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SAMENVATTING 

 
De ambivalente verhouding tussen de Oranjes en de gewestelijke bestuurlijke elites loopt als 

een rode draad door de geschiedenis van de zeventiende-eeuwse Republiek. De provinciale 

elites bezaten er veel macht omdat, anders dan in de omringende landen, niet een vorst, maar 

de gewestelijke Statenvergaderingen soeverein waren. De prinsen van Oranje hadden in het 

republikeinse staatsbestel een ondergeschikte rol als stadhouder, een hoge ambtenaar die de 

provinciale vergaderingen moest dienen. De opeenvolgende Oranjes waren er evenwel in 

geslaagd hun macht zo te vergroten dat van een dienende rol nauwelijks meer sprake was. 

Historici hebben aangetoond dat de prinsen door middel van informele netwerken grote 

invloed op de bestuurscolleges uitoefenden. Willem III was echter de eerste Oranje die als 

stadhouder op grote schaal gebruik maakte van makelaars, personen die tussen hem en de 

gewestelijke elites bemiddelden. Deze makelaars zouden vooral de stadhouderlijke belangen 

hebben gediend. Jonathan Israel vraagt zich zelfs af of het informele netwerk van Willem III 

niet zo invloedrijk was dat het republikeinse staatsbestel buitenspel kwam te staan. Die vraag 

is opmerkelijk, omdat in de afgelopen decennia het onderzoek naar makelaars in de 

omringende landen juist heeft aangetoond dat deze personen niet alleen de belangen van de 

vorst behartigden, maar ook die van hun cliëntèles in de gewesten. Gezien de sterke 

machtspositie van de regenten in de Republiek is het de vraag of makelaars ook hier niet veel 

meer rekening moesten houden met de bestuurlijke elite. 

De toenmalige bestuurlijke elite was verdeeld in facties, groepen verwante en 

bevriende regenten die elkaar beconcurreerden om invloed in de bestuurscolleges. In het 

voetspoor van Daan Roorda is veelvuldig betoogd dat deze facties een pragmatisch, materieel 

karakter hadden – het verwerven van ambten stond centraal, ook bij het steunen van de 

stadhouder. De laatste jaren is er echter meer aandacht besteed aan de meer ideologische 

motieven van regenten. Religie, republicanisme en andere opvattingen over goed bestuur 

blijken wel degelijk een rol te spelen in de houding van regenten tegenover de positie en het 

functioneren van de stadhouder. In dit proefschrift wordt aangetoond dat de mogelijke 

motieven van bestuurders om zich, al dan niet, dienstbaar aan de stadhouder op te stellen, 

tijdens de regeerperiode van Willem III onlosmakelijk waren verbonden met de werking van 

het stadhouderlijk makelaarsstelsel. Hierbij bieden de toenmalige politieke verhoudingen in 

het gewest Utrecht interessante inzichten. In het toenmalige Sticht ontstond een 

makelaarsstelsel waarvan de werking in hoge mate werd bepaald door een factiestrijd die niet 

alleen materieel, maar ook religieus en staatkundig van aard was. Makelaars moesten 

rekening houden met het spanningsveld tussen de verwachtingen die regenten van de 

stadhouder hadden en het daadwerkelijk optreden van Willem III. 
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STICHTSE POLITIEKE VERHOUDINGEN, 1674-1702 

 

Enkele dagen na de inval van de Fransen in het Rampjaar 1672 stond het leger van Lodewijk 

XIV voor de poort van de stad Utrecht. Het Staatse leger had de stad onverdedigbaar 

achtergelaten en zich teruggetrokken achter de Hollandse waterlinie. Om te voorkomen dat de 

Fransen de weerloze stad plunderden gaven de stedelingen zich snel over. Een bezetting van 

ruim zeventien maanden volgde waarin het gewest door hoge brandschattingen en 

oorlogsgeweld op de rand van de afgrond belandde. De barre omstandigheden brachten een 

discussie op gang over bestuurders die verantwoordelijk werden gehouden voor het 

plotselinge verval. Hierbij kwam een aantal diepgewortelde tegenstellingen in de Utrechtse 

elite aan het licht. Zo waren er hoogoplopende spanningen tussen de edellieden en de 

stedelingen. Beiden vreesden door de ander overheerst te worden en streefden naar 

staatkundige verhoudingen die hun rechten en privileges beschermden. Daarnaast 

concurreerden in de stad Utrecht een strenggereformeerde Voetiaanse factie met een meer 

vrijzinnige factie. De Voetianen wilden hervormingen doorvoeren om de positie van de 

publieke kerk te versterken, wat werd tegengehouden door bestuurders die de strikte 

geloofsopvattingen van de Voetianen hekelden. Om deze materiële, religieuze en/of 

staatkundige doeleinden te verwezenlijken streefden facties naar een overwicht in de 

bestuurscolleges. 

