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Inleiding 
 
Fries erfgoedonderwijs 
Deze lesbrief bevat vier leesteksten op bovenbouwniveau (primair onderwijs) 
en een gemakkelijk uitvoerbare verwerkingsopdracht. U vindt vragen en 
antwoorden om met leerlingen op onderzoek te gaan naar vier historische 
personen die niet alleen heel belangrijk zijn geweest voor het ontstaan van 
Nederland maar ook voor Friesland! Zijdelings gaat het daarbij ook over de 
geschiedenis en staatsinrichting van Nederland 
 
Hoe Fries is onze nieuwe Koning? 
Nederland is een koninkrijk. Tot nu toe hadden we koningin Beatrix. En straks 
hebben we koning Willem Alexander. De koning of koningin van Nederland 
komt altijd uit één familie: de familie van Oranje-Nassau.  

 Hoe komt het dat die familie altijd de koning of de koningin van 
Nederland levert? 

 Waar komt die familie vandaan? 

 Wie waren er in die familie nog meer belangrijk? 

 Hoe Fries is onze nieuwe koning eigenlijk? 
 
Daarover gaat deze lesbrief. We bekijken naar de levens van vier familieleden 
die voor Nederland, maar ook voor Friesland belangrijk waren. Dat zijn: 
 

 Willem van Oranje – Vader des Vaderland 

 Willem Lodewijk van Nassau – Ús Heit 

 Marie Louise van Hessen-Kassel – Marijke Meu 

 Koningin Beatrix – Prinses van Oranje Nassau 
 
Zonder Friese Nassaus geen Koning van Oranje 
Het had maar een haartje gescheeld of de familie van Oranje was 
uitgestorven. De achterkleinzoon van Willem van Oranje stief namelijk 
kinderloos. Maar gelukkig was er nog een Friese tak van de familie Nassau! 
De zoon van Marijke Meu werd de nieuwe stadhouder Willem IV van Oranje 
en zijn kleinzoon werd de eerste Nederlandse koning van Oranje Nassau.  
 
Foto voorkant: W.A. van Buren  
(Naam van prins Willem Alexander tijdens de Elfstedentocht, 1986) 

 
 

 
 
 
Deze lesbrief wordt u aangeboden door Keunstwurk, april 2013. 
Auteur van de stukken is Hans Brans, schrijver en dramaturg. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Anja Sinnige,  
adviseur erfgoededucatie a.sinnige@keunstwurk.nl of 058 2343434. 
 
 

mailto:A.sinnige@keunstwurk.nl
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Willem van Oranje – Vader des Vaderland 
(1533 – 1584) 
 
De band tussen de familie Nassau en Nederland stamt uit de tijd dat 
Nederland een zelfstandig land werd. Dat is ruim vierhonderd jaar geleden, zo 
rond 1580. Willem van Nassau was een edelman die uit Duitsland komt, om 
precies te zijn uit... Nassau. Dat is een plaats die nog steeds bestaat. Zijn 
vader was daar graaf. Die familie had ook allerlei 'takken' en had bezittingen 
in veel landen. Willem was bijvoorbeeld ook Heer van Breda. Toen een neef 
van hem stierf werd hij ook Prins van Oranje en sinds die tijd heette hij Willem 
van Oranje-Nassau.  
 
Stadhouder Willem 
Nederland bestond in die tijd uit allerlei losse graafschapen en 
hertogdommen. De meesten van die gebieden waren op een bepaald 
moment door huwelijken, erfenissen en veroveringen in het bezit gekomen 
van één familie uit Bourgondië, in Noord-Frankrijk. De familie bezat dus grote 
delen van de Nederlanden (wat nu België en Nederland is). Na weer een 
huwelijk hoorde die familie tot de Habsburgers en dat was de machtigste 
familie van Europa. Op een gegeven moment werd Filips II Heer van de 
Nederlanden, maar ook koning van Spanje. Toen hij naar Spanje ging 
benoemde hij zijn vriend Willem van Oranje tot een van zijn plaatsvervangers, 
of 'stadhouders'. Die was al een belangrijke raadgever van zijn vader.   
 
