huwelijkspolitiek en het verwerven van 

titels.
28

 Zo trouwde zijn oudste zoon Henrick in 1697 met een lid van de invloedrijke Engelse 

familie Butler en verwierf deze een jaar later de titel van eerste Earl of Grantham. Daarnaast 

versterkte Nassau-Ouwerkerk zijn positie dankzij de ongeveer honderd ambten die hij als 

Master of the Horse in de koninklijke stallen begaf.
29

 Nassau-Ouwerkerk voelde zich thuis in 

Londen en betrok er het pand aan Downing Street 10. In het gewest Utrecht was hij daardoor 

minder aanwezig. De ridderschap vroeg hem in 1689 felicitaties over te brengen aan Willem 
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III ´met de verheffing tot de coninklijke waardigheijt´,
30

 maar maakte daarna geen gebruik 

meer van zijn diensten. Nog minder dan voorheen was er in de agenda van Nassau-

Ouwerkerk plaats voor Stichtenaren.
31

 

Bovendien verdwenen enkele hovelingen van het toneel waarmee de Stichtse 

regenten een, weliswaar moeizame, relatie hadden opgebouwd. Binnen de entourage van 

Willem III vond een personele omslag plaats. De edellieden die de prins rond het Rampjaar 

om zich heen had verzameld waren inmiddels behoorlijk op leeftijd. Enkelen stierven, zoals 

in 1692 de Generaal-kapitein van het Staatse leger Waldeck.
32

 Anderen wilden zich 

terugtrekken uit hun drukke bestaan. Hovelingen bekenden aan Ginkel dat zij het ´moe 

[waren] so lange ijaere buitenslants te dienen‟.
33

 De entourage van Willem III opende zich 

daardoor voor nieuwe edellieden, wat tot spanningen leidde. Zo voelde Bentinck zich 

gepasseerd door een nieuwe vertrouweling van Willem III, de jonge Gelderse edelman Arnold 

Joost van Keppel, heer van Voorst. Uiteindelijk had dit tot gevolg dat Bentinck zich eind 

jaren negentig teleurgesteld terugtrok van het hof.
34

 Van de nieuwe generatie hovelingen 

bekleedden enkelen publieke ambten in het Sticht. Zo benoemde Oranje in 1693 zijn 

drieëntwintigjarige achterneef jonkheer Lodewijk Adriaan van Nassau-Odijk als heer van 

Zeist in de ridderschap. Hij was de zoon van Nassau-Odijk, die in 1677 de heerlijkheid Zeist 

had gekocht.
35

 Daarnaast benoemde de stadhouder Cornelis van Nassau-Ouwerkerk, heer van 

Woudenberg, in een ridderschapszetel die Nassau-Ouwerkerk vrijwillig voor hem opgaf. 

Deze jonge hovelingen richtten zich echter op een carrière in het Staatse leger en op hun 

positie aan het hof. In navolging van hun vaders kregen zij toegang tot de entourage van 

Willem III.
36

 Omdat zij hun status dankten aan de prins en niet aan hun gewestelijke 

contacten, investeerden zij weinig tijd in een relatie met het Sticht.  

De enige hoveling tot wie Stichtenaren als voorheen toegang hadden was Pesters. Hij 

verbleef veel in het gewest Utrecht. en onderhield warme banden met zowel edellieden als 

stedelingen. Zijn kinderen trouwden met leden van de elite en zijn zonen maakten carrière 

binnen het gewest. Zo werd zijn zoon Willem griffier in het hof van Utrecht.
37

 Zijn positie in 

de entourage van Oranje was echter verzwakt. Aan het Oranjehof van de Republiek bekleedde 

hij nog altijd het ambt van secretaris en rekestmeester, maar aan het koninklijk hof was er 

geen plaats voor hem. En zelfs als Willem III op het vasteland verbleef, wist hij zelden tot 
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hem door te dringen. Toch dienden leden van de Stichtse elite rekesten in bij Pesters, in de 

hoop via hem Willem III voor zich te winnen. Zo schreef Welland in 1689 een rekest dat God 

hem in een droom had opgedragen een laatste verzoek in te dienen bij Oranje; al zijn 

voorgaande verzoeken waren afgewezen. Welland stelde in zijn slaap te hebben gezien dat 

Oranje de Franse koning verpletterend had verslagen. Nadat hij was wakker geschrokken van 

een hond die zijn kamer was binnen gerend, had hij onmiddellijk de pen ter hand genomen 

om de prins hierover in te lichten.
38

 Zo schiep hij voor zichzelf een gelegenheid om nogmaals 

de prins zijn diensten aan te bieden, al maakte dit onwaarschijnlijke verhaal wellicht weinig 

indruk op Oranje. Er volgde op het rekest geen enkele reactie. Pesters liet Welland weten dat 

hij hieraan weinig kon veranderen, omdat hij het verzoek niet mondeling kon toelichten.
39

 De 

kloof tussen het hof van Willem III en de Stichte elite was breder dan ooit. 

 

DIJKVELDS GREEP OP DE AMBTENBEGEVING 

 

Terwijl de meeste Stichtenaren de afstand tot de stadhouder zagen toenemen, kwam Dijkveld 

steeds dichter bij hem te staan. Zijn band met Oranje werd vanaf halverwege de jaren 1680 

steeds warmer. Met hulp van Willem III groeide hij uit tot de belangrijkste diplomaat van de 

Republiek. Van maart tot november 1685 en van januari tot juni 1687 verbleef hij als 

buitengewoon gezant in Engeland. Aan het hof van Jacobus II deed hij belangrijk 

voorbereidend werk voor wat later uitmondde in de Glorious Revolution. En in januari 1689 

zetelde hij in de commissie die Oranje namens de Staten-Generaal feliciteerde met het 

verkregen koningschap, waarna hij als ambassadeur tot november in Londen bleef. Na zijn 

terugkeer in de Republiek stelden de Staten-Generaal hem aan als gezant in de Spaanse 

Nederlanden. In al deze hoedanigheden was hij succesrijk, waardoor hij steeg in de achting 

van Willem III. In de jaren 1690 vroeg de prins hem herhaaldelijk in de zomer naar het 

hoofdkwartier te komen om de militaire campagne bij te wonen. Regenten binnen en buiten 

het Sticht zagen hem daardoor als een verlengstuk van de macht van Oranje. Toen hij 

bijvoorbeeld plaatsnam aan de tafel waar de onderhandelaars de Vrede van Rijswijk moesten 

sluiten, protesteerden de Staten van Holland tegen zijn prominente aanwezigheid. Zij wilden 

de onderhandelingen met Frankrijk niet overlaten aan ´iemand uit Utrecht´, die volgens hen 

vooral de belangen van Willem III behartigde en niet die van de Republiek.
40

 

