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EPILOOG 

 

Willem III stierf op 8/18 maart 1702 aan een longontsteking die als complicatie optrad bij een 

sleutelbeenbreuk. Deze had hij opgelopen bij een val van zijn paard, dat tijdens een zoveelste 

uitputtende jachtpartij was gestruikeld in een molshoop.
1
 Toen de president de Utrechtse 

Staten hierover inlichtte, besloten alle aanwezigen de „diepen rouw te kleeden over het 

afsterven van Sijne Majesteijt van Groot Brittannie‟.
2
 Zij stuurden Dijkveld als hun 

representant naar Den Haag „om de saeck van het gemeen te behertigen‟.
3
 Bovendien stelden 

zij een commissie samen die Dijkveld in de hofstad bij de „dringende zaken‟ moest 

assisteren.
4
 Omdat de prins kinderloos was gebleven, kwam aan het erfelijk stadhouderschap 

al na één bekleder een einde. Plotseling kregen de Stichtse regenten de ruimte om hun 

onvrede over de machtsverhoudingen binnen het gewest naar voren te brengen. Vanaf de 

jaren 1680 hadden zij hun invloed verder zien afnemen. Nu grepen de regenten hun kans om 

meer macht naar zich toe te trekken. Op 20 april verklaarden de Staten dat met de dood van 

Oranje het reglement kwam te vervallen en dat zij de regeringsvorm van 1651 herstelden.
5
 

Als gevolg daarvan vulden de vroedschappen opengevallen plaatsen weer zelf aan en lag de 

verkiezing van de magistraat weer in handen van de stedelijke regenten. Bovendien 

benoemden de colleges de regenten weer voor het leven. De formele verhoudingen van voor 

de Franse bezetting waren hersteld, het Tweede stadhouderloze tijdperk (1702-1747) was 

aangebroken. 

De politieke omwenteling in het gewest Utrecht verliep rustig, in vergelijking met de 

andere landgewesten. In Gelderland braken „plooijerijen‟ uit, waarbij de bevolking met 

geweld meer invloed op het stadsbestuur wilde afdwingen en een deel van de regenten afzette. 

In het Sticht grepen alleen in Amersfoort enkele burgers de macht, maar ook daar herstelden 

in oktober 1703 soldaten de orde.
6
 In de andere steden en binnen de ridderschap vonden geen 

grote veranderingen plaats. Enkele regenten die in 1674 buitenspel waren komen te staan, 

drongen opnieuw tot het bestuur door, zoals Welland. En doordat van het buitensluiten van 

voorname geslachten geen sprake meer was, was er geen grond voor een wetsverzetting, zoals 

in 1674 en 1684. Bovendien overleed enkele maanden nadat Willem III was gestorven ook 

Dijkveld. Degenen die in zijn kielzog sociale stijging hadden bewerkstelligd slaagden erin 

hun positie te handhaven. Maar na de dood van Dijkveld werd de ridderschap weer het 

toonaangevende college binnen het Sticht, in plaats van de geëligeerden en de Utrechtse 
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vroedschap. Ook gingen er daardoor meer stemmen op voor vrede met Frankrijk.
7
 Langzaam 

herstelde het Sticht van een roerige periode van oorlog en interne machtswisselingen. Toen 

echter halverwege de achttiende eeuw de Franse dreiging weer toenam, klonk opnieuw de 

roep om herstel van het stadhouderschap. Hoewel tegenstanders van de prins in pamfletten 

hun lezers herinnerden aan de manier waarop Willem III zijn machtspositie had misbruikt, 

bliezen de Staten in 1747 het regeringsreglement nieuw leven in.
8
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