Willem de Zwijger 
Tussen Willem en Filips ging het snel mis. Dat had vooral te maken met het 
geloof. Filips was namelijk streng katholiek, maar veel edelen en ook wel 
gewone mensen waren 'protestant' geworden. Het protestantisme 
protesteerde tegen misstanden in de katholieke kerk. Willem vond dat de 
mensen zelf moesten uitmaken wat ze geloofden. Hij had veel sympathie voor 
de protestanten maar zei lange tijd niet waar hij zelf voor was. Vandaar dat hij 
de bijnaam 'Willem de Zwijger' kreeg.  
 
Vader des Vaderland 
Toen Filips de protestanten met geweld liet onderdrukken koos Willem wel 
voor de mensen die af wilden van Filips en van de Spaanse overheersers. Zij 
noemden zich geuzen en ze streden zowel vanaf het water als op het land. Al 
gauw beschouwden ze Willem van Oranje als hun aanvoerder. Samen met 
zijn broers bond hij de strijd aan. Het werd het begin van de 'Tachtigjarige 
Oorlog'. Willem kreeg het voor elkaar dat de noordelijke gebieden zich 
afscheidden en zelfstandig werden: dat werd dus Nederland. Met het zuiden 
lukte dat helaas niet: dat werd later België. 
Filips II was razend op zijn oude vriend en liet hem in 1584 door een 
huurmoordenaar in Delft vermoorden. De kogelgaten zitten daar nog steeds in 
de muur! Daarna werd Willem de 'Vader des Vaderland' genoemd.  
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Willem Lodewijk van Nassau - Ús Heit 
(1560 – 1620) 
 
Wist je dat Friesland ook een Vader des Vaderlands heeft? Alleen hier 
noemen we hem 'Ús Heit', Ons Vader. Zijn standbeeld staat naast het 
stadhuis in Leeuwarden. De stadhouder van Friesland en speelde een 
belangrijke rol in de Tachtigjarige Oorlog. 
 
Vader van Fryslân 
Je vraagt je misschien af of twee 'vaders' niet een beetje veel is voor één 
vaderland, want Friesland hoort toch bij Nederland? Dat is natuurlijk ook zo 
en eerlijk gezegd kreeg Willem Lodewijk die eretitel pas toen dik honderd jaar 
geleden dat standbeeld werd onthuld. Hij heeft heel veel voor Friesland 
betekent. En ook voor de rest van Nederland.  
 
De Staten Generaal 
Wie was deze Willem Lodewijk van Nassau?  
Zijn vader was een broer van Willem van Oranje. Net als enkele andere 
broers en neven vocht hij in het leger van de 'Staten' tegen Spanje en voor de 
bevrijding van ons land. De 'Staten' dat was een soort parlement waarin 
vertegenwoordigers van verschillende groepen en streken zaten en dat 
bepaalde wie de leiding had in het land. Nu nog noemen we de Eerste en de 
Tweede Kamer van ons parlement 'De Staten Generaal'.  
 
Stadhouder van Friesland  
Willem Lodewijk was groot gebracht als een echte soldaat. Op zijn 
zeventiende kwam hij met zijn vader naar Nederland en nam meteen dienst in 
het 'Staatse' leger. Na de moord op zijn oom Willem van Oranje werd hij 
benoemd tot stadhouder van Friesland. Dat was een lastige klus, want de 
stadhouder van Groningen was net overgelopen naar de Spanjaarden en nu 
bedreigden die ook Friesland.  
 
Veel land maar wel mank 
Gesteund door de opperbevelhebber Maurits (een zoon van Willem van 
Oranje) wist hij heel slim allerlei plaatsen rondom Groningen te veroveren, 
zodat de stad geen voorraden meer kon krijgen. Na jaren lukte het om de 
Spanjaarden uit heel Noord Nederland te verdrijven en Willem Lodewijk werd 
toen ook stadhouder voor Groningen, Drenthe en Overijssel. Al dit oorlog 
voeren ging hem niet in de koude kleren zitten. Bij Coevorden kreeg hij een 
kogel in zijn been, zodat hij sinds die tijd mank liep. 
 
