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Staatsinrichting van Nederland 
 
bron 1 
Mijnwerkers aan het werk in een steenkolenmijn (1910) 

 
 
bron 2 
Een politicus aan het woord (1963): 

 
''Mijnheer de Voorzitter! Ik zal elk nieuw wetsvoorstel van het kabinet eerlijk 
beoordelen en indien nodig een wetsvoorstel tot aanpassing indienen. Als aanhanger 
van de politieke ideeën van Abraham Kuyper hoop ik wel dat dit kabinet méér de 
Bijbel als uitgangspunt voor wetgeving gaat nemen.''

 
 
bron 3 
Uit een krant (2008): 

 
In 2005 solliciteert een moslim bij de gemeente Rotterdam naar de functie van 
klantmanager. De sollicitant weigert op religieuze gronden vrouwelijke klanten een 
hand te geven. De gemeente heeft de sollicitant afgewezen. De sollicitant is het hier 
niet mee eens. Het komt tot een rechtszaak. Beide partijen beroepen zich op een 
grondrecht.
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bron 4 
Hieronder en op de volgende pagina staan vier afbeeldingen van Nederlandse 
kabinetten uit de twintigste eeuw. 
 
afbeelding 1 
Ministers van het tweede kabinet-Van Agt met koningin Beatrix 

 
 
afbeelding 2 
Ministers van het vierde kabinet-Drees met de eerste vrouwelijke minister 
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afbeelding 3 
Minister-president Kuyper in overleg met andere ministers 

 
 
afbeelding 4 
Minister-president Gerbrandy met andere ministers in ballingschap in  
Groot-Brittannië 
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Portugees 

Brits 

Frans 

Italiaans 

Belgisch 

Duits 

Historisch overzicht vanaf 1900 
 
bron 5 
Hieronder en op de volgende pagina staan vier afbeeldingen uit de periode 
1900-1940. 
 
afbeelding 1 
Europese concurrentie in Afrika rond 1914 
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afbeelding 2 
Een gebeurtenis in Sarajevo 

 

afbeelding 3 
De leiders van staten sluiten een 
verdrag in Versailles. 

 
afbeelding 4 
Een werkloze Duitser na de beurskrach op Wall Street 

 
Toelichting 
Op het bord staat de tekst: ''Ik neem elk werk aan!'' 
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bron 6 
Hieronder staan twee afbeeldingen uit 1915. 
 
afbeelding 1 
Een Nederlandse tekening met bijbehorende tekst 

 

M'n jas is Frans, m'n broek Engels, m'n vest 
Belgisch, m'n hoed Hollands, m'n das Italiaans en 
dan hou ik ook nog van een Duits meisje… Door mij 
zal het land niet in moeilijkheden komen. 
 

 
afbeelding 2 
Een briefkaart met bijbehorende tekst 

En daar was - het leek wel een 
Nederlandse soldaat - 
Een man, die onze wangen streelde 
en ons redde uit alle gevaar. 
Hij bracht ons toen in een klein 
huisje. 
Daar kregen we melk en brood. 
Ja, die goede Hollandse mensen 
hielpen moeder en ons uit den nood. 
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bron 7 
Hieronder staan twee afbeeldingen. 
 

afbeelding 1 
Een Duitse briefkaart waarop een 
Duits bombardement op Antwerpen 
(België) in 1914 staat afgebeeld 

 
 

afbeelding 2 
Een Britse briefkaart uit 1916 

Toelichting 
Vertaling tekst onderaan: ''18 en 80'' (jaar 
oud) 
 

 
bron 8 
Een toespraak van een revolutieleider:

 
''Burgers! De Voorlopige Regering is afgezet. De macht van de staat is nu in handen 
van de Sovjet van Sint Petersburg. Onze doelen zijn bereikt: de afschaffing van het 
grootgrondbezit, de controle van de arbeiders over de productie en de vorming van 
een Sovjetregering. Lang leve de revolutie van arbeiders, soldaten en boeren!''

