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CONCLUSIE 

 

Toen de herbouw van de ridderhofstede Amerongen in 1678 was afgerond, lieten Amerongen 

en Turnor op één van de huisluiken van het huis een feniks schilderen met daarboven de 

spreuk Perit ut Vivat – hij gaat ten onder opdat hij leeft. Het fabeldier en de spreuk stonden 

symbool voor de wederopstanding van het huis, en, wellicht onbedoeld, voor die van het 

gewest Utrecht en de Republiek. In de verhouding tussen de Oranjes en de Stichtse 

bestuurlijke elite vond rond het Rampjaar een omslag plaats die leidde tot een ongekend 

sterke machtspositie van de stadhouder. Willem III plaatste in alle bestuurscolleges van het 

gewest loyale regenten op het bestuurskussen om zijn invloed op de bestuurlijke elite te 

vergroten. Israel vraagt zich af of het netwerk dat hierdoor onderstond niet zo invloedrijk was 

dat het staatsbestel buitenspel kwam te staan.
9
 Dat was aanvankelijk niet de ervaring van de 

regenten. In dit proefschrift is naar voren gekomen dat na de Franse bezetting in het gewest 

Utrecht de meeste bestuurders door een combinatie van materiële, staatkundige en/of 

religieuze motieven dachten gebaat te zijn bij dienstbaarheid aan de stadhouder. Hun contact 

met de prins liep via makelaars die de ambtenbegeving en de politieke besluitvorming in hoge 

mate bepaalden. De regenten probeerden deze makelaars te bewegen hun belangen te 

verdedigen aan het hof. Voor Willem III was het makelaarsstelsel echter niet een middel om 

een wederkerige relatie op te bouwen met de bestuurlijke elite, maar een controlemechanisme 

om de bestuurscolleges in het gareel te houden. Dit spanningsveld tussen de verwachtingen 

die regenten van de prins hadden en de manier waarop Willem III zijn invloed uitoefende, 

was typerend voor het ontstaan, de werking en de reikwijdte van het stadhouderlijk 

makelaarsstelsel in het laatste kwart van de zeventiende eeuw. 

 

DE PRAKTIJK VAN HET STADHOUDERLIJKE MAKELAARSSTELSEL 

 

Historici stellen dat Willem III de eerste Oranje was die als stadhouder in de zeventiende-

eeuwse Republiek op grote schaal gebruik maakte van makelaars om vanuit zij hof de 

provinciale elites te beïnvloeden.
10

 In de praktijk lag het zwaartepunt van zijn netwerk niet 

aan het hof, maar draaide het om makelaars die in de gewesten een belangrijke rol speelden. 

De prins lieten de provinciale politiek over aan invloedrijke cliënten en legden hun prioriteit 

bij de buitenlandse politiek, het Staatse leger of zelfs bij het jagen. Janssen en vooral Mörke 

hebben er daarbij op gewezen dat de Oranjes probeerden hun greep op de elite te verstevigen 

door leden van invloedrijke families in hun hofhouding op te nemen, of andersom juist 

                                                 
9
 Israel, „Recensie van Onnekink‟, Redefining William III 473.  

10
 Roorda, „Prins Willem III en het Utrechts regeringsreglement‟ 126; Idem, „Le Secret du Prince‟; 

Gabriëls, De heren als dienaren 56-57, 146; Mörke, ‘Stadtholder’ oder ‘Staetholder’ 45-54; Idem, „Het 

hof van Oranje als centrum‟ 70-71; Idem, „William‟s Stadholderly court‟ 228-229. 
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hovelingen in de bestuurscolleges te benoemen. Ten tijde van Willem III combineerden 

verschillende edellieden inderdaad een hofambt met een functie in de Utrechtse ridderschap. 