Een vader zonder kinderen 
In de liefde was hij minder gelukkig. Hij trouwde met een dochter van Willem 
van Oranje, maar die stierf al toen ze zwanger was van hun eerste kindje. Hij 
had daar zoveel verdriet dat hij nooit meer is hertrouwd en in 1620 stierf hij 
kinderloos. In de Grote Kerk in Leeuwarden ligt hij begraven. Daar hangt ook 
een prachtige tekening van de hele lange lijkstoet bij zijn begrafenis.  
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Maria Louise van Hessen-Kassel – Marijke Meu 
(1688 – 1765) 
 
Vroeger hadden mannen bijna altijd meer te vertellen dan vrouwen, zeker in 
rijke families. De meisjes in die families werden ook niet opgevoed om later 
een grote rol te spelen. Maar een paar uitzonderingen zijn er wel. Een ervan 
is Marie Louise van Hessen-Kassel, een belangrijk vrouw voor Friesland. 
 
Getrouwd met een Friese Nassau 
Maria kwam uit Kassel in Duitsland en trouwde met de Friese stadhouder 
Willem Friso van Nassau. Behalve stadhouder van Friesland en Groningen 
had hij ook een hoge rang in het leger van de Republiek der Zeven 
Provinciën, Nederland dus. Het ging goed met de handel en de welvaart in 
ons land. Men noemt dit wel de Gouden Eeuw! 
 
Willem Friso van Nassau verdronk 
De Republiek had het nogal eens aan de stok met Frankrijk. Op de terugweg 
van een veldslag verdronk Willem Friso bij de overtocht op de rivier het 
Hollands Diep. Hij was toen amper 24 jaar en zijn zwangere weduwe in 
Leeuwarden was pas 23 jaar. Een paar maanden later kwam hun kindje ter 
wereld. Toen hij eenmaal volwassen werd, werd Willem IV niet alleen 
stadhouder van Friesland en Groningen maar van alle zeven provinciën!  
 
Regentes uit naam van Willem IV 
Maar dat duurde dus nog achttien jaar. In die tijd was zijn moeder aangesteld 
als 'regentes'. Dat wil zeggen dat zij uit naam van haar zoon moest regeren. 
Tenminste in Noord-Nederland, want de rest van Nederland deed het een 
tijdje zonder stadhouder (het 'stadhouderloze tijdperk'). 
Hoewel Marie-Louise niet veel ervaring met besturen had, ging het haar toch 
goed af. Maar toen haar zoon volwassen werd, was ze blij dat het erop zat.  
 
Regentes uit naam van Willem V 
Alleen... het zat er nog niet op! Want 28 jaar later stierf haar zoon, en kort 
daarna zijn vrouw. Maria Louise moest opnieuw regentes worden voor haar 
kleinzoon, de toekomstige stadhouder Willem V. Ook dat deed ze nog eens 
zes jaar, en toen ging ze dood.  
 
Tante Marijke 
Maria Louise was dan misschien niet zo'n sterke bestuurder, ze was wel 
eerlijk en rechtvaardig en ze deed veel voor arme en oude mensen. In 
Leeuwarden werd ze daarom liefkozend 'tante Marijke' ofwel 'Marijke Meu' 
genoemd. 
 
Princessehof 
Toen haar zoon volwassen werd verhuisde ze van het Stadhouderlijk Hof 
(tegenover het stadhuis van Leeuwarden, het is nu een hotel) naar het 
Princessehof aan de Grote Kerkstraat. Dat is nu het enige museum in 
Nederland voor aardewerk.  
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Koningin Beatrix – Prinses van Oranje Nassau 
(geboren 1938) 
 
33 jaar is Beatrix koningin van Nederland geweest. Haar oudste zoon Willem 
Alexander volgt haar op als koning. Beatrix is familie van Willem van Oranje. 
Via een neef van Willen Lodewijk en Maria Louise van Hessen-Kassel mag 
Willem Alexander zich ‘van Oranje’ noemen. 
 
Prinses glimlach 
Wat voor koningin was Beatrix? Best wel een goede, zeggen de mensen. Ze 
was heel serieus, deed erg haar best, wist overal heel veel van af. Maar ze 
was ook heel aardig: voordat ze koningin was had ze al de bijnaam 'prinses 
glimlach'.  
 
Beroep: Koningin 
Wat deed de koningin? Wel, ze zorgde er steeds voor dat er na de 
verkiezingen weer een nieuw kabinet kwam (met ministers die het land 
regeerden), zonder dat de ene of de andere partij voor te trekken. Ze zorgde 
dat de rest van de wereld Nederland goed kende, waardoor Nederland 
makkelijk handel kan drijven met de hele wereld. En als er een ramp 
gebeurde was ze er ook snel bij om de mensen te troosten en te helpen.  
 
