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Maurits kon goed samenwerken met Johan. Hij 
leerde veel van hem. Maurits keek zelfs een beetje op tegen 

de veel oudere Johan.

Johan was wel heel anders 
dan Maurits. Johan vond 
het leger helemaal niet zo 

belangrijk als Maurits. Oorlog was niet 
goed voor de handel. En handel moest er zijn!

Thema 6.2  les 4
Ruzie in de Republiek
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handel oF 
ooRloG?
Nederland was in de Gouden  
Eeuw een heel ander land dan nu. 
Het was geen koninkrijk maar een 
republiek. Die republiek bestond 
uit zeven provinciën. De twee 
mannen met de meeste macht 
waren de raadpensionaris en de 
stadhouder. Ze hadden vaak ruzie 
omdat ze niet hetzelfde wilden. De 
raadpensionaris vond handel het 
belangrijkst en wilde daarom graag 
vrede. De stadhouder was de baas 
van het leger en hield van oorlog 
voeren, om op die manier een 
belangrijk man te zijn.

WIE IS DE baaS?
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We noemen Nederland in de 17e eeuw de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 

Of korter: de Republiek. De Republiek had geen koning. Wie was er dan de baas?

JoHaN vaN oLDENbaRNEvELt 

DE RaaDpENSIoNaRIS

mauRItS vaN oRaNJE

DE StaDHouDER
Toen Maurits stadhouder werd 
in de Nederlanden, was Johan 
een soort leraar voor hem. Johan 
was twinitg jaar ouder en leerde 
Maurits belangrijke zaken over 
het besturen van de gewesten.

Johan van Oldenbarnevelt 
was een slimme man en hij 
werkte hard. Hij kon heel goed 
vooruit denken, hij was anderen 
vaak te slim af. Hij was nogal 
ondernemend en zeker niet bang.

Maurits was nog een jonkie 
toen hij stadhouder werd, hij 
was pas 18 jaar. Maurits was 
een voorzichtig man, hij nam 
niet graag risico’s. De eerste 
jaren dat hij stadhouder was, 
won hij veel oorlogen. Hij werd 
een erg goede legerbaas.

Maurits vond het wel erg vervelend dat Johan niet van 
oorlog hield. De Republiek was nog in groot gevaar en 
moest goed verdedigd worden. En als er geen oorlog 
was, wat moest hij als stadhouder dan doen?

Maurits kon goed samenwerken met Johan. 
Hij leerde veel van hem. Maurits keek zelfs 
een beetje op tegen Johan. Maurits was 
ook veel jonger, wel twintig jaar.

Dit zijn regenten. Dat was 
een kleine groep rijke burgers. 
Ze bestuurden de steden van 
de Republiek. Van uit alle 
zeven gewesten kwamen 
regenten naar Den Haag om 
te vergaderen: de Staten-
Generaal.Daar besloten ze 
samen over oorlog en vrede.

Raadpensionaris 
van de Republiek
•  De machtigste man van alle 
provinciën. 

•  Een echte politicus, hij kon een 
land besturen.

•  Vaak een koopman.
•  Vond handel het allerbelangrijkst.
•  Wilde graag vrede, zodat de 
handel niet in gevaar kwam.

Stadhouder van  
de Republiek
•  De baas van het leger.
•  Een militair, kon goed oorlog 
voeren.

•  Familie van Willem van Oranje.
•  Vond het leger en de soldaten 
het allerbelangrijkst.

•  Vond oorlog niet erg. De 
Republiek moest worden 
verdedigd.

Johan was wel heel anders dan Maurits. Johan vond het leger 
helemaal niet zo belangrijk als Maurits. Oorlog was niet goed 
voor de handel. En handel moest er zijn! Anders werd er te 
weinig geld verdiend en konden we ook geen leger betalen.


