
Hoofdstuk 1 – Gouden Eeuw – Samenvatting par 1.3 : Regenten en  stadhouders  
 
 
Zeven koninkrijkjes zonder koning 
 

In 1584 wordt Willem van Oranje vermoord en de zeven 
Nederlandse provincie gaan op zoek naar een koning 
die de plaats van Willem in kan nemen. Ze vinden 
niemand die geschikt is. Daarom gaan de provincies van 
1588 het land zelf besturen. Nederland wordt zodoende 
een republiek. Die bestaat uit de gewesten (provincies) 
Holland, Zeeland, Friesland, Groningen, Utrecht, 
Gelderland (Gelre) en Overijssel.   
Deze gewesten beslissen samen over alles. Ook over       
wat er gebeurt in |Drenthe en Brabant, maar deze   
gewesten mogen niet meebeslissen.  
 

Samen besturen in de Staten-Generaal  
   
De gewesten hebben allemaal hun eigen parlementje: de 
gewestelijke staten. Soms komen vertegenwoordigers 
daarvan bijeen om over zaken te praten die belangrijk 
zijn voor het hele land. Die bijeenkomst heet dan de 
Staten Generaal.  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Verder is er in de Republiek van de zeven 
samenwerkende gewesten een stadhouder.  
Hij  voert het leger aan als er oorlog is. Verder beslissen de gewesten alles zelf. De 
steden en de rijke kooplieden hebben de macht in de Republiek. Maar soms is er 
ruzie tussen de gewesten en de stadhouder. Zo gaat dat in de politiek.  
 
Regenten 
 

In de steden zijn de regenten (= regeerders) de 
belangrijkste mensen. Vaak zijn dat rijke kooplieden, Zij 
worden burgemeester. Soms ook hun zonen of andere 
familieleden. Zij trekken zich weinig aan van wat de 
mensen vinden. Erg democratisch gaat het daarom niet 
toe in de besturen van de steden en de gewesten.   
 
 
 
<<<< Amsterdamse Regenten in 1729 
 

De Staten-Generaal nu  
 
De Staten-Generaal bestaan nog steeds. Nu zijn dat de Eerste en de Tweede kamer. 
Nu gaat het er ook erg democratisch aan toe want de leden van de Tweede Kamer 
mogen we kiezen. De Tweede Kamer mag nieuwe wetten bedenken en de regering 
controleren. Zij mogen ook beslissen over wat we de regering met ons belastinggeld 
doet. De Eerste Kamer controleert of de Tweede Kamer zijn werk goed gedaan heeft.  

Willem van Oranje wordt op 
10 juli 1584 in Delft vermoord 