Rampen en feesten 
Zoals met de  Bijlmerramp (toen er een vliegtuig in een flat vloog) of met de 
vuurwerkramp in Enschede (toen een fabriek ontplofte en een hele woonwijk 
werd verwoest). Maar ook op blije momenten liet ze merken dat ze met de 
mensen meeleefde. Zoals na de Olympische Spelen of bij Koninginnedag.  
 
Voor ons allemaal 
Lintjesknippen en handen schudden - is dat nou wel zo moeilijk, vraag je je 
misschien af. Tegenwoordig is een koningin of koning niet zomaar de baas 
over alles, zoals vroeger. Ook de koning moet zich houden aan de wet. En de 
wetten worden vastgesteld door het parlement. En de leden van het 
parlement worden gekozen door alle volwassen mensen.  
Toch vinden we het wel belangrijk dat er één iemand is die boven alle partijen 
staat. Die in zijn eentje staat voor ons allemaal en voor wat ons land is. Dat is 
nog niet zo'n gemakkelijk baantje. Daar ben je je hele leven eigenlijk mee 
bezig.  
 
Zonder Friese Nassaus geen Koning van Oranje 
Het had maar een haartje gescheeld of de familie van Oranje was 
uitgestorven. De achterkleinzoon van Willem van Oranje stief namelijk 
kinderloos. Maar gelukkig voor onze nieuwe koning was er nog een Friese tak 
van de familie Nassau! Je zou dan ook kunnen zeggen dat we dankzij die tak 
nu nog een koning van oranje hebben.  
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Willem de Rijke 1487-1559 
Graaf van Nassau Dillenburg 
X 2. Juliana, gr. Von Stolburg 1506-1580 11 kinderen w.o.: 
 

                HOLLANDSE TAK: ORANJE NASSAU   FRIESE TAK: NASSAU-DIETZ 
Willem de Zwijger      Jan VI de Oude 
Prins van Oranje 1544     Graaf van Nassau Dillenburg 
1533-1584      1536-1606  

 Alg. Stadhouder der Nederlanden 1576    x 
1.Anna van Buren  1533-1558   1.Elizabeth v. Leuchtenberg 
2.Anna van Saksen  1544-1577   2.Kunigunde v.d. Pfalz 
3.Charlotte van Bourbon 1546-1582   3.Johanna von Sayn 
4.Louise de Coligny  1555-1620    16 kinderen w.o.: 
 
 
Philips Maurits      Frederik        Anna  Willem Lodewijk Ernst Casimir

 Willem 1567-1625    Hendrik         1563-1588  Us Heit  1573-1632 
  2

e
 stadh.      1584-1647    (†Franeker)  1560-1620 2

e
 stadh. van 

  van       3
e
 stadh.    1

e
 stadh. van  Friesland  

  Holland,           x                Friesland en  x  
  Zeeland       Amalia   Groningen Sophia Hedwig 
             v. Solms   van 1584-1620 v. Brunswijk 

        7 kinderen w.o.:       
      1587     
           
           
 Willem II  Albertine Agnes   Hendrik Casimir I Willem Frederik 
 1626-1650 1634-1696   1612-1640 1613-1664 
 4

e
 stadh. van   x    3

e
 stadh. van   4

e
 stadh. van 

 Holland, Zeeland, Willem Frederik   Friesland  Friesland  
 Utrecht en v. Nassau-Dietz     x 1652 
 Gelderland Stadh. van     Albertina Agnes 
   Friesland      van Oranje-Nassau 
   Stichtster van      1 dochter en 1 zoon 
   Oranjewoud     Fürst v. Nassau-Dietz 

 
 
  
Willem III      Hendrik Casimir II 
1650-1702     5

e
 stadh. van Friesland  

 5
e
 stadh.       1657-†1696 

Koning-Stadhouder     x    
 van Engeland en Holland    (nicht) Henriette Amalia  
 x      Princes von Anhalt-Dessau 

Mary Stuart     1656-1726   
       regentes  7 dochters, 2 zonen w.o.: 

          
           
       Johan Willem Friso  
       1687-†1711 (verdronken)  
       Prins van Oranje  v.a. 1702  
       6

e
 stadh. van Friesland en Groningen 

       x    
       (1709) Maria Louise, Prinses  
       von Hessen-Kassel (Marijke Meu) 