 De burgerlijke regenten waren op Dijkveld aangewezen om toegang te krijgen tot de 

stadhouder, zoals Gideon Hoeuft ondervond. Na de dood van de geëligeerde Godin in 1688, 

wilde hij toetreden tot het eerste lid van de Staten. De rijke familie Hoeuft had pas recentelijk 
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toegang gekregen tot de Utrechtse bestuurlijke elite. Dijkveld had in 1686 bewerkstelligd dat 

de stadhouder Hoeuft´s broer Josephus benoemde in de Utrechtse vroedschap. Twee jaar later 

stemde Dijkveld ermee in Hoeuft mee te nemen naar Engeland, zodat deze zijn ´diensten aen 

Sijne Majesteit´ kon aanbieden. Hoeuft had goede hoop dat hij de vacature in de geëligeerden 

mocht opvullen. Maar nadat hij in Londen was aangekomen, bleek dat zowel Oranje als 

Dijkveld het te druk voor hem had. Gedesillusioneerd keerde hij terug naar de Republiek om 

er verdere berichten af te wachten.
41

 Toen Dijkveld in januari 1689 overkwam uit Engeland, 

beloofde hij Hoeufts verzoek alsnog voor te leggen aan „den Coningh of heere prins‟.
42

 In de 

hoop zijn kansen op een ambt te vergroten, suggereerde Hoeuft dat hij ook benoemd kon 

worden in plaats van regenten waarover ontevredenheid bestond. Hij vroeg of het 

noodzakelijk was „met de eerste goede windt naer Engeland over [te] schepen ende onder u 

excell approbatie en gunste mijn onderdanige dienst tot het bekleden van dien aen Sijn 

Con[inklijke] Majest[eit] aen [te] bieden‟.
43

 Dijkveld antwoordde hem echter vanuit Londen 

dat de stadhouder wellicht een geëligeerde zal ontslaan, „maer dat Sijne Majesteijt wellicht 

nogh sal worden bewogen dien heer tot hetselve weder aen te stellen‟. Dijkveld kon zich dus 

„niet inlaeten ymands anders tot die plaetse te recommanderen‟.
44

 

 Na de dood van de geëligeerde Marez in 1691, probeerde Hoeuft opnieuw tot het 

eerste lid toe te treden. Omdat Hoeuft ´hebbe bespeurt dat het Sijne Excellentie [Dijkveld] 

niet aengenaem was, voor de vacature aengesocht te werden‟, zocht hij naar alternatieven. Hij 

ging naar Den Haag om over zijn ambities te spreken met Huygens jr., de secretaris van 

Oranje. Enkele weken later sprak hij hem voor de tweede maal, terwijl zij samen in een 

bolderwagen naar Utrecht reisden en onderweg een maaltijd nuttigden. Bovendien maakte hij 

een half jaar later een lange wandeling met hem, tijdens welke hij nogmaals solliciteerde naar 

het ambt. Hoeuft ging echter beseffen dat Huygens jr. weinig voor hem kon betekenen, omdat 

Oranje bij het benoemen van Utrechtse geëligeerden op Dijkveld vertrouwde. Hij zocht 

daarom contact met Dijkvelds neef, majoor Van Weede. Hij vroeg hem Dijkveld „in mijn 

faveur [te] moge wercken‟, zodat deze zich „in mijn faveur bij Sijne Maijesteijt wil 

declareren‟.
45

 Wederom slaagde hij er zo in contact met Dijkveld te leggen. Kort daarna 

verzekerde Dijkveld hem dat er ruimte was voor nieuwe benoemingen, want „de werelt is een 

theater, opt welcke van tijt tot tijt veranderingen voorvallende ende nieuwe acteurs [zich] 

verthoonen‟. Hij had de „Coningh‟ op de hoogte gebracht van Hoeufts „groote qualiteijten 

ende bekwaemheijd, om dienst aen het publicq te connen doen‟. En hij beloofde hem aan te 
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bevelen „ingevallen Sijne Majesteijt de goetheijd mochte hebben mij ontrent het vervullen 

van de plaetse te horen‟.
46

 Hoeuft ging daarna naar Den Haag en ´t Loo in de hoop de prins te 

spreken, hoewel zijn echtgenote hoogzwanger was. Oranje wilde echter weer geen tijd voor 

hem vrijmaken.
47

 Andermaal bleef Hoeuft met lege handen achter. 

 Toen Willem III het volgende jaar weer in de Republiek was, deed Hoeuft een 

volgende poging zijn ambities onder diens aandacht te brengen. Nadat hij tevergeefs had 

geprobeerd Oranje te ontmoeten in Den Haag, richtte hij zijn hoop opnieuw op Dijkveld.
48

 Er 

was haast bij geboden, omdat Willem III vanwege spanningen in Engeland snel weer zou 

vertrekken. Hoeuft vermoedde dat Dijkveld met Willem III „over de saken van onse provintie 

sal abboucheren‟.
49

 Hij wees hem erop dat inmiddels ook Schadé was overleden, waardoor er 

nu twee plaatsen in de geëligeerden vacant waren.
50

 Terwijl voor 1688 de stadhouder 

dergelijke vacatures snel invulde, bleven belangrijke bestuurszetels in het gewest Utrecht nu 

jarenlang onbezet. Dijkveld zag in dat dit de reputatie van de regenten schaadde en adviseerde 

de stadhouder tot de benoeming van twee geëligeerden, onder wie Hoeuft. Ditmaal had 

Hoeufts sollicitatie wel succes. Daarbij was van doorslaggevende betekenis dat hij kort 

daarvoor was getrouwd met de zuster van Dijkveld. Vanwege zijn enorme kapitaal en zijn 

aanzien was hij een goede huwelijkskandidaat voor de Van Weedes. Op zijn beurt wist 

Hoeuft dat Dijkveld zich verplicht zou voelen zijn nieuwe zwager te voorzien van ambten en 

inkomsten. Enkele maanden nadat het huwelijk had plaatsgevonden, benoemde de stadhouder 

Hoeuft in één van de opengevallen plaatsen in de geëligeerden. 

Dijkveld hielp een steeds bredere kring van verwanten en vrienden aan ambten. Zo 

benoemde Oranje op zijn advies in 1697 in het stadsbestuur Johan van Weedes schoonzoon, 

de VOC-bewindhebber Pieter Haack de Jong. En in 1700 werd Sandenburgs schoonzoon 

Smitsaert geëligeerde. Bovendien steunde Dijkveld de pogingen van burgers om zich te laten 

benoemen als edelman in één van de geëligeerden. Burgerlijke regenten wilden op deze wijze 

hun aanzien verhogen. Verschillende burgers kochten hofsteden, zoals de Utrechtse 

burgemeester De Gruyter in 1682 het huis Groenewoude. Dit was beslist geen nieuwe 

ontwikkeling en speelde zich ook elders in de Republiek af.
51 

Al in 1674 had Willem III 

geweigerd De Marez als heer van Maarsbergen in de geëligeerden te benoemen, omdat hij de 
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Stichtse adel niet tegen de haren in wilde strijken.
52

 Ondanks zijn sterke machtspositie, kon 

ook Dijkveld dit niet bewerkstelligen. Zowel zijn neef Johan van Weede als Diderik van 

Velthuysen probeerde tevergeefs als edelman aangesteld te worden.
53

 Van Velthuysen liet 

zich „heer van Heemstede‟ noemen, naar het huis dat hij had gekocht en waaromheen hij 

fraaie tuinen had laten aanleggen. Oranje benoemde hem echter als burger in de geëligeerden. 