 De opmars van de troepen van Lodewijk XIV leidde tot een sterke machtstoename 

van Willem III, vooral in de landgewesten. De prins was opgegroeid tijdens het Eerste 

stadhouderloze tijdperk (1650-1672/4), waarin de Staten van Holland onder aanvoering van 

raadpensionaris Johan de Witt de politieke macht van de Oranjes beperkten. Maar toen de 

Franse dreiging in het begin van de jaren 1670 plots enorm toenam, veranderde de houding 

van regenten ten opzichte van Oranje. Om de buitenlandse dreiging het hoofd te kunnen 

bieden, stelden de Staten-Generaal in 1672 de prins aan tot aanvoerder van het Staatse leger. 

Bovendien benoemden de Hollandse en Zeeuwse regenten na de Franse inval en onder druk 

van de stedelijke bevolking deze „redder des vaderlands‟ tot stadhouder. Willem III 

verwijderde daarna in vele steden zijn voornaamste tegenstanders uit de stadsbesturen. Nadat 

in het najaar van 1673 de Franse legers zich uit het Sticht hadden terugtrokken, riepen de 

Voetianen de prins op ook hier zijn tegenstanders te ontslaan uit hun ambten, erop wijzend 

dat hun concurrenten bekend stonden als handlangers van De Witt. Willem III greep hun 

oproep aan om op 16 april 1674 ook in het Sticht een wetsverzetting door te voeren. 

Volkomen onverwachts legde hij echter ook een nieuw regeringsreglement ter goedkeuring 

voor aan de pasbenoemde regenten, met daarin vergaande bevoegdheden voor de stadhouder. 

Nadat de Utrechtse Staten het reglement hadden geratificeerd, de prins als nieuwe stadhouder 
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hadden aangesteld en het stadhoudersambt zelfs erfelijk hadden verklaard in mannelijk lijn, 

bezat Willem III in het Sticht meer macht dan zijn voorouders ooit hadden gehad. 

Willem III benoemde in het gewest Utrecht een groot aantal bestuurders wier 

loyaliteit aan het Oranjehuis verzekerd was. Zo stelde hij verschillende hovelingen aan als 

regent, waaronder enkele nakomelingen van Oranjebastaarden. Daarnaast benoemde hij in de 

Utrechtse ridderschap officieren uit het Staatse leger die op het slagveld hun trouw aan de 

prins hadden bewezen. De entourage van Oranje vermengde zich dus ogenschijnlijk met de 

bestuurlijke elite, maar in de praktijk scheidde een diepe kloof beide groepen. Willem III 

richtte zich op het beïnvloeden van de Staten-Generaal en de Staten van Holland en verbleef 

vaak in het Staatse leger. Daarnaast bracht hij veel tijd door met zijn vertrouwelingen, onder 

meer op het jachtslot Soestdijk. Hovelingen moesten voortdurend in de nabijheid van de prins 

verblijven om zich van diens gunst te verzekeren. Veel tijd bleef er dus niet over voor een 

bestuursfunctie. Tegelijkertijd richtte de prins zijn hofleven zo in dat slechts weinig regenten 

toegang tot hem hadden. Dit was voor de Stichtse bestuurders problematisch, omdat Oranje 

als stadhouder wel het verloop van hun carrière kon bepalen. Om dit probleem te omzeilen 

zochten zij toenadering tot lieden uit hun omgeving die wel contact hadden met Oranje, met 

het verzoek of zij hun belangen aan het hof wilden verdedigen. In het Sticht waren er 

eigenlijk maar twee personen die dat konden en wilden, Godard Adriaan van Reede, heer van 

Amerongen, en Everard van Weede, heer van Dijkveld. 