      Regentes 1711-1731 en 1759-1765 
 
 
Anna Charlotte Amelie   Willem Carel Hendrik Friso, Prins van Oranje  
1710-1777    1711-1751    

 x     Stadh. van Friesland, Groningen, Gelderland
 Friedrich von Baden    1

e
 stadh. der Verenigde Nederlanden 1747-1751  

      als Willem IV 
     x  
     1734 Anna van Hannover, prinses van Gr. Britt. 
     1709-†1759, Regentes der Nederlanden 1751-1759 
          

           
 Carolina   Anna  Willem V  

1743-1787  1746-1746 1748-1806   
Regentes van Friesland    Stadh. der Nederlanden tot 1795  
1765-1766    x  Wilhelmina van Pruisen  

-------Beatrix,Koningin 
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Verwerkingsopdracht 
Simpel voor de leerkracht, effectief voor de onderzoekende leerling 
 
Bij iedere Nassau horen een aantal vragen die een beroep doen op de 
zelfstandige onderzoeksvaardigheden van uw leerlingen.   
 
Na het lezen wat de eerste tekst kijkt u samen met de leerlingen welke vragen 
ze al beantwoorden kunnen. De andere vragen hangt u op bij ‘wat weten we 
nog niet’. Deze vragen blijven daar hangen totdat iemand uit de groep het 
antwoord gevonden heeft. Deze verwerking is gericht op langdurige 
leereffecten en kan dan ook wekenlang duren. Zodra een leerling denkt te 
weten wat het antwoord is kunt u dit bespreken met de hele groep. Als het 
antwoord passend en volledig is kan de vraag naar de kolom ‘wat weten we 
al?!’  
 
Voorbereiding: 

- Knip iedere vraag uit.  
- Verdeel een groot vel papier in twee kolommen.  
- Hang het papier op. 

 
 

Wat weten we al?! Wat weten we nog niet?! 
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Willem van Oranje: Vader des vaderland (1533 – 1584) – Vraag 1 

Van wanneer tot wanneer duurde de Tachtigjarige Oorlog? 

 

Willem van Oranje: Vader des vaderland (1533 – 1584)  - Vraag 2 

Waarom heet Willem van Nassau, oftewel Stadhouder Willem I, 

van Oranje-Nassau? 

 

Willem van Oranje: Vader des vaderland (1533 – 1584)  - Vraag 3 

Waarom noemden de opstandelingen zich geuzen? 

 

Willem van Oranje: Vader des vaderland (1533 – 1584)  - Vraag 4 

Waarom werd Nederland een republiek, en geen koninkrijk? En 

waarom werd het later dan wel weer een koninkrijk? 

 
 

Willem Lodewijk van Nassau: Ús Heit (1560 – 1620) - Vraag 1 

Was Willem Lodewijk van Nassau geen 'Oranje'? 

 

Willem Lodewijk van Nassau: Ús Heit (1560 – 1620) - Vraag 2 

Wat heeft het parlement nou met een generaal te maken? 

 

Willem Lodewijk van Nassau: Ús Heit (1560 – 1620) - Vraag 3 

Wat is een stadhouder? Hoeveel had je er? En hoe kon je het 

worden? 

 

 

Maria Louise van Hessen-Kassel: Marijke Meu (1688-1765) - Vraag 1 

Wat is een 'regent'? 

 

Maria Louise van Hessen-Kassel: Marijke Meu (1688-1765) - Vraag 2 

Was Marijke Meu wel een echte Oranje? 
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Koningin Beatrix – Prinses van Oranje Nassau (geboren 1938) - Vraag 1 

Hoe lang ben je koning of koningin? 

 

Koningin Beatrix – Prinses van Oranje Nassau (geboren 1938) Vraag 2 

Is Nassau en Oranje-Nassau hetzelfde? 

 

Koningin Beatrix – Prinses van Oranje Nassau (geboren 1938) Vraag 3 

Wie is de vader van Willem Alexander? En waarom was die geen 

koning? 