Behalve de vele benoemingen die op advies van Dijkveld tot stand kwamen, vond er 

in het laatste decennium van de zeventiende eeuw een generatiewisseling plaats in de Stichtse 

bestuurscolleges, net als aan het hof. In 1697 stelde de stadhouder bijvoorbeeld Johan Heycop 

aan in de vroedschap, acht jaar nadat diens vader als raadslid was overleden. Bovendien 

benoemde hij twee jaar later Heycops schoonzoon Johan Breyerus, in een zetel waarvan diens 

vader kort daarvoor vrijwillig afstand had gedaan. Families probeerden zo, ondanks een 

aantal nieuwkomers, hun sociale positie binnen de stad veilig te stellen.
54

 Het is echter 

opvallend dat er onder de benoemde regenten ook zonen zaten van bestuurders die in 1674 

waren verwijderd. Zo trad in 1697 Frederik Hamel toe tot de vroedschap, de zoon van de 

ontslagen oud-burgemeester Nicolaas Hamel. Hoewel de familie Hamel ruim twintig jaar 

geen bestuursambten bekleedde, behoorde zij door haar afkomst en rijkdom nog altijd tot de 

voornaamste leden van de stedelijke elite. Voor Nicolaas Hamel was na 1674 een benoeming 

in het stadsbestuur onmogelijk, maar dat gold niet voor zijn zoon Frederik.
55

 De leden van 

deze nieuwe generatie stedelijke bestuurders stelden zich, net als hun vaders, loyaal op aan 

Dijkveld. De Voetiaanse factie was daardoor voortaan net als tijdens het Eerste 

stadhouderloze tijdperk de onderliggende partij in het stadsbestuur.  

 Vroegtijdige beëindiging van het vroedschapsambt kwam na 1688 nog wel voor, 

maar niet meer als gevolg van de concurrentie tussen facties. In de meeste gevallen ging het 

om regenten die vrijwillig afstand deden van hun zetel ten bate van hun zoon. Of zij traden 

terug omdat zij een ander, belangrijker ambt kregen. Zo verwierf de in 1684 door Dijkveld 

naar voren geschoven De Leeuw tien jaar later een functie „buijten de provintie‟, waardoor hij 

niet langer als vroedschapslid kon functioneren.
56

 Alleen in 1697 ontsloeg Oranje twee 

regenten, Johan Schagen en De Vrij. Beiden waren verwikkeld in financiële problemen. 

Schagen verzocht op 3 maart de vroedschap zijn schulden in termijnen te mogen afbetalen, 
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maar het college besloot dat hij al zijn goederen moest verkopen om aan zijn schuldeisers te 

voldoen.
57

 Daarnaast sommeerde het stadsbestuur op 11 augustus De Vrij om zijn schuld van 

5.324 gulden af te lossen.
58

 Door hun financiële tekorten waren zij niet langer gekwalificeerd 

voor het bestuursambt, dat immers alleen was weggelegd voor ´de treffelijksten´. Het was na 

Dijkvelds machtsgreep in 1684 niet meer noodzakelijk hardhandig in te grijpen in de 

samenstelling van het stadsbestuur. 

 Zelfs binnen de ridderschap wist Dijkveld bevriende regenten benoemd te krijgen. Al 

eerder had hij de aanstelling van Sandenburg in het adelscollege bewerkstelligd. In de jaren 

1690 adviseerde hij de stadhouder de ridderschap uit te breiden met leden van de familie Van 

Rossem. Deze adellijke familie was in de verte verwant aan de familie Van Reede, maar 

onderhield vooral contact met Dijkveld. Pieter Godard van Rossem was de zoon van Adriaan 

van Rossem, die Dijkveld in 1684 tot geëligeerde had laten aanstellen. Hij was getrouwd met 

een nicht van Dijkveld. In 1687 was hij eigenaar geworden van de ridderhofstede 

Hardenbroek, die drie jaar daarvoor door de familie Van Hardenbroek van de hand was 

gedaan. Door zijn afkomst en bezit kwam hij in aanmerking voor een ambt in de ridderschap. 

Het was echter tegen de regels dat vader en zoon tegelijkertijd in de Staten zetelden. Toch 

adviseerde in 1695 Dijkveld met succes aan de stadhouder om Pieter Godard van Rossem aan 

te stellen in de ridderschap.
59

 Bovendien trad in 1691 ook zijn neef Gerard van Rossem toe tot 

de ridderschap.
60

 Deze had carrière gemaakt in het Staatse leger en was in de jaren 1680 

opgeklommen tot kolonel. Al eerder was gebleken dat Oranje succesrijke militairen bekwaam 

achtte voor politieke ambten en Dijkveld speelde daarop in door ook hem voor te dragen. 

Gerard van Rossem was in 1682 in het bezit gekomen van de ridderhofstede Vuylcoop, 

waardoor ook hij in aanmerking kwam voor een ambt in de ridderschap.
61

 Dijkvelds 

makelaarsnetwerk strekte zich uit over alle belangrijke bestuurscolleges, iets waar 

Amerongen ondanks verwoede pogingen nooit in was geslaagd. 

 

DE WANKELE POSITIE VAN AMERONGEN 

 

In tegenstelling tot de machtstoename van Dijkveld, kwam de positie van Amerongen in het 

gewest Utrecht onder grote druk te staan. In het najaar van 1684 was hij definitief 

teruggekeerd uit Brandenburg naar de Republiek, waarna hij alleen nog in de zomer van 1686 

was afgereisd naar Kleef voor een korte diplomatieke missie. Hierdoor had Amerongen niet 

meer de mogelijkheid om in gezantschapsberichten zijn loyaliteit aan het Oranjehuis te tonen. 
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Zijn toch al gebrekkige contacten met het Oranjehof kwamen nog verder onder druk te staan. 