Amerongen was in 1621 geboren als lid van de familie Van Reede, een voornaam en 

wijdvertakt geslacht dat mede dankzij warme banden met het Oranjehuis grote invloed had 

binnen het gewest. Op twintigjarige leeftijd erfde hij het kasteel Amerongen van zijn vader, 

met de daarbij behorende status en verantwoordelijkheden. Zo werd hij in 1642 lid van de 

Utrechtse ridderschap. Een jaar later verwierf hij een groot fortuin door te trouwen met 

Margaretha Turnor, de dochter van een Engelse kapitein. Tijdens de jaren 1660 kreeg hij een 

steeds prominentere plaats binnen de familie Van Reede en legde hij vele waardevolle 

contacten tot ver buiten de Republiek. Hij dankte deze contacten niet alleen aan zijn komaf, 

maar ook aan zijn reputatie als diplomaat. Jarenlang verbleef Amerongen aan belangrijke 

buitenlandse hoven, vooral in Duitse vorstendommen. Ook Dijkveld combineerde een 

diplomatieke carrière met een sterke provinciale positie. Hij was van burgerlijke komaf, 

geboren in 1626 als een zoon van een Utrechtse burgemeester. Dijkveld bouwde een 

omstreden reputatie op, niet alleen als vrijgezel, maar ook vanwege zijn soms nietsontziende 

optreden als diplomaat en regent. Sinds 1653 was hij lid van de geëligeerden en wist hij veel 

invloed uit te oefenen op de Utrechtse Staten, met steun van de Hollandse raadpensionaris De 

Witt. Zijn concurrenten wisten in 1674 te bewerkstelligen dat Willem III hem uit de Stichtse 

bestuurscolleges verwijderde. Dijkveld bleef echter als gezant actief en onderhield in die 

hoedanigheid contact met de prins. Met zijn grote diplomatieke kwaliteiten wist hij het 
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vertrouwen van Oranje te winnen. Deze benoemde hem in 1677 opnieuw in de geëligeerden 

en gunde hem een steeds grotere rol in het provinciale bestuur. Vanaf eind jaren 1670 

beheerste in het Sticht Amerongen de adellijke elite, terwijl Dijkveld de burgerlijke elite naar 

zijn hand zette. 

Het contact tussen Willem III en de Utrechtse adellijke elite liep via Amerongen. De 

prins bezocht regelmatig het huis Amerongen als hij op doorreis was van Den Haag naar 

Soestdijk. Hij gebruikte deze ontmoetingen om zich te verzekeren van de steun van de 

Stichtse adel. Bovendien liet hij zich in benoemingskwesties door Amerongen adviseren over 

de kwaliteiten van de verschillende adellijke regenten. Ondertussen kon Amerongen 

sollicitaties van leden van de bestuurlijke elite onder de aandacht brengen van de stadhouder, 

waarmee hij veel van zijn cliënten aan ambten hielp. Hij kampte echter met het probleem dat 

hij door zijn diplomatieke missies vaak afwezig was in de Republiek. Om zijn afwezigheid in 

de Republiek te compenseren bouwde hij een uitgebreid correspondentienetwerk op. Aan het 

hof was hij daarin weinig succesrijk. De kring rond de prins was nauwelijks geïnteresseerd in 

de persoonlijke belangen van Amerongen. Wel slaagde hij er dankzij vele briefwisselingen in 

zijn positie in het Sticht te handhaven. In het gewest Utrecht waren vele ambtenaren en 

regenten bereid in ruil voor gunsten hem te informeren over en te vertegenwoordigen in de 

bestuurscolleges. Daarnaast onderhield zijn echtgenote Turnor tijdens zijn afwezigheid de 

contacten met de Stichtse edellieden en met Willem III en diens entourage. Het leidde ertoe 

dat als de prins de instemming nodig had van de Utrechtse ridderschap, hij onverminderd 

contact zocht met Amerongen. Mede door de inbreng van verwanten en vrienden kon 

Amerongen vanuit het buitenland zijn rol als makelaar blijven uitoefenen. 

 De makelaarspositie van Dijkveld binnen de burgerlijke elite was omstreden. Na de 

wetsverzetting van 1674 waren belangrijke stedelijke bestuursambten in handen gekomen van 

Voetianen die een warme band met Oranje probeerden op te bouwen, in de hoop de belangen 

van de publieke kerk te behartigen. Toen Willem III echter hun politiek dwarsboomde, kwam 

de loyaliteit van de Voetiaanse factie aan Oranje onder druk te staan. Dit baarde de 

stadhouder zorgen. In de hoop zijn greep op de burgerlijke regenten te herwinnen, liet de 

stadhouder Dijkveld terugkeren in de Stichtse bestuurscolleges. Dijkveld moest vervolgens 

zijn invloed zien te vergroten binnen een bestuurlijke elite die hem niet goed gezind was. Om 

de politieke verhoudingen binnen het stadsbestuur in zijn voordeel te veranderen, adviseerde 

hij de stadhouder Voetianen te vervangen door leden van zijn eigen factie. In Dijkvelds 

kielzog keerden zo eerder door de stadhouder ontslagen regenten op het bestuurskussen terug. 