 

Koningin Beatrix – Prinses van Oranje Nassau (geboren 1938) Vraag 4 

Wat is een monarchie? 
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Antwoorden: Willem van Oranje 
(1533 – 1584) 
 
Vraag 1 
Van Wanneer tot wanneer duurde de Tachtigjarige Oorlog?  
Juist, tachtig jaar. Van 1586 tot 1648. Toch is het niet helemaal waar. 
Tussendoor besloten de Republiek der Zeven Provinciën, zoals de 
Noordelijke Nederlanden zich noemden, een tijd om niet te vechten. Dat 
heette later het Twaalfjarig Bestand. Maar daarna begonnen ze weer.   
De Tachtigjarige Oorlog eindigde in 1648, bij de Vrede van Münster. 
 
Vraag 2 
Waarom heet Willem van Nassau, oftewel Stadhouder Willem I, van Oranje-
Nassau? 
Omdat hij in zijn jonge jaren van een neef het hertogdom Orange in Zuid-
Frankrijk erfde. De stad Orange is er nog steeds. Later ruilde hij het gebied 
voor een andere streek, maar de titel behield hij en die is nog steeds in de 
familienaam behouden gebleven. Dus vandaar dat wij op koninginnedag (of 
koningsdag) en bij nationale sportwedstrijden allemaal in het oranje lopen. 
 
Vraag 3 
Waarom noemden de opstandelingen zich geuzen?  
De opstandelingen kwamen in het begin van de Tachtigjarige oorlog een paar 
keer netjes vragen om hun verlangens ingewilligd te krijgen bij het hof van 
Filips II in Brussel. Maar ze werden weggejaagd en schooiers genoemd. In 
het Frans – de taal die men toen sprak aan het hof – heette dat 'gueux'. De 
klagers maakten daar een eretitel van en kwamen in opstand. Zelfs nu 
spreekt men nog wel van een 'geuzennaam', als je een scheldnaam als 
eretitel gebruikt, zoals in 'gangstarap'. 
 
Vraag 4 
Waarom werd Nederland een republiek, en geen koninkrijk? En waarom werd 
het later dan wel weer een koninkrijk? 
De opstandelingen vonden in het begin dat ze niet tegen de koning van 
Spanje waren, maar wel tegen de maatregelen die in zijn naam werden 
opgelegd. Uiteindelijk lukte het maar zeven van de zeventien provincies om 
onder het gezag van de koning uit te komen. De andere provincies werden de 
Zuidelijke Nederlanden en later België genoemd. De zeven provincies 
verenigde zich onder de naam 'Republiek der Zeven Provinciën'. Later, na de 
tijd van Napoleon, werd Nederland toch nog een koninkrijk en de stadhouders 
van Oranje-Nassau werden vanaf 1815 koning. 
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Antwoorden: Willem Lodewijk van Nassau – Ús Heit 
(1560 – 1620) 
 
Vraag 1 
Was Willem Lodewijk van Nassau geen 'Oranje'? 
Nee, want alleen Willem van Oranje en diens zonen erfde de titel Prins van 
Oranje.  
 
Vraag 2  
Wat heeft het parlement nou met een generaal te maken?  
'Generaal' is niet alleen een hoge rang in het leger, maar ook een woord dat 
'algemeen' betekent.  
 
Vraag 3 
Wat is een stadhouder? Hoeveel had je er? En hoe kon je het worden?  
Een stadhouder was oorspronkelijk de bestuurder die optrad in plaats van de 
koning. Toen Nederland zich afscheidde van Spanje en we geen koning meer 
hadden, maar een Republiek werden, bleef de functie van stadhouder toch 
bestaan. Alleen had die nu geen koning meer boven zich maar de 'Staten'. 
Stadhouders waren wel machtig, maar dus niet in hun eentje de baas.  
In principe had iedere provincie (van de zeven) een eigen stadhouder, maar 
vaak waren er maar twee: die van Friesland, Groningen en Drenthe – daar zat 
de familie van Willem Lodewijk van Nassau. En die van de overige provincies: 
daar zat de familie van Willem van Oranje-Nassau. Omdat Holland de 
allerbelangrijkste provincie was, had die ook het meest te vertellen. Toen later 
het huis Oranje-Nassau uitstierf werden de Friese stadhouders de enige voor 
de hele Republiek en kregen zij ook de naam Oranje-Nassau. 
Eerst benoemden de Staten de stadhouder, maar op een bepaald moment 
bepaalden de staten dat de Nassaus van vader op zoon stadhouder mochten 
blijven. 
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Antwoorden: Maria Louise van Hessen-Kassel – 
Marijke Meu (1688-1765) 
 