Bovendien waren het reizen en de langdurige verblijven aan buitenlandse hoven hem niet in 

de koude kleren gaan zitten. Hij vertrouwde zijn zoon toe dat „mijn hoge jaren mij billick 

aen[raden] dat ick mij van alle weereltse saken behoorde te onttrekken‟.
62

 Hij trok zich steeds 

vaker terug uit zijn drukke politieke bestaan. Soms deed hij dat op het huis Amerongen, maar 

vaak ook in zijn huis aan de Lange Voorhout in Den Haag. Terwijl in de voorgaande decennia 

edellieden het huis Amerongen vaak bezochten in de hoop gunsten te krijgen, ´trekken de 

mense [in het Sticht zich] van de consideratie, die [zij] altijt voor het huis hebben gehad en 

daer nu door de oude luijken was verduisterd´.
63

 Amerongen verloor in toenemende mate de 

interesse in de Stichtse politiek. 

Tot Amerongens verbazing wees de Staten-Generaal hem in het voorjaar van 1690 aan als 

gezant naar de koning van Denemarken. Dit hof was belangrijk voor de handelsbetrekkingen 

in de Oostzee. Het gezantschap stond echter in lager aanzien dan dat aan het hof in 

Brandenburg en het was een teken dat hij was gedaald in de hiërarchie van het diplomatieke 

netwerk van Oranje. Verbolgen correspondeerde Amerongen met enkele vrienden over zijn 

´verbanning´ uit de Republiek. Hoewel hij geen enkele aanwijzing had, suggereerde hij dat 

Dijkveld om zijn invloed te vergroten de prins had geadviseerd hem naar het buitenland te 

zenden.
64

 Hij wilde dan ook voorkomen dat zijn gezantschap naar Denemarken doorging.
65

 In 

zijn huis in Den Haag ontving hij Bentinck om hem te vertellen dat hij „aen dat Hoff [van 

Denemarken] weijnigh kennisse [had], en [de Staten-Generaal] derhalve een bequamer 

subject als mijn persoon hadde konnen uijtvinden, ‟t gene hij [Bentinck] niet veel 

beantwoordde‟.
66

 Na het bezoek bekende Amerongen aan Ginkel dat hij zich zorgen maakte 

over de positie van zijn familie, maar „is het de wil van den conigh en doen ick het niet dat 

heeft mede sijn swarigheijt‟. Hij wilde weten „off Godard daer van iets aen t Hoff te voren [is] 

gekomen off Majesteit daer van met hem heeft gesproocken‟.
67

 

Al snel bleek dat Amerongen niets anders restte dan zich voor te bereiden op zijn vertrek 

naar het buitenland. Zijn gevolg zou bestaan uit negen personen met koetsen en hij wilde 

ervan verzekerd zijn dat de Staten-Generaal dit betaalden. Daarnaast vroeg hij via Ginkel aan 

Willem III of hij de titel van ambassadeur mocht dragen, want ´die geeft wel wat meer 

voordeel, maar heeft oock sijn ongemack, want dan is men gecontraineert aen ceremonijen, 
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die veel tijts ambrasseert sijn en den dienst die men doet, doen beletten‟.
68

 Ook was hij in 

afwachting van een instructie over het doel van zijn gezantschap.
69

 Toen het moment van zijn 

vertrek naderde, ging hij naar de Statenvergadering om afscheid te nemen.
70

 In de 

daaropvolgende dagen kwamen meer dan vijftig ´vrunden´ naar het huis Amerongen om hem 

een goede reis en een succesrijk gezantschap te wensen.
71

 Hij was verguld met alle 

belangstelling. Hij kon zo zijn contacten aanhalen en bewijzen dat hij nog altijd een edelman 

van aanzien was. Zijn laatste nacht in de Republiek overnachtte hij op doorreis op ´t Loo om, 

zoals hij Oranje schreef, ´Uwe Majesteits aansienlijck en plaisant gebouw voor het laetst noch 

eens te sien en op te nemen de veranderingen die zedert ick laetst daer was geweest, waren 

gemaeckt´.
72

 

 Ondanks zijn toenemende desinteresse in de politiek, besefte Amerongen dat hij 

opnieuw maatregelen moest nemen om zijn afwezigheid uit de Republiek te compenseren. 

Wederom trachtte hij zijn band met Oranje te versterken. Hij verzocht hem herhaaldelijk om 

de laatste „bevelen te ontvange‟. Amerongen verzekerde de prins ervan dat hij zich voor zijn 

belangen zou inzetten, hoewel hij er eenmaal fijntjes aan toevoegde dat hij dat deed „in wat 

oort van wereld [ik] mij oock bevinden‟.
73

 Rond 1690 eiste de strijd in Ierland echter alle 

aandacht van Willem III op. Het frustreerde Amerongen dat hij geen antwoord kreeg op zijn 

gezantschapsberichten, temeer omdat hij al snel tot een conceptakkoord kwam ´op zodanige 

conditien dat Sijn Con. Majesteit het zal ackorderen´.
74

 Amerongen wilde zijn 

onderhandelingen snel afronden, zodat zijn ´oude dagen, soo lang mij Godt het leven geeft, in 

mijn vaderlant eindigen‟.
75

 Behalve gezantschapsberichten stuurde Amerongen aan Oranje 

felicitatiebrieven om hun contact te intensiveren. Zo wenste hij dat Willem III dankzij de 

successen van Ginkel het ´rijk onder sijn gehoorsaemheijt sal sien´.
76

 Deze persoonlijke 

brieven beantwoordde Willem III wel, al was dat vaak pas na maanden. Oranje bedankte hem 

voor zijn felicitatie en beloofde hem regelmatiger te schrijven.
77

 De weinige brieven die 

Amerongen van de prins ontving waren echter kort. Zij bevatten niet meer dan enkele 

beleefdheden, waarmee Oranje hem succes wenste met zijn onderhandelingen. 

Willem III liet de communicatie met Amerongen vooral over aan leden uit zijn entourage, 

zoals Bentinck. Amerongen vroeg herhaaldelijk aan de prinselijke vertrouweling zijn 
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vorderingen aan het Deense hof onder de aandacht te brengen van Oranje. Maar ook 

Bentincks prioriteit lag bij de politiek in Engeland.
78

 Hij bekende Amerongen dat hij hem 

door een overvolle agenda te weinig had geschreven en hij hoopte dat hun vriendschap 

daaronder niet zou lijden.
79

 Inhoudelijk ging hij echter niet op de onderhandelingen in, 

waardoor Amerongen alsnog met vragen bleef zitten. Ook Pesters schreef hem, maar hij was 

onvoldoende betrokken bij het hofleven om de prins en diens entourage te kunnen 

bewerken.
80

 De enige van wie hij tientallen brieven ontving met waardevolle informatie voor 

zijn gezantschap, was Dijkveld. Hun contact was zeker van de kant van Amerongen open. Zo 

schreef hij hem ´met leetwesen [te hebben] verstaan´ over de jicht aan de hand, waarvan ´ick 

vermeijnde dat [dat] oude luijden als mij ende mijns gelijcken passen, ende niet die van Uwe 

jaren´.
81

 Hij hoopte zo zijn persoonlijke band met Dijkveld te versterken. Wellicht zou 

Dijkveld zich dan inzetten voor zijn belangen, zoals zijn spoedige terugkeer naar de 

Republiek. Hij dankte Dijkveld uitgebreid voor diens schrijven, want ´ick kan ook wel 

considereren dat het, Godt beter ´t, bij deze verwarde ende bedrofde conjunctuere van tijden 

ende saken in den Staet meer te verhandelen is als t werck van Denemarcken´.
82

  

Ook Amerongens contacten met de Stichtse adel verliepen steeds moeizamer. Terwijl 

Amerongen zich voorheen in het gewest kon presenteren als een nauw contact van de prins, 

was daarvan aan het eind van zijn leven geen sprake meer. In de bestuurscolleges deed hij 

bijvoorbeeld geen enkel verslag van zijn al dan niet vermeende gesprekken met Oranje. 