Deze cliënten zouden vanwege hun contacten aan het hof en in de gewesten bij uitstek 

geschikt zijn om als makelaar te bemiddelen tussen beide domeinen.
11

 In tegenstelling tot wat 

Mörke concludeert, hadden deze benoemingen weinig betekenis voor het contact tussen de 

stadhouder en de bestuurlijke elite. De meeste hovelingen die een publiek ambt bekleedden, 

kozen ervoor veel in de nabijheid van de prins te verblijven om zo hun lucratieve positie aan 

het hof te handhaven. Andersom merkten leden van de provinciale elite die een carrière in de 

nabijheid van de prins hadden verwezenlijkt, dat daardoor hun contact met regenten 

verwaterde. De cliënten van Willem III die in de gewesten als makelaar optraden richtten zich 

in de eerste plaats op hun positie binnen de bestuurlijke elite van het gewest.  

 Makelaars maakten het niet alleen mogelijk dat stadhouders invloed konden 

uitoefenen in de gewesten, maar ook dat regenten hun belangen konden verdedigen aan het 

hof. Leden van de bestuurlijke elite die contact wilden leggen met de stadhouder zagen zich 

gesteld voor het probleem dat slechts weinigen van hen toegang tot hem hadden. Om dit te 

omzeilen zochten zij toenadering tot personen uit hun omgeving die wel contact hadden met 

Oranje. Bij voorkeur waren dit invloedrijke factiegenoten, omdat zij hoopten dat deze meer 

dan anderen bereid waren hun belangen onder de aandacht te brengen van de stadhouder. 

Deze makelaars werden belangrijker naarmate zij vaker aan de verwachtingen van hun 

cliënten konden voldoen – al moesten zij altijd regenten teleurstellen die naar ambten 

solliciteerden, omdat er meer kandidaten dan functies waren. Makelaars konden in ruil voor 

hun bemiddeling rekenen op de loyaliteit van hun cliënten. Buiten hun factie hadden zij echter 

vaak weinig greep op de bestuurlijke elite, zoals Amerongen ondervond toen hij de 

ambtenbegeving in de stad Utrecht probeerde te beïnvloeden. Regenten van concurrerende 

facties hadden er nauwelijks belang bij de positie te versterken van makelaars die op de lange 

termijn waarschijnlijk weinig oog voor hen hadden. Het gevolg was dat de grenzen van de 

invloed van makelaarsnetwerken veelal liepen lang de scheidslijnen tussen de facties. 

 De verhouding tussen Oranje en de makelaars was van grote invloed op het verloop 

van de factiestrijd. Daarbij was van doorslaggevende betekenis dat Willem III nauwelijks op 

de hoogte was van de lokale politiek. Hij vertrouwde bij de aanstelling (en evaluatie) van 

bestuurders in de gewesten op de adviezen van makelaars, die hun invloed aanwendden om de 

positie van hun factie te versterken. Het gevolg was dat de stadhouders, zonder het te weten, 

op voorspraak van de makelaars soms regenten benoemden die zich eerder tegen de Oranjes 

hadden verzet of bestuurders ontsloegen die trouw waren aan het Oranjehuis. Zo verminderde 

de invloed van de van oudsher Oranjegezinde edellieden in het gewest Utrecht toen 

                                                 
11

 Janssen, Creaturen van de macht 56-57, 80-86, 122; Mörke, ‘Stadtholder’ oder ‘Staetholder’ 111-

113. 
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halverwege de jaren 1680 Amerongens rol als makelaar kleiner werd. Hiervan profiteerde de 

factie rond Dijkveld, nota bene een groep regenten die zich tijdens het Eerste stadhouderloze 

tijdperk tegen de macht van de Oranjes had uitgesproken. Dergelijke machtswisselingen 

illustreerden in de ogen van veel regenten de macht van de makelaars. Zelf versterkten zij dit 

idee door publiekelijk hun warme band met het hof te benadrukken, ook (of juist) als deze in 

de praktijk niet veel voorstelde. Op deze manier presenteerden zij zich als degenen die bij de 

stadhouder het beste de belangen van de factie kon verdedigen en trokken zij zoveel mogelijk 

de communicatie tussen hof en de gewestelijke elite naar zich toe. Door het makelaarsstelsel 

had Willem III vaak een onrealistisch beeld van de politieke verhoudingen op gewestelijk en 

lokaal niveau. 

