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Arnold Joost van Keppel 
 

 

Arnold Joost van Keppel (1670-1718) uit Eefde maakte carrière aan het stadhouderlijke hof 

van Willem III en diens Koninklijke hof in Engeland. De allure en grandeur die hij daar 

ervoer, bracht hij mee terug naar zijn geboortegrond.  

 

Met het Huis Voorst zette hij een paleisje met vorstelijke tuinen neer dat een flink contrast 

vormde met de eenvoudige edelmanwoningen in de omgeving. Rond 1200 woonde tussen 

Warnsveld en Eefde een zekere Nicolaas de Vorste, en rond 1380 is er sprake van een 

‘Gerhard ter Voirste’. Een huis met de naam “Vorst” of “Voirst” bestaat dus al heel lang. 

 

Familie Van Keppel 

Vanaf het eind van de zestiende eeuw woonde op dat landhuis de familie Van Keppel, 

behorend tot de eenvoudige landadel. In 1670 werd Arnold Joost van Keppel geboren als 

zoon van Osewalt van Keppel, heer van Voorst en Reinira Anna Geertruid van Lintelo tot de 

Mars. Hij erfde het goed in 1686, belegd met forse schulden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Arnold Joost van Keppel, 1st Earl of Albemarle, Sir 

Godfrey Kneller, London, National Portret 

Gallery. 

 

 

Hij studeerde in Cambridge en koos voor een loopbaan aan het hof van prins Willem III van 

Oranje. Willem III was vanaf 1672 stadhouder geworden van Holland, Zeeland, Utrecht, 

Gelderland en Overijssel. Door de afkomst van zijn vrouw Mary Stuart werden zij beiden in 

1689 gekroond als koning en koningin – William and Mary – van Engeland en later ook van 

Ierland en van Schotland. 
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Hofhouding van Willem III 

Arnold Joost van Keppel speelde een belangrijke rol in de Engelse hofhouding van William. 

Zijn glanzende loopbaan oogstte zowel lof als scheve ogen. Zo werd hij gezien als rivaal van 

de eveneens Nederlandse generaal Hans Willem Bentinck, tot dan toe de belangrijkste 

vertrouweling van Willem III. Toen Van Keppel eenmaal de posities van groom of the 

bedchamber en groom of the stool van Bentinck had overgenomen, wat onder meer inhield 

dat hij de koning bij zijn stoelgang vergezelde, was duidelijk dat hij Bentinck was 

voorbijgestreefd.  

 

De liefde 

De kinderloosheid van koning William en koningin Mary heeft sommigen op de gedachte 

gebracht dat de rivaliteit van Bentinck en Van Keppel om de gunst van de koning zich ook 

wel eens op het liefdesvlak zou kunnen afspelen. Dat idee werd versterkt doordat - na het 

overlijden van Mary - Van Keppel op paleis Kensington een slaapkamer toegewezen kreeg 

met directe toegang tot de slaapkamer van de koning.  

 

Onderscheidingen 

Van Keppel werd generaal en kamerheer, lid van het Hogerhuis en ontving de titels baron 

van Ashford, markgraaf van Bury en graaf van Albemarle. Voor diverse functies, onder 

andere als ‘Master of the robes’ ontving hij een rijkelijk inkomen. Bovendien stelde Willem III 

hem gelden ter beschikking om huis en tuinen van zijn ouderlijk landgoed schuldenvrij te 

maken en geheel te vernieuwen. Zo ontstond omstreeks 1700 het huidige Huis Voorst. In 

1700 ook ontving Van Keppel de Orde van de Kousenband.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het Huis de Voorst dat Arnold Joost van Keppel bij Eefde liet bouwen heeft de allure van een paleis,  
naar het voorbeeld van het Loo in Apeldoorn van zijn beschermheer koning-stadhouder Willem III.  
Het wordt daarom wel 'het kleine Loo' genoemd of zelfs, vanwege de eertijds vorstelijke tuinen, 'het  
Versailles van de Achterhoek'. 
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Lodewijk XIV  

Een van zijn laatste missies voor Willem III was een delicaat overleg met de Nederlandse 

Staten Generaal over de manier waarop men Lodewijk XIV van Frankrijk tegemoet zou 

treden, die in de zuidelijke Nederlanden diverse grensversterkingen had bezet die bij de 

vrede van Rijswijk (1697) aan de Nederlanden waren toegewezen. 

 

De dood van Willem III 

Arnold Joost van Keppel was aanwezig bij de dood van de Koning-Stadhouder. Willem zou 

hem de sleutel van zijn kabinet hebben overhandigd en hem een afscheidsgift in geld en 

goederen hebben gegeven. Van Keppel keerde terug naar zijn geboorteland en diende zijn 

land als generaal, onder andere tijdens de veldtochten in de Spaanse Successieoorlog. Hij 

overleed in 1718 in Den Haag. 