Omdat de Stichtse edellieden beseften dat Amerongen nog maar weinig invloed had op 

Willem III, vroegen zij hem minder vaak om bemiddeling. De enige Stichtse edelman die nog 

frequent met hem correspondeerde was de secretaris van de ridderschap, Johannes Voet. Deze 

was op advies van Amerongen de in 1688 overleden Van Beusechem opgevolgd. Amerongen 

verzekerde zich zo van een loyale secretaris.
83

 Voet zag het als een mogelijkheid zijn aanzien 

te verhogen, ondanks de neergang van Amerongen. Hij schreef aan Amerongen dat ook hij 

„part en deel neemt inde grote avantage die uwe Huijs toegekomen sijn‟.
84 

Hij stelde dikwijls 

op de gezondheid van Amerongen te drinken, hem met respect te gedenken en te hopen wat 
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vaker „bevelen‟ te mogen ontvangen.
85

 Regelmatig bedankte Amerongen hem voor zaken die 

hij voor hem regelde. Vol vertrouwen liet Amerongen de ´directie´ over aan Voet.
86 

Dit kwam 

echter mede voort uit de omstandigheid dat hij nauwelijks meer op de hoogte was van wat 

zich in het Sticht afspeelde. 

Mede door deze ontwikkelingen verwaterden ook de contacten van Turnor met Willem III 

en diens entourage. Na zijn kroning kwam Oranje geen enkele keer meer langs op het huis 

Amerongen. Zij probeerde de band met hem aan te halen door hem te feliciteren met Ginkels 

overwinning in 1691. Hij antwoordde haar content te zijn met de prestaties van haar zoon en 

„de soo notabele dienste aen mij gedaen tegens hem, en sijne familie [zal] erkennen‟.
87

 Zij 

vreesde dat deze toezegging onvoldoende was. Herhaaldelijk trachtte zij contact te leggen met 

leden van Oranjes entourage als die uit Engeland overkwamen. Zo vroeg zij in mei 1690 aan 

Bentinck om Ginkel voor zijn ´geweldige preuven´ te belonen met ´eenige kleijnicheijt´.
88

 

Enkele dagen later bezocht Bentinck haar aan de Lange Voorhout, voor een ´visite van 

anderhalf uur´. Hij vertelde haar dat de stadhouder geen enkele toezegging kon doen aan 

Ginkel, waarop Turnor „al voort [ging] met mijn diskoerse‟. Zij wees hem erop dat militairen 

als Jacob van Wassenaer, heer van Obdam een ambt hadden gekregen dat zij voor haar zoon 

wenste. Hoewel ruim een jaar later haar wens in vervulling ging – dolgelukkig ontving zij alle 

gelukwensen nadat Oranje Ginkels overwinningen had gewaardeerd met de generaalsrang
89

 - 

speelden haar contacten daarbij een bescheiden rol. Turnor had steeds grotere moeite om 

hovelingen van Bentincks status te spreken te krijgen. 

De neergang van Amerongen en haar langdurige verblijf in Den Haag, beperkten Turnors 

mogelijkheden als zijn representant in het Sticht. Een enkele keer was zij goed op de hoogte 

van de politieke verwikkelingen in het gewest. In die gevallen informeerde zij als vanouds 

Amerongen over benoemingen, zoals in 1690 over de nominaties bij de 

magistraatsverkiezingen in de stad Utrecht.
90

 Deze informatie dankte zij voor een deel aan 

Voet, die haar geregeld bezocht als zij in het Sticht was.
91

 Ook andere edellieden voelden zich 

nog altijd verplicht haar te informeren, als dank voor de gunsten die zij in het verleden hadden 

ontvangen. Maar mede doordat zij vaak de voorkeur gaf aan Den Haag als verblijfplaats, 

werd dat minder. Zo lieten de Staten in 1691 achterwege haar, of haar echtgenoot, vooraf in te 

lichten over het feit dat de ridderschap de rechtmatigheid van enkele van Amerongens 

goederen zou bespreken. Het betrof grond die hij tien à twaalf jaar daarvoor had gekocht, 

betaald en in gebruik had genomen. Turnor hoorde achteraf tot haar schrik dat het maar één of 
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twee stemmen had gescheeld of de vergadering had Amerongen uit die landerijen ontzet. De 

Staten hadden een definitief besluit enige dagen uitgesteld om een commissie tijd te geven de 

status van de goederen te beoordelen. Turnor was verontrust over het mogelijke advies van 

deze commissie. In de hoop de besluitvorming te beïnvloeden, nam zij in Den Haag contact 

op met Dijkveld. Deze kwam haar beleefd bezoeken en uitte zijn verbazing over de 

voorbarigheid van de Staten. Hij zegde haar toe alles te doen wat in zijn vermogen lag om de 

belangen van Amerongen te behartigen.
92

 Uiteindelijk adviseerde de commissie dat 

Amerongen zijn goederen mocht behouden, mede op advies van Dijkveld. 

De tanende invloed van Amerongen veroorzaakte een discussie over zijn zetel in de Raad 

van State. Deze bekleedde hij sinds 1688 en zag hij als een erkenning van zijn trouw, 

kwaliteiten en inzet voor het vaderland. Vlak voor zijn vertrek had hij aan de Hollandse 

raadpensionaris laten weten dat hij dit ambt niet wilde opgeven, maar dat hij ermee zou 

instemmen zich tijdelijk te laten vervangen. De Stichtse edellieden vreesden echter dat de 

afwezigheid van Amerongen in de Raad van State de belangen van het gewest Utrecht zou 

schaden en wilden hem definitief vervangen. Ook van Dijkveld hoefde Amerongen weinig 

steun te verwachten. Deze had aan Van Heteren laten weten dat hij met enkele Utrechtse 

regenten was overeengekomen Zuylen in de Raad van State te benoemen, in plaats van 

Amerongen. Ter compensatie behield Amerongen zijn traktement. Amerongen was 

verontwaardigd over het hem voorgestelde compromis en stelde dat „inmiddels een ijder de 

mont daer vol van heeft en daerover veel leugens van weersijde werden voorgebracht‟.
93

 Maar 

hij besefte dat hij het onderspit zou delven tegen de voltallige ridderschap en Dijkveld. 