Makelaars konden hun contact met Oranje in stand houden door te garanderen dat de 

bestuurscolleges diens politiek steunden. Als de prins een voor hem gunstig besluit van de 

Statenvergadering verlangde, dan legden de makelaars regelmatig mondelinge of schriftelijke 

verklaringen af waarin zij de noodzaak van steun aan de stadhouder toelichtten. In deze 

verklaringen benadrukten zij, wederom, hun persoonlijke contact met Oranje en 

presenteerden zij zich als lieden wier loyaliteit aan het Oranjehuis voorop stond. Makelaars 

drukten zo hun stempel op de besluitvorming, tot tevredenheid van veel regenten die – vooral 

in oorlogstijd of dreiging daarvan – een daadkrachtig bestuur wensten. Bovendien beseften de 

bestuurders dat de vergaderingen ideale gelegenheden waren om hun loyaliteit aan zowel de 

stadhouder als de makelaar te tonen. Zij informeerden regelmatig bij de makelaars naar het 

standpunt van Oranje, zodat zij hun besluit daarop konden afstemmen. Maar regenten lieten 

hun resoluties niet eenvoudig van bovenaf dicteren en wensten enkele keren een andere 

politieke koers dan de prins wilde. Makelaars konden zich echter niet veroorloven dat 

bestuurscolleges de politiek van de stadhouder dwarsboomden. Zij dwongen eventuele 

opstandige leden van hun factie dan ook herhaaldelijk hun besluit te heroverwegen, vrijwel 

altijd met succes. Tegelijkertijd probeerden zij de stadhouder ervan te overtuigen dat 

eventueel verzet in de bestuurscolleges het werk was van bestuurders die niet tot hun cliëntèle 

behoorden. Steevast stelden zij de stadhouder voor de disloyale regenten uit hun ambt te 

ontslaan, in een poging de ontstane crisis te gebruiken om de positie van hun eigen factie te 

versterken. Bovendien legden zij bij omstreden kwesties de besluitvorming in handen van 

commissies die bestonden uit loyale regenten. Makelaars als Dijkveld trokken op deze manier 

zoveel macht naar zich toe dat de officiële besluitvorming op beslissende momenten verwerd 

tot een wassen neus.  

Makelaars kampten echter met het probleem dat hun aanwezigheid vaak gewenst was 

aan het Oranjehof, in de nationale, provinciale en lokale bestuurscolleges en tijdens informele 

ontmoetingen bij regenten thuis. Bovendien verbleven veel makelaars ten tijde van Willem III 
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lang in het buitenland als gezant aan buitenlandse hoven.
12

 Om hun afwezigheid te 

compenseren bouwden zij correspondentienetwerken op. Deze netwerken hadden enerzijds 

tot doel informatie in te winnen, zodat makelaars de stadhouder en de regenten konden blijven 

adviseren. Anderzijds verzekerden makelaars hun cliënten ervan dat zij op hun gunst konden 

rekenen als zij in de bestuurscolleges als hun vertegenwoordigers optraden. Zo liet 

Amerongen zich door ambtenaren op de hoogte houden van belangrijke besluiten en liet hij 

regenten zijn standpunten inbrengen in de ridderschap en in de Utrechtse Staten. Bovendien 

schreef Amerongen veelvuldig met zijn echtgenote Turnor, die buiten de colleges om zijn 

contacten warm hield met de Stichtse adel en met Willem III en diens vertrouwelingen. 

Edellieden vroegen de correspondenten van Amerongen op hun beurt om verzoeken aan de 

makelaar voor te leggen, of in het verlengde daarvan aan de stadhouder. Zij wisten dat 

Amerongens beeld van de gang van zaken in het gewest gebaseerd was op de informatie van 

verwanten en vrienden. Ook de omgeving van de makelaar speelde zo een bemiddelende rol. 

Makelaarsstelsels waren complex gelaagde netwerken waarin de leden ervan op alle niveaus 

gunsten en diensten uitwisselden. 

