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Staatsinrichting van Nederland

 
bron 1 
Standpunten van drie politieke partijen aan het begin van de twintigste eeuw: 

partij 1 
 

Deze partij vond het geloof belangrijk in de politiek. Deze partij baseerde zich 
ook op een brief van de paus. Daarin stond dat de overheid moest zorgen 
voor een sociale samenleving.

 
partij 2 
 

Deze partij vond dat het Woord van God de basis voor de politiek moest zijn. 
Deze partij van de ‘kleine luyden’ wilde dat Nederland werd bestuurd door een 
sterk gezag. 

 
partij 3 
 

Deze partij wilde op democratische wijze ervoor zorgen dat de arbeiders een 
beter leven kregen. Belangrijke industrieën zouden in handen van de overheid 
moeten komen. Deze partij wilde algemeen kiesrecht en een staatspensioen.

 
 
bron 2 
Een prentbriefkaart uit 1908 

Dit is Kenau, die in 1573 
in Haarlem ten strijde trok. 
Zij streed voor de vrijheid van 
denken en spreken 
voor de Nederlandse burgers. 
 
Vrouwen strijden in 1908 
opnieuw een moeilijke strijd. 
Nu gaat de strijd om het verkrijgen 
van het (…)recht voor de vrouw. 
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bron 3 
Woonhuizen in een straat in Amsterdam, 1925

 
 
bron 4 
Een krantenartikel over een plan van een lid van de Tweede Kamer (2011):

 
Verblijfsvergunning voor kinderen 

"Asielkinderen die langer dan acht jaar in Nederland wonen, moeten een 
verblijfsvergunning krijgen." Dat zegt een lid van de Tweede Kamer in zijn 
plan voor een nieuwe wet. De rechten van het kind wegen dan zwaarder dan 
de bepalingen in de Vreemdelingenwet. "Als een kind acht jaar in Nederland 
woont, dan hoort het hier thuis", vindt het Kamerlid. "Daarom wil ik dat er een 
andere wet komt."
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Historisch overzicht vanaf 1900 

 
bron 5 
Een Nederlandse spotprent over het Verdrag van Versailles met de titel De Duitse 
Adelaar (1919)

 

Onderschrift bij de spotprent: 
De Franse president: "Het spijt mij dat ik ook je laatste veer moet uittrekken."
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bron 6 
Herinnering van een Rus (2007):

 
Plotseling reden er enkele auto's de binnenplaats op. Daaruit sprongen 
mannen in uniform en in burger. Zij verdwenen in het trappenhuis. Daarna 
ging in verschillende appartementen het licht aan. Ik wist wie daar woonden, 
dus ik wist precies wie er werden gearresteerd. In 1937 waren veel mensen 
bang dat ze gearresteerd zouden worden, maar niemand wist wanneer hij aan 
de beurt zou zijn. 

 
 
bron 7 
Een affiche uit 1936

 

Toelichting 
Op het affiche staat de tekst: "Heel Duitsland hoort de Führer door de 
volksontvanger (= radio)."
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bron 8 
Een propagandaposter van de Britse regering (1940)

 

Vertaling: 
"Ploeg nu! Dag en nacht. 
Verbouw voedsel voor ons land en diervoeding voor uw boerderijen. 
Laten we onze schepen en geld voor de aankoop van wapens reserveren zodat 
we kunnen overleven." 
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bron 9 
Hieronder staan drie afbeeldingen die gaan over anti-Joodse maatregelen voor en 
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

 

afbeelding 1 
Uit een nazi-schoolboek 

afbeelding 2 
Opgepakt op straat 

 

 

afbeelding 3 
Aankomst in Auschwitz 
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bron 10 
Overzichtskaart van geallieerde bombardementen op Duitsland

Legenda:
doel luchtbombardementen

 
 
bron 11 
Bericht van een luchtmachtofficier aan Hitler (februari 1944):

 
"Het programma van de wapenproductie, zoals wij dat hadden voorgesteld, is 
niet langer uitvoerbaar. Tegen de tijd dat u, Führer, rekent op 2000 
vliegtuigen, mogen we al blij zijn met 600."
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bron 12 
Duitse krijgsgevangenen, waaronder een tienjarige jongen (1944)

 
 
bron 13 
Een oorlogsherinnering (1945):