Amerongen stemde noodgedwongen in met het voorstel, waarna de Staten het omzetten in 

een besluit.  

Turnor schreef Amerongen steeds vaker zich een rustige oude dag te wensen met haar 

„liefste hartge‟. Zij hoopte dat Amerongen snel zou terugkeren, vooral als hij haar schreef 

´aenborstig´ te zijn. Het frustreerde haar dat de prins en de Utrechtse Staten niet wilden 

meewerken aan een beëindiging van zijn gezantschap. Deze vonden de situatie in de Spaanse 

Nederlanden en in Engeland urgenter en stelden een besluit over de beëindiging van 

Amerongens onderhandelingen steeds uit.
94

 Ondertussen ging de gezondheid van Amerongen 

achteruit. In september 1691 liet Amerongen zich nog eenmaal kritisch uit over de gang van 

zaken in het Sticht, alsof hij zijn einde voelde naderen. Wat de „sterflicke menschen niet 

ondernemen om haer eigen satisfactie met recht krom en het krom recht te maken. Voor desen 

heeft de provintie van Utrecht meer sulck eminerende luijden uijtgelevert, maer als ick eens 
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nadenck hoe het haere nakomelingen en kinderen is gegaen, soo sijn se alle als kaff 

verdweenen.´
95

 Enkele dagen later stierf Amerongen in zijn appartement in Kopenhagen, 

Turnor verdrietig achterlatend.
96

 

Het overlijden van Amerongen maakte de weg vrij voor een meer prominente positie 

van Ginkel in het gewest. In 1692 werd Ginkel feestelijk ingehuldigd als nieuwe heer van 

Amerongen.
97

 Turnor wilde de positie van de familie veiligstellen door haar zoon naar voren 

te schuiven toen zij de prins op de hoogte bracht van het overlijden van haar echtgenoot. Zij 

wees Willem III op zijn militaire prestaties, maar ook op zijn trouw aan het Oranjehuis.
98

 

Maar Ginkel had zijn moeders hulp niet meer nodig. Als opperbevelhebber van de legers in 

Ierland had hij met de verovering van enkele strategisch gelegen steden de strijd in Ierland 

beslist in het voordeel van Oranje. Als dank naturaliseerde het Engelse parlement Ginkel tot 

Engels onderdaan, met de titel van graaf van Athlone en baron van Aghrim. In 1693 keerde 

hij terug naar de Republiek. Omdat zijn vader was overleden, mocht hij in het Sticht zitting 

nemen in de ridderschap. Zoals afgesproken stelde de stadhouder hem aan in de rang alsof hij 

vanaf 1674 zitting had genomen.
99

 De ridderschap liet onbesproken dat zijn aanstelling in 

strijd was met het reglement van de ridderschap uit 1685. Hierin stond dat de leden ´in geen 

bedieninge van enige uijtheemse heeren, prins of potentaten mogen sijn´.
100

 In Holland 

hadden ridderschapsleden in 1689 vergelijkbare regels aangewend om Bentinck enige tijd 

buitenspel te zetten.
101

 De Stichtse ridderschap ging zonder bezwaren met de aanstelling van 

Ginkel akkoord. 

Edellieden hoopten dat Ginkel hen zou helpen bij het verwerven van ambten, net als zijn 

vader had gedaan. Zij spraken vol bewondering over zijn verrichtingen in Ierland, waar hij 

´op de vijanden [heeft] gejaagd, zoals Coningh William het hart op de Veluwe pleeght te 

doen‟.
102

 Hij kreeg geregeld verzoeken om voorspraak te doen bij Oranje, zoals in 1691 van 

zijn neef, de geëligeerde Hendrik Gijsbert van Hardenbroek. Van Hardenbroeks zetel in het 

eerste lid van de Staten was ter discussie komen te staan. Tot onvrede van zijn collega-

regenten had hij vanaf de zomer van 1689 geen vergaderingen in het Sticht meer bijgewoond. 

Om zijn naam te zuiveren verzocht hij zijn „bloedvrind‟ Ginkel om steun. Hij wees hem erop 

dat zijn benoeming als geëligeerde het gevolg was van een belofte aan het sterfbed van 

Renswoude en dat zijn aanstelling destijds met gejuich was ontvangen. Door 

kwaadsprekerijen was hij uit de gratie van de ´Coning´ geraakt, terwijl zijn afwezigheid louter 
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het gevolg was van zijn aanstelling in de Generaliteitsrekenkamer.
103

 Ginkel wilde bij 

uitzondering voor Van Hardenbroek spreken, waarmee hij diens zetel redde. Hoewel hij de 

mogelijkheid had zich als makelaar te laten gelden en zo de Stichtse adel aan zich te binden, 

deed hij dat weinig. Hij koos ervoor zijn militaire carrière voorrang te geven.
104

 Typerend was 

dat Ginkel met zijn echtgenote bleef wonen in het kasteel Middachten in Gelderland en nooit 

de intentie had op het huis Amerongen te gaan wonen. 

Binnen het gewest Utrecht ontbrak voortaan iemand die als makelaar structureel 

bemiddelde tussen de adellijke elite en Oranje. De belangrijkste edellieden in de ridderschap, 

Zuylen, Bergestein en Sandenburg, hadden geen contact met de prins. Dit beïnvloedde het 

functioneren van de adellijke factie. Niet langer één regent, maar een conglomeraat van 

regenten – afkomstig uit de Van Reede-familie – bepaalde de koers en bedisselde voortaan 

onderling de nominaties voor ambten. Hoewel onduidelijk is hoe besluiten binnen deze groep 

tot stand kwamen, lijkt het erop dat de ridderschapsleden elkaar hielpen hun positie in stand te 

houden. Als voorheen gebeurde het geregeld dat zonen hun vaders opvolgden binnen de 

ridderschap. Dit gold bijvoorbeeld voor Wynand van Lockhorst, heer van Ter Meer, die in 

1701 toetrad tot het adelscollege in plaats van de twee jaar daarvoor gestorven Schonauwen. 

Willem III stemde in met de nominaties van de ridderschap, wetende dat hij zich daardoor 

verzekerde van hun loyaliteit. Hierdoor bleef de dominantie van de Van Reedes binnen de 

ridderschap voor een groot deel gehandhaafd. Maar binnen de Utrechtse Staten moesten zij 

definitief het onderspit delven ten opzichte van de factie rond Dijkveld.  