 
DIENSTBAARHEID UIT EIGENBAAT 

 

De houding van regenten ten opzichte van de Oranjes heeft onder historici tot een verhit debat 

geleid. Terwijl Price, Israel en Van der Bijl wilden aantonen dat religie een belangrijke 

samenbindende factor kon zijn binnen facties, waren volgens Roorda, Groenveld en Aalbers 

voor regenten alleen pragmatische, materiële motieven belangrijk in hun relatie tot de 

stadhouder.
13

 Het is in dit opzicht van belang dat Willem III een pragmatische houding bij 

regenten stimuleerde. De prins was erop gericht zijn kwetsbare machtspositie binnen het 

staatsbestel van de Republiek te versterken, naar het voorbeeld van zijn verwanten in de 

omringende landen die als vorst het centrum van de staat vormden. Regenten die ervoor 

zorgden dat de soevereine Staten besluiten in het voordeel van de stadhouder namen, konden 

op de gunst van de prins rekenen. Hoe de steun van de bestuurscolleges tot stand kwam en 

welke motieven erachter schuilgingen, interesseerde Willem III weinig. Hij zag loyaliteit als 

de belangrijkste kwaliteit van bestuurders, zoals gebruikelijk binnen het hoogadellijk milieu 

waarin hij verkeerde. Dit terwijl in de Republiek de bestuursregels voorschreven dat 

bestuurlijke bekwaamheid moest blijken uit iemands achtergrond, rijkdom en gedrag, want 

regenten moesten de „wijsten en treffelijksten‟ zijn. Naarmate de invloed van de stadhouder 

op de ambtenbegeving toenam, presenteerden kandidaten voor functies zich meer in lijn met 

                                                 
12

 Roorda, „Le Secret du Prince‟. 
13

 Zie onder meer: Pirce, The Dutch Republic 57-69; Israel, The Dutch Republic 660-661; Van der Bijl, 

Idee en interest 166-195; Roorda, Partij en factie 8, 36; Groenveld, „ William III as stadholder‟ 37; 

Idem, Evidente factien 9-11. 
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de opvattingen van de prins. De regenten verklaarden menigmaal, soms in strijd met de 

waarheid, de prins altijd trouw te zijn geweest, als dat noodzakelijk was om een ambt te 

verwerven. 

Ten onrechte hebben veel historici deze pragmatische houding ten opzichte van 

Oranje geïnterpreteerd alsof regenten slechts uit waren op de „buit der ambten‟. Onder de 

leden van de bestuurlijke elite waren vurige voor- en tegenstanders van het Oranjehuis die 

min of meer principieel over het stadhoudersambt dachten. Zo stond tijdens het Eerste 

stadhouderloze tijdperk Lambert van Velthuysen bekend als een vervent republikein, die 

publiceerde over de noodzaak om de macht van de Oranjes in het staatsbestel te beperken. De 

meeste regenten namen echter geen eenduidig standpunt in tegenover de stadhouder. Hun 

dagelijkse politieke praktijk draaide om provinciale en lokale kwesties, die materieel, 

religieus en/of staatkundig van aard waren. Voor de ene regent stond het vergaren van ambten 

centraal, voor anderen het bevorderen van de gereformeerde religie of het beschermen van 

rechten en privileges. Bovendien waren bestuurders loyaal aan hun factie, wat zij zagen als de 

beste garantie voor het verwezenlijken van hun doeleinden. Voor de meeste regenten gold dat 

slechts zolang zij meenden gebaat te zijn bij een goede band met de stadhouder, zij bereid 

waren zich dienstbaar aan hem op te stellen. 

 Regenten verklaarden hun steun aan de stadhouder door erop te wijzen dat hij hen zou 

bijstaan bij het behartigen van het „publieke belang‟. Volgens algemeen geldende opvattingen 

moesten bestuurders het algemene belang dienen boven hun particuliere belang. Leden van 

bestuurscolleges die hun eigenbelang te overduidelijk voorop stelden werden gehekeld en in 

enkele gevallen zelfs uit hun ambt gezet, als er bijvoorbeeld sprake was van corruptie. Binnen 

iedere factie interpreteerden regenten opvattingen over het algemene belangen echter zodanig 

dat zij van de stadhouder verwachtten dat deze zich voor hun particuliere belang inzette. Dit 

gold bijvoorbeeld voor de Voetianen, die in veel steden – waaronder in Utrecht – zich 

verzetten tegen de tolerantie tegenover opkomende filosofieën. Zij stelden dat het algemene 