Bovendien werd Dijkveld binnen enkele jaren president van de Statenvergadering en 

gedeputeerde ter Staten-Generaal. Met steun van de stadhouder beheerste Dijkveld in 

toenemende mate de burgerlijke bestuurlijke elite, tot ongenoegen van zijn tegenstanders die 

hem beschuldigden van nepotisme. 
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 Het optreden van de makelaars Amerongen en Dijkveld bepaalde mede de werking 

van het staatsbestel. Willem III had als stadhouder in de bestuurscolleges een rol als arbiter 

die ingreep als de regenten er onderling niet uitkwamen. Hij hoefde zich aanvankelijk weinig 

om de uitkomst van de Statenvergadering te bekommeren. Rekenend op een voorspoedige 

carrière kregen makelaars van hun factiegenoten alle ruimte om de besluitvorming te leiden. 

Daarnaast leefde binnen alle facties het idee dat steun aan de prins de eenheid van de staat 

bevorderde. Als „eminent hoofd‟ kon de prins een einde maken aan tweedracht en zo een 

herhaling van het Rampjaar voorkomen. Bovendien portretteerden de Voetianen de prins als 

hoeder van de publieke kerk, de edellieden zagen hem als beschermer van hun rechten en 

privileges en vrijwel alle regenten vonden dat hij als aanvoerder van het Staatse leger de 

territoriale integriteit kon waarborgen. De besluitvorming was er daarom lange tijd op gericht 

snel tot resultaat te komen ten faveure van de stadhouder. De grenzen van de invloed van 

makelaars kwamen echter aan het licht nadat door hoge belastingdruk en het verminderen van 

buitenlandse dreiging er verzet was gerezen tegen de politiek van Willem III. Toen hierdoor 

de besluitvorming in de Utrechtse Staten in 1683/4 herhaaldelijk haperde, liet de prins 

Dijkveld ingrijpen. Een groot aantal leden van het stadsbestuur werd ontslagen. En 

belangrijke kwesties kwamen voortaan alleen aan de orde in commissies die bestonden uit 

leden van Dijkvelds factie. Dijkveld kon daardoor op beslissende momenten de officiële 

besluitvorming feitelijk buitenspel zetten. 

 Nadat Willem III in 1689 koning van Engeland was geworden, nam in het Sticht de 

onvrede over de ontstane politieke verhoudingen ver toe. De prins verbleef de helft van het 

jaar in Engeland, waardoor regenten in het gewest Utrecht het idee kregen dat de prins zich 

nauwelijks meer voor hun belangen wilde inzetten. Bovendien waren ook de makelaars 

minder bij de gewestelijke politiek betrokken. Amerongens invloed was gedurende de jaren 

1680 verminderd. Hij stierf in 1691, terwijl hij tegen zijn zin als gezant aan het Deense hof in 

Kopenhagen verbleef. Daarnaast verbleef Dijkveld vaker dan voorheen in Den Haag of aan 

buitenlandse hoven. Hij kon het zich veroorloven minder in de Utrechtse bestuurscolleges 

aanwezig te zijn doordat zijn factiegenoten er de dienst uitmaakten. Veelzeggend was dat de 

buitenlandse politiek in de Statenkamer nauwelijks meer ter sprake kwam, terwijl de 

bestuurders wel voortdurend middelen moesten vinden om het Staatse leger in stand te 

houden. Ogenschijnlijk functioneerde het makelaarsstelsel beter dan ooit, maar onderhuids 

groeide het verzet tegen Dijkveld en tegen de stadhouder. Toen de prins in 1702 stierf, namen 

de regenten het heft weer in handen. De Utrechtse Staten schaften het regeringsreglement af 

en lieten het stadhoudersambt vacant. Enkele maanden later overleed ook Dijkveld. 
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CONCLUSIES 

 

In tegenstelling tot het bestaande beeld van de stadhouderlijke patronagestelsels, draaiden 

deze netwerken tijdens Willem III niet om het Oranjehof, maar om makelaars die binnen de 

gewesten een belangrijke rol speelden. Het is daarom wat betreft deze periode beter te 

spreken van makelaarsstelsels. Deze makelaars waren niet alleen cliënten van Oranje, maar 

stonden ook aan het hoofd van provinciale en lokale facties. Doordat zij als enigen hof en 

gewest wisten te verbinden, bevonden zij zich in een invloedrijke positie. De prins was 

nauwelijks bij de gewestelijke politiek betrokken en hoopte de bestuurscolleges tot 

volgzaamheid te dwingen door volledig te vertrouwen op de adviezen van makelaars. Deze 