 

DE MACHT VAN REGENTEN AAN BANDEN 

 

Nadat de Utrechtse Staten in 1684 in conflict waren gekomen met de stadhouder, veranderde 

de besluitvorming. De Utrechtse Staten kenden als voorheen jaarlijks tussen de vijfentwintig 

tot dertig vergaderdagen, waar gemiddeld tussen de vijftien en zeventien regenten aanwezig 

waren.
105

 De meeste vergaderingen draaiden om lokale kwesties, zoals de toekenning van 

jurisdicties, de afbakening van privileges en de aanstelling van beambten. Terwijl de 

president van de Staten voorheen alleen bij belangrijke vergaderingen zijn opwachting 

maakte, was Dijkveld de eerste jaren na 1684 bij vrijwel iedere vergadering aanwezig. 

Hoewel het aantal vergaderdagen halveerde, moest Dijkveld veel reizen om aan al zijn 
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verplichtingen als president, gedeputeerde en gezant te kunnen voldoen. Toen hij zich rond 

1688 op het hoogtepunt van zijn diplomatieke carriere bevond, bleek dit niet langer haalbaar. 

Voortaan was hij slechts bij een handvol vergaderingen aanwezig, als de Staat van Oorlog aan 

de orde was. Hij beloofde dan bijvoorbeeld aan Amerongen naar de het Sticht af te reizen, 

omdat er „in dese perplexe conjuncture van tijden [er] importante deliberatien op het tapijt‟ 

kwamen.
106

 

 Als Dijkveld de Staten voorzat, begon hij de vergadering met een verslag van zijn 

vorderingen als gedeputeerde of als gezant, voordat hij als president de „punten van 

beschrijvinge‟ aan de orde bracht. Daarbij bracht hij terloops zijn mening over belangrijke 

kwesties naar voren. Veelal zonder tegenspraak gingen de leden met zijn voorstellen 

akkoord.
107

 Zo deed hij in 1690 een voorstel aan de Staten voor de financiering van een 

vlootuitbreiding. Hij stelde vanwege zijn betrekkingen in Engeland te weten hoe noodzakelijk 

het was dat het gewest vlot instemde met de Staat van Oorlog. Terwijl de Utrechtse Staten 

normaal gesproken bezwaren uitten tegen het betalen van dure oorlogsschepen, overreedde 

Dijkveld hen ditmaal eenvoudig met het argument dat een gecombineerde Engels-

Nederlandse vloot van belang was in de strijd tegen Frankrijk.
108 

Hij presenteerde zich in de 

Stichtse bestuurscolleges als een gezant, die de regenten adviseerde bij het nemen van 

besluiten. 

Dijkveld hoefde na 1688 minder vaak aanwezig te zijn in de Statenkamer, omdat de 

Gedeputeerde Staten voor een groot deel bestond uit regenten die loyaal aan hem waren. Nog 

meer dan voorheen had dit dagelijks bestuur een prominente rol bij de totstandkoming van 

besluiten. Dit bleek bijvoorbeeld toen er onduidelijkheid ontstond over de betaling van de 

traktementen van enkele officieren. De Raad van State schreef de Staten van Utrecht ´geen 

verzwakking van ´s Lands militie‟ te veroorzaken en te „continueren inde betaling´, ervan 

uitgaande dat zij deze beslissing hadden genomen. De Staten antwoordden de Raad van State 

echter dat zij om snel tot een besluit te komen de zaak in handen hadden gelegd van de 

Gedeputeerde Staten. Deze hadden op verkeerde gronden verondersteld dat de financiering 

niet de verantwoordelijkheid van het Sticht was en draaiden hun beslissing terug.
109

 Overigens 

namen ook de Van Reedes maatregelen om hun invloed te garanderen. Zo gaf de ridderschap 

bijvoorbeeld de secretaris opdracht ´alle eenigheijd en vrindschap onder de heeren edelen te 

conserveren´ door voortaan bij besluiten alleen te noteren of de leden ´bekent willen staan van 

in sodanigen sake te hebben toegestemt, sonder extentie van eenige redenenen´.
110

 Dit besluit 

snoerde de mond van de minderheid van edellieden die op de hand was van Dijkveld. 

                                                 
106

 Hua, Aha, inv.nr. 2874, Amerongen aan Dijkveld, 29 juli 1690. 
107

 Hua, AStvU, inv.nr. 232-40, ResStvU, passim. 
108

 Hua, AStvU, 232-44, ResStvU, 2 februari 1690; Idem, 5 februari 1690. 
109

 Hua, AStvU, 264-97, ResGedStvU, 26 januari 1692. 
110

 Hua, AStvU, inv.nr. 731-8, ResRid, 7 november 1692. 



 165 

Het voornaamste machtsmiddel in handen van Dijkveld was het commissiewezen, dat 

steeds omvangerijker werd. De commissies stelde Dijkveld zo samen dat het merendeel op 

zijn hand was. Tijdens zijn afwezigheid kon hij de besluitvorming met een gerust hart 

overlaten aan deze besognes. Dit bleek bijvoorbeeld in september 1688, tijdens de 

voorbereiding van de Glorious Revolution. Het was noodzakelijk de voorbereiding ervan 

zoveel mogelijk geheim te houden. Formeel moesten de Staten instemmen met de 

buitenlandse politiek van Willem III, maar in dit geval was dit niet haalbaar. Engeland en 

Frankrijk vernamen wel geruchten over een op handen zijnde invasie, maar wisten niet zeker 

of en wanneer deze zou plaatsvinden. De Republiek wilde dit strategische voordeel behouden. 

De gedeputeerden in de Staten-Generaal lichtten de gewesten via geheime commissies in. Het 

Stichtse besogne bestond op last van Dijkveld uit zijn vrienden Schadé, Van Rossem, 

Heemstede (oftewel Diderik van Velthuysen), Sandenburg en Borre van Amerongen, naast 

Spoor, Zuylen, Ruysch en Schonauwen. Zij besloten dat het Sticht zou instemmen met de 

financiering van extra troepen, zonder ruggespraak met de Staten.
111

  

In plaats van een adviserende rol, had het omvangrijke Utrechtse commissiewezen na 

1688 bevoegdheden om zelfstandig besluiten te nemen betreffende de buitenlandse politiek. 

Al eerder was Willem III ertoe over gegaan om de buitenlandse politiek in geheime 

commissies te regelen, onder het mom van geheimhouding. In de Staten-Generaal en in de 

Staten van Holland had hij de samenstelling van deze colleges naar zijn hand kunnen zetten. 

Dankzij het reglement kon hij de Utrechtse afgevaardigden in de Secrete Besognes aanwijzen. 