belang was gebaat bij een strenggereformeerde politiek. De prins kon daarbij de staat 

versterken door als een hoeder van de publieke kerk aan godsdienstige misstanden een einde 

te maken. Zo hoopten de Voetianen in de stad Utrecht dat Oranje ervoor zou zorgen dat 

prebenden ten goede kwamen aan „vroom gebruik‟, een kwestie die al decennialang de 

stedelijke elite verdeelde. Willem III liet zich echter niet voor het karretje van de Voetianen 

spannen. Hij wilde niet bij dergelijke lokale kwesties betrokken raken, temeer omdat hij de 

prebenden als voorheen onder de leden van de Stichtse elite wenste te verdelen om zijn 

invloed te vergroten. Weinig strenggereformeerden in de stad Utrecht zullen hierna nog 

onderschreven hebben dat de prins zich gedroeg als een hoeder van de publieke kerk. 

Religieuze motieven konden de relatie tussen stadhouder en regenten versterken, maar ook 

verstoren. 
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 Ook door hun opvattingen over de rol van de stadhouder binnen het staatsbestel 

konden regenten met tegenstrijdige gevoelens tegenover Willem III staan. Vooral edellieden 

zagen de stadhouder als een bindende factor binnen het gedecentraliseerde staatsbestel. 

Oranje kon de eenheid bevorderen door rekening te houden met alle tegengestelde belangen 

en zo voorkomen dat het land ten onder ging aan tweedracht, zoals volgens velen in 1672 was 

gebeurd. Dit kon de stadhouder bereiken door de rechten en privileges van de elite te 

beschermen. Maar net als in religieuze kwesties, wilden regenten in staatkundige 

onderwerpen vooral bewerkstelligen dat de prins zich hardmaakte voor hun particuliere 

belang. In het gewest Utrecht vreesden zowel de edellieden als de stedelingen door elkaar 

overvleugeld te raken en vroegen daarom steun aan de stadhouder. De Oranjes in het eerste 

helft van de zeventiende eeuw reageerden op deze verzoeken door in de Utrechtse Staten een 

evenwicht tot stand te brengen tussen de adel en de stad, met als doel het gewest bestuurbaar 

te houden. Willem III liet daarentegen het machtsevenwicht in de Utrechtse Staten 

aanvankelijk in het voordeel doorslaan van de edellieden, terwijl hij daarna meer macht gaf in 

handen van burgerlijke regenten – al naar gelang wie het beste zijn belangen konden 

behartigen. Bovendien moesten de Stichtenaren met lede ogen toezien hoe Willem III 

verschillende regenten aanstelde die niet over de kwaliteiten beschikten die in de 

bestuursregels waren vastgelegd. Leden van de elite deinsden er niet voor terug hiertegen 

ernstig bezwaar te maken, om zowel goed bestuur als hun beschermde positie binnen de 

maatschappij te waarborgen. De prins was echter slechts bereid rekening te houden met 

bestuursregels zolang deze hem niet weg in de zaten. Het leidde ertoe dat een deel van de 

bestuurders de macht van de stadhouder wilden inperken. Regenten volgden het optreden van 

de stadhouder met argusogen en stonden pal voor hun rechten en privileges. 

 Tenslotte stelden regenten zich dienstbaar op aan de prins omdat hij als aanvoerder 

van het Staatse leger de territoriale integriteit van de Republiek kon waarborgen. Terecht 

wees onder meer Lademacher erop dat telkens als de buitenlandse dreiging toenam meer 

regenten bereid waren de macht van Oranje te versterken.
14

 Vooral in Gelderland, Utrecht en 

Overijssel waande de bevolking zich in de frontlinie tegenover buitenlandse mogendheden. 

Dit verklaart mede dat juist in deze gewesten de bestuurlijke elite een stadhouder aanstelde 

met verregaande bevoegdheden. Er was door de Franse dreiging behoefte aan een sterke 

leider die de staat kon behoeden voor de ondergang. Maar in perioden dat de buitenlandse 

dreiging afnam, nam de weerstand tegen de sterke machtspositie van de Oranjes gemakkelijk 

toe, temeer omdat een voortdurende oorlogsvoering leidde tot een zware belastingdruk. 