Vraag 1 
Wat is een 'regent'? 
Een regent is iemand die regeert. Een vrouwelijk regent heet een regentes. 
Vaak is een regent iemand die voorlopig regeert voor iemand anders. 
Bijvoorbeeld voor een prins die daar nog te jong voor is. De beroemdste 
regentes was 'koningin regentes' Emma. Nadat haar man, koning Willem III 
gestorven was regeerde zijn voor haar dochtertje Wilhelmina, tot die op haar 
18e koningin werd. Wilhelmina was de oma van Beatrix.  
Weeshuizen (voor kinderen zonder vader of moeder) of huizen voor armen of 
ouderen werden vroeger ook bestuurd door regenten of regentessen. Ga 
maar eens kijken in het oude weeshuis dat nu deel uit maakt van het Fries 
Natuur Museum in Leeuwarden. In Amsterdam en andere steden werden de 
rijke kooplui die in het stadsbestuur zaten ook regenten genoemd.  
 
Vraag 2 
Was Marijke Meu wel een echte Oranje? 
Nee, ze was geen Oranje, maar ze was wel getrouwd met een Nassau en dus 
zelf ook een Nassau. Haar man en later haar zoon erfde de titel prins van 
Oranje-Nassau om dat Stadhouder Willem III, de kleinzoon van Willem van 
Oranje zelf geen kinderen had.  
 
NB  
Over de tijd dat stadhouder Willem V bij zijn grootmoeder Marijke Meu op het 
Prinsessenhof in Leeuwarden woonde is een leuk boekje geschreven door 
Lyda Dijkstra, met de titel Spiegelspreuk. Het is ook in het Fries verschenen 
onder de titel ‘Spegelspreuk’.  
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Antwoorden: Koningen Beatrix – Prinses van Oranje 
Nassau (Geboren 1938) 
 

Vraag 1 
Hoe lang ben je koning of koningin? 
33 jaar is Beatrix koningin van Nederland geweest. Dat is beste wel lang. 
Haar moeder, koningin Juliana was 32 jaar koningin en haar grootmoeder 
koningin Wilhelmina zelfs 58 jaar! Maar die was het dan ook al vanaf haar 18e 
jaar, omdat haar vader stierf toen ze nog heel klein was. In Nederland mag 
een koning of koningin zelf bepalen wanneer hij aftreedt. 
 
Vraag 2 
Is Nassau en Oranje-Nassau hetzelfde? 
Niet helemaal. Stadhouder Willem Lodewijk, en ook Koningin Beatrix en haar 
zoon Koning Willem Alexander stammen af van een broer van Willem van 
Oranje-Nassau. En die was alleen graaf van Nassau. Toen stadhouder Willem 
III stierf ging de titel prins van Oranje over naar de Friese tak van de Nassaus. 
Vandaar dat Beatrix en Willem Alexander zich Oranje-Nassau mogen 
noemen.  
De Friese Nassaus liggen begraven in de Grote Kerk in Leeuwarden. De 
Oranje-Nassaus in de Nieuwe Kerk in Delft.  
 
Vraag 3 
Wie is de vader van Willem Alexander? En waarom was die geen koning? 
Koningin Beatrix was getrouwd met prins Claus, een Duitser die in Afrika 
werkte. In Nederland mag de man van de koningin geen koning heette, omdat 
we dan niet meer weten wie het voor het zeggen heeft. Maar Maxima, de 
vrouw van koning Willem Alexander, wordt weer wel koningin  genoemd. Het 
is een beetje raar, maar zo is het nu eenmaal.  
Beatrix en Claus kregen vier zonen, waarvan Willem - Alexander de oudste is. 
Jammer genoeg stierf prins Claus al in 2002.  
 
Vraag 4 
Wat is een monarchie? 
Een monarchie is een land met een koning of koningin aan het hoofd. 
Monarch is een ander woord voor koning. Vroeger hadden koningen alles in 
hun eentje voor het zeggen. De wil van de koning was wet. Dat werd met een 
duur woord ‘absolute monarchie’ genoemd. Tegenwoordig staat een koning 
niet boven de wet, maar moet hij trouw beloven aan de grondwet (de eerste 
en belangrijkste wet). Met een nog duurder woord noemen we dat een 
‘constitutionele monarchie’. Constitutie (niet struikelen met je tong!) betekent 
hier grondwet.  
 
 
 
 
 
 

 