Dit leidde tot onvrede bij onder meer de Amsterdamse burgemeester, die in 1682 stelde dat 

´de provintiaelen alles beaemden´ wat Oranje inbracht.
112

 Halverwege de jaren 1680 was dit 

commissiewezen zo omvangrijk dat de Utrechtse Staten vaak buitenspel stonden. Verdragen 

met onder meer Saksen, Zweden en Denemarken moesten zij slechts voor kennisgeving 

aannemen.
113

 Zelfs de onderhandelingen voorafgaand aan de Vrede van Rijswijk (1697) die 

een einde maakten aan de Negenjarige Oorlog, bespraken de Staten slechts eenmaal en onder 

leiding van Dijkveld. Als gezant had hij de regenten gedetailleerd in kunnen lichten over de 

mogelijke afspraken die in het verdrag zouden worden vastgelegd. Hij streefde er echter met 

succes naar geautoriseerd te worden om namens de Staten besluiten te nemen. Bovendien 

dwong hij af dat het gewest Utrecht de impost op Franse producten zou verlagen, als de 

Fransen hetzelfde zouden doen voor goederen uit de Republiek. Hiermee zette het Sticht een 

belangrijke stap naar een betere verhouding tussen de Republiek en Frankrijk.
114

 Het leidde 

ertoe dat aan het tekenen van het verdrag geen ratificatie door de Utrechtse Staten vooraf 
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ging. Terwijl de gezanten op 10/20 september de vrede sloten, berichtte Dijkveld pas in 

november het college dat er in Rijswijk een verdrag was gesloten.
115

  

Volgens de secretaris van de Staten moest het college slechts ´gedurigh consenten 

betalen en geldmiddelen uitvinden´.
116

 De financiële staat van de provincie was door het 

jarenlange oorlogvoeren alsmaar zorgwekkender geworden.
117

 Toen Oranje in 1690 Joost 

Taets van Amerongen, heer van Natewisch in een commissie benoemde die nieuwe 

belastingen moest vaststellen, vertrouwde deze aan Turnor toe dat hij daar „niet veel meer zal 

[kunnen] doen als een armen boer te wesen‟.
118

 Steeds bleek dat belastingen minder 

opbrachten dan de regenten hadden gedacht, hoewel de Staten de verwachte opbrengsten 

jaarlijks bijstelden om een zo reëel mogelijke beoordeling te maken. Zo hadden in 1689 

Amerongen, Schadé en enkele andere regenten met elkaar gegeten in Den Haag om tijdens de 

maaltijd tot overeenstemming te komen over het Familiegeld. Zij hadden verwacht dat het 

gewest Utrecht in het komende jaar zeven à acht ton goud kon opbrengen, maar een jaar later 

bleek dat volstrekt onhaalbaar.
119

 De moeizame belastinginning vormde in augustus 1692 

voor de Staten-Generaal aanleiding de Staten van Utrecht te bezenden. De afgevaardigden 

van de generaliteit verklaarden dat het niet nakomen van hun financiële verplichtingen door 

de Staten zou leiden tot „uijterste ruïne en verderff [en de] ondergangh van Republiecq‟.
120

 

Maar de Staten stelden dat geen enkele provincie na 1688 zoveel had bijgedragen als Utrecht, 

met uitzondering van Holland. Bovendien herhaalden zij hun oude stokpaardje dat het vrijwel 

onmogelijk was de lasten op te brengen na de desastreuze Franse bezetting van 1672.
121

 Het 

Sticht verlangde naar een periode van rust en was de financiële uitputting nabij. 

 

CONCLUSIE 

 

Het ontstaan van de personele unie tussen Engeland en de Republiek onder Willem III had 

verstrekkende gevolgen. Ook na 1688 zagen de Stichtse regenten Oranje als hun begunstiger, 

maar in toenemende mate ervoeren zij dat hun verwachtingen niet met de praktijk 

overeenkwamen. Zowel Willem III als de leden van zijn entourage waren nog minder dan 

voorheen bij het Sticht betrokken en reageerden traag of niet op brieven van de 

bestuurscolleges en van leden van de Utrechtse elite. De prioriteit van Oranje lag in Engeland, 

in Den Haag of in de Spaanse Nederlanden. Bovendien werd het voor de regenten steeds 
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moeilijker om via makelaars toegang tot Willem III te krijgen. Amerongen had de interesse in 

de gewestelijke politiek verloren door zijn hoge leeftijd. Ook verslechterde zijn band met 

Oranje. Het had tot gevolg dat de makelaarsrol van Amerongen eind jaren tachtig was 

uitgespeeld. De Stichtse elite was daardoor in hoge mate afhankelijk van Dijkveld. Dijkveld 

had bij de perikelen van 1684 laten blijken zich dienstbaar aan het stadhouderlijk belang op te 

stellen en had daarna veelvuldig contact onderhouden met de prins over zijn gezantschappen. 

Hij bevond zich in de positie om de belangen van de Stichtse regenten te behartigen, maar 

was voor slechts een beperkte groep regenten bereid te bemiddelen – zijn vrienden en 

verwanten. Bovendien hield ook hij zich steeds minder met de gewestelijke politiek bezig.  

De dominante positie van de adellijke factie had plaatsgemaakt voor die van 

Dijkveld, wiens netwerk zich over alle belangrijke colleges uitstrekte. In alle colleges vond in 

de jaren 1690 een generatiewisseling plaats. Een deel van de regenten dat na 1674 op het 

bestuurskussen was gekomen, stierf of trok zich terug uit de politiek. De ontstane leemte 

vulde Dijkveld in met talloze benoemingen. De dominantie van de Van Reedes bleef binnen 

de ridderschap gehandhaafd, maar zij moesten toezien hoe Dijkveld zijn invloed op het 

adelscollege vergrootte. De factie rond Dijkveld kreeg ook het stadsbestuur volledig in 

handen, zozeer dat verwijderingen als gevolg van factiestrubbelingen niet meer voorkwamen. 

Doordat Dijkveld op alle leden van de Utrechtse Staten invloed had, kon hij de 

besluitvorming in het gewest volledig naar zijn hand zetten. Hij was nog maar weinig in de 

Statenvergadering aanwezig. Om te voorkomen dat het Sticht nogmaals de politiek van 

Willem III zou dwarsbomen, liet hij besluiten over het buitenlands beleid over aan 

commissies waarvan hij de samenstelling bepaalde. Naast de gebruikelijke provinciale en 

lokale kwesties, moesten de Staten na 1688 vooral de financiering regelen van de 

buitenlandse politiek. Op de politieke koers van het gewest Utrecht hadden de meeste 

regenten maar weinig invloed. Een groot deel van de elite had nauwelijks nog belang bij de 

ontstane politieke verhoudingen. Ogenschijnlijk was het makelaarsstelsel krachtiger dan ooit, 

maar onderhuids groeide het verzet tegen de stadhouder en zijn creatuur waardoor de 

machtsbasis onder het stelsel wankelde. 