 
"Ik zag dat een auto werd getroffen door kogels uit een geallieerd jachtvliegtuig. 
Ik fietste ernaartoe en daar zag ik de auto staan. Er lag een man in een Duits 
uniform dood op de weg. Een kogel in zijn rug. En er stond een Duitse soldaat 
bij. Ik vroeg hem: "Wie is die man?" Hij antwoordde: "Het was een Nederlandse 
SS-er."
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bron 14 
Vier kaarten met troepenbewegingen tijdens de Tweede Wereldoorlog 

kaart 1 

Berlijn

Moskou

Stalingrad

 

kaart 2 

Berlijn

Moskou

Stalingrad

 

kaart 3 

Berlijn

Moskou

Stalingrad

 

kaart 4 

Berlijn

Moskou

Stalingrad

 

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



 GT-0125-a-13-2-b 11 / 17 lees verder ►►►

bron 15 
De minister van Overzeese Gebiedsdelen legt in de Tweede Kamer verantwoording af 
(16 oktober 1945):

 
"De regering is vanaf het begin van mening geweest dat praten met het 
Soekarno-regime geen resultaat zal opleveren. 
Ten eerste heeft Soekarno tijdens de afgelopen drieënhalf jaar bewezen totaal 
vijandig tegenover Nederland te staan (argument 1). 
Ten tweede zal Soekarno maar met één ding tevreden zijn (argument 2). 
Er is dus geen gemeenschappelijke basis voor een bespreking te vinden."

 
 
bron 16 
Een dienstplichtige soldaat vertelt (1946):

 
''Er werd ons verteld dat we erheen moesten om de orde en rust te herstellen 
en de door terroristen bezette gebieden te bevrijden. Dat kon natuurlijk alleen 
maar bereikt worden door met wapens op de Indonesische bevolking te 
schieten. We waren net zelf bevrijd van de Duitse overheersing en nu gingen 
wij hetzelfde in Indonesië doen: het land bezetten. Het was te gek voor 
woorden!''
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bron 17 
Hieronder staan vier kaarten van Europa.

 

kaart 1 

 

kaart 2 

 

kaart 3 

 

kaart 4 
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bron 18 
Een klas kijkt naar de eerste uitzending van schooltelevisie.

 
bron 19 
Hieronder staan vijf afbeeldingen van personen. 

afbeelding 1 

 

afbeelding 2 

 

afbeelding 3 

 

afbeelding 4 

 

afbeelding 5 
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bron 20 
Een kaart van een deel van het Midden-Oosten 

Legenda:
staat Israël
bezet gebied

Cairo

Tel Aviv-Jaffa

SYRIE

EGYPTEEGYPTEEGYPTE

JeruzalemJeruzalemJeruzalem
AmmanAmmanAmman

Beiroet
DamaskusDamaskusDamaskus

JORDANIE

SAOEDI-ARABIE

LIBANONLIBANONLIBANON

 
 
bron 21 
Een tekst over het vredesakkoord van Camp David (1978):

 
Sadat (Egypte) en Ben Goerion (Israël) troffen elkaar in de Verenigde Staten 
op uitnodiging van president Carter en sloten de Camp David-akkoorden. Dit 
leidde tot een vredesverdrag tussen Israël en Egypte. Na dit historische 
akkoord gebeurde wat Ben Goerion al tijdens de vredesonderhandelingen had 
voorzien: Sadat werd door zijn Arabische broeders als een verrader 
bestempeld.

 
 
bron 22 
Over de economische situatie in Nederland in de jaren tachtig:

 
"Bij veel ouderen, ook bij mij, komt bij het aanhoren van alle berichten over de 
ontslagen heel snel de herinnering boven aan de sombere jaren dertig. Wij 
hebben het allemaal al meegemaakt, erger, veel erger zelfs dan nu!"
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bron 23 
Hieronder en op de volgende pagina's staan vijf afbeeldingen uit de twintigste eeuw. 
 
afbeelding 1 
Amerikaans vliegtuig met voorraden voor West-Berlijn

 

 
afbeelding 2 
Demonstratie voor de Amerikaanse ambassade in Moskou

 

Vertaling: 
Op het bord staat de tekst: "Geen oorlog om Cuba". 
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afbeelding 3 
Kantoor van de NSDAP

 
 
afbeelding 4 
Oost-Berlijners mogen weer naar West-Berlijn reizen.
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afbeelding 5 
President Roosevelt tekent de oorlogsverklaring aan Japan.

 
 
 

einde  
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