gebruikten hun adviserende rol door de stadhouder zo veel mogelijk van hun cliënten te laten 

benoemen. Ondertussen hadden de meeste regenten zelf geen toegang tot het Oranjehof, 

waardoor zij de steun van makelaars nodig hadden om in de gunst van de stadhouder te 

geraken. Bestuurders die de steun van de prins nodig hadden, stelden zich daarom loyaal 

tegenover hen op. Buiten hun cliëntèle hadden makelaars echter vaak weinig greep op de 

bestuurlijke elite. Leden van concurrerende facties vreesden terecht dat makelaars weinig oog 

voor hun belangen hadden. Het gevolg was dat de grenzen van de invloed van 

makelaarsnetwerken veelal liepen langs de scheidslijnen tussen facties. 

 Makelaars hielden hun contact met de stadhouder in stand door te garanderen dat 

besluiten van de bestuurscolleges in het voordeel van Oranje uitvielen. Vaak tot tevredenheid 

en met steun van hun factiegenoten hadden makelaars veel invloed op de besluitvorming. Als 

bestuurders zich echter verzetten tegen de politiek van de stadhouder, dan zetten makelaars 

veelal met succes hun cliënten onder druk om hun stem te heroverwegen. Bovendien 

probeerden zij de stadhouder ervan te overtuigen dat het verzet vooral het werk was van 

regenten die niet tot hun eigen cliëntèle behoorden. Steevast stelden zij de stadhouder voor 

disloyale regenten te vervangen door leden van hun factie. Hierdoor had Willem III vaak een 

onrealistisch beeld van de gewestelijke en lokale verhoudingen. Makelaars kampten echter 

met het probleem dat hun aanwezigheid op vele plaatsen gewenst was, van het hof tot de 

lokale bestuurscolleges. Om hun afwezigheid te compenseren bouwden zij 

correspondentienetwerken op om informatie in te winnen en hun contacten te bewegen als 

hun vertegenwoordiger op te treden. Bovendien hielden makelaars omstreden kwesties buiten 

de bestuurscolleges door ze in handen te leggen van commissie die bestonden uit leden van 

hun factie. 

 Willem III stimuleerde dat regenten zich pragmatisch tegenover hem opstelden. Zoals 

gebruikelijk binnen het hoogadellijke milieu waarin de prins verkeerde, zag hij loyaliteit als 

de belangrijkste kwaliteit van bestuurders. Oranje verlangde de volgzaamheid van de 

bestuurscolleges en was nauwelijks geïnteresseerd in hoe die tot stand kwam en welke 
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motieven erachter schuilgingen. Regenten speelden daarop in door elke sollicitatie bij de 

stadhouder of de makelaar te begeleiden met een loyaliteitsverklaring aan het Oranjehuis. In 

de praktijk stonden de meeste bestuurders echter ambivalent tegenover de stadhouder. Leden 

van de bestuurlijke elite legden hun prioriteit bij provinciale en lokale kwesties, die in meer of 

mindere mate materieel, religieus en/of staatkundig van aard waren. Voor alle regenten was 

het verwerven van ambten belangrijk, maar daarnaast speelden in hun relatie met de 

stadhouder ook de verwezenlijking van religieuze en staatkundige doeleinden een voorname 

rol. Voor de meeste regenten gold dat slechts zolang zij meenden gebaat te zijn bij een goede 

band met Oranje, zij bereid waren zich dienstbaar aan de stadhouder op te stellen. 

 Regenten wezen erop dat hun steun aan de stadhouder voortkwam uit de wens het 

publieke belang te behartigen. Binnen iedere factie interpreteerden bestuurders het algemene 

belang echter zodanig dat zij van de stadhouder verlangen dat deze zich voor hun particuliere 

belang inzette. Al hun opvattingen over de mogelijke rol van de Oranjes in de Republiek 

stonden echter op gespannen voet met de manier waarop Willem III zijn macht uitoefende. De 

kritiek op het verloop van de ambtenbegeving en de besluitvorming richtte zich evenwel 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 hadden gezocht. De prins was 

georiënteerd op zijn rol bij de internationale en nationale politiek en probeerde zijn macht te 

vergroten, zich spiegelend aan hoogadellijke verwanten. De regenten wilden daarentegen dat 

de stadhouder hun provinciale en lokale belangen diende. Dat was een weinig realistische 

inschatting. De bestuurders die een band met Oranje probeerden op te bouwen zagen hun 

dienstbaarheid uit eigenbaat dan ook meestal eindigen in een teleurstelling. 