Halverwege de jaren 1680 wilden bijvoorbeeld de Utrechtse regenten vrede sluiten met de 

Fransen en bezuinigen op de oorlogskosten. Willem III weigerde hiermee akkoord te gaan, 
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 Lademacher, „Die Statthalter und ihr ambt‟. 
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beseffend dat zijn binnenlandse machtspositie mede afhing van zijn status als 

legeraanvoerder. Het conflict tussen Oranje en een deel van de Stichtse elite paste in een 

lange reeks van soortgelijke incidenten, waarvan die tussen Willem II en Amsterdam in 1650 

het bekendste is. Het verloop van de internationale verhoudingen bepaalde zo mede de 

bewegingsruimte die de Oranjes kregen om hun stempel op de binnenlandse politiek te 

drukken. 

 Zolang de makelaar de materiële, religieuze en/of staatkundige belangen van de 

bestuurlijke elite met succes onder de aandacht bracht van de prins, hadden de regenten 

belang bij het voortbestaan van het makelaarsstelsel. Amerongen verdeelde bijvoorbeeld tot 

tevredenheid van de Stichtse adel vele ambten onder zijn cliëntèle en verdedigde hun rechten 

en privileges als deze bij benoemingen in het gedrang kwamen. Edellieden hadden daardoor 

het idee dat zij een wederkerige relatie onderhielden met Amerongen en dus ook met de 

stadhouder. Maar als de makelaar minder behoedzaam functioneerde en vooral oog had voor 

Oranje, en dus de belangen van regenten schaadde, dan verzette de elite zich tegen diens 

invloedrijke positie. Veel bestuurders in de stad Utrecht hekelden bijvoorbeeld het nepotisme 

van Dijkveld die veel van zijn concurrenten in bestuurscolleges liet vervangen door zijn 

cliënten. Veelzeggend was in dat opzicht de manier waarop beide Stichtse makelaars de steun 

aan de buitenlandse politiek van Willem III probeerden te garanderen. Amerongen prees 

regelmatig de heldhaftige rol van de prins, die aan het front streed voor het voortbestaan van 

de staat. Dijkveld was minder geïnteresseerd in het draagvlak voor Oranje; hij dwong de 

volgzaamheid van de colleges af door met harde hand op te treden, daarbij desnoods alle 

bestuursregels overtredend. Het optreden van de makelaar was van grote invloed op de 

manier waarop regenten de stadhouderlijke macht ervoeren. 

De kritiek van teleurgestelde leden van de bestuurlijke elite op het verloop van de 

ambtenbegeving of de besluitvorming richtte zich tijdens stadhouderlijk bewind in eerste 

instantie op de makelaars. De regenten hielden hen verantwoordelijk voor de besluiten die de 

prins nam. Daarmee vonden de bestuurders een verklaring waarom hun opvattingen over de 

Oranjes niet met de praktijk overeen kwamen. Maar daarbij negeerden zij dat zowel Willem 

III als zij zelf nooit structureel toenadering tot elkaar zochten, waardoor zowel het 

stadhoudersambt als de makelaars op lange termijn nauwelijks aan de verwachtingen van de 

regenten konden voldoen. De prins was georiënteerd op de internationale en nationale politiek 

en probeerde meer macht naar zich toe te trekken, zich spiegelend aan zijn hoogadellijke 

verwanten. Price stelt terecht dat Willem III de regenten van zich vervreemdde door de 

makelaars met harde hand te laten optreden in de gewesten.
15

 De bestuurders waren echter 

zelf evenmin bereid hun particuliere belangen opzij te zetten. Zij wilden dat de stadhouders 

                                                 
15

 Price, Holland and the Dutch Republic 281. 
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zich ondergeschikt maakten aan hun belangen. Het gevolg was dat in 1702 regenten die zich 

voorheen sterk hadden gemaakt voor de prins, het regeringsreglement afschaften en het 

stadhoudersambt vacant lieten. Voor de Stichtse regenten die een band met Oranje hoopten op 

te bouwen was de dienstbaarheid uit eigenbaat geëindigd in een deceptie. 