 

                                          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-11-2-b 9 lees verder ►►►

bron 9 
Het verhaal over Pavlik, een kinderheld in de Sovjetunie (1931):

 
Toen Pavlik Morozov twaalf jaar was, gaf hij zijn vader aan bij de politie. Volgens 
Pavlik had zijn vader de communistische maatschappij tegengewerkt. Zijn vader 
had rijke boeren geholpen en dus vond Pavlik hem een verrader. Pavliks vader 
werd gearresteerd en naar een strafkamp overgebracht waar hij later werd 
geëxecuteerd. De Sovjetregering maakte van Pavlik de grote held van de kinderen: 
hij was dapper en gaf het voorbeeld hoe verraders ontmaskerd konden worden, 
zelfs als die verrader zijn eigen vader was. Talloze boeken, gedichten en 
toneelstukken werden er over Pavlik geschreven. Straten en pleinen werden naar 
hem vernoemd.

 
 
bron 10 
Het Duitse leger oefent (1928). 

 
 
bron 11 
Uit een Duitse krant (31 maart 1933): 

 
Meer macht voor regering Hitler 
De NSDAP heeft na de grote verkiezingsoverwinning veel vertegenwoordigers in het 
parlement gekregen. Met 441 stemmen vóór en 94 stemmen tegen neemt het 
parlement een wet aan die de regering meer macht geeft. De regering kan wetten 
invoeren zonder goedkeuring van het parlement. De wetten hoeven niet meer te 
kloppen met de grondwet.
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bron 12 
Hieronder en op de volgende pagina staan vier staatkundige kaarten van 
Europa. 

kaart 1 

500 km2500

OOSTENRIJK-
HONGARIJE

RUSLAND

DUITSE RIJK

 
kaart 2 

500 km2500

SOVJETUNIE

DUITSLAND

OOSTENRIJKOOSTENRIJK
HONGARIJEHONGARIJE
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kaart 3 

500 km2500

RUSLAND

DUITSLAND

OOSTENRIJKOOSTENRIJK
HONGARIJEHONGARIJE

 
kaart 4 

500 km2500

DUITSE RIJK

RUSLAND

HONGARIJE
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Soekarno 

bron 13 
Toespraak (vertaald) van een politicus (1940): 

 
''We zullen niet verslappen of falen. We zullen doorgaan tot het eind. We zullen 
vechten op de zeeën en in de lucht. We zullen ons land met bloed, zweet en tranen 
verdedigen. We zullen vechten op de stranden. We zullen ons nooit gewonnen 
geven. En zelfs als wij toch onder de voet gelopen en uitgehongerd zouden worden – 
wat ik echt niet geloof – dan nog zouden de volken van onze koloniën de strijd 
voortzetten.''

 
 
bron 14 
Soekarno poseert samen met Japanse officieren ter ere van de verjaardag van 
de Japanse keizer in 1943. 

 
 
 
bron 15 
Uit een dagboek van een Joodse vrouw uit Westerbork (1943): 

 
'' 's Middags loop ik nog een keer door mijn ziekenbarak, van bed naar bed. Welke 
bedden zouden er morgen leeg zijn? Een jong meisje roept me. Ze zit kaarsrecht 
overeind in haar bed met wijd opengesperde ogen. Zij heeft dunne polsen en een 
smal gezichtje. 'Heb je het gehoord, ik moet morgen weg', fluistert ze.''
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bron 16 
Gegevens over iemands verblijfplaats op vier verschillende 'adressen' in 
Nederland in 1943-1944 

verblijfsduur adres 1:  
83 dagen 

adres 2:  
7 dagen 

adres 3:  
55 dagen 

adres 4:  
93 dagen 

bad geen aanwezig geen geen 
gezelligheid matig zeer prettig goed zeer prettig 
verzorging goed goed goed zeer goed 
uitzicht prachtig gering gering geen 
wandelen in het donker overdag nauwelijks in het donker 
 
 
bron 17 
Een radio die verstopt is in een tabaksblik. 

 
 
 

                                          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-11-2-b 14 lees verder ►►►

bron 18 
Hieronder staan vier krantenberichten (1945): 
 
krantenbericht 1

 
Gisteravond laat deelde Radio Hamburg mee, dat de Duitse Führer is gestorven. 
Daarmee is een einde gekomen aan alle geruchten en wordt de dood bevestigd van 
de man die de wereld in bloed en tranen heeft gestort en die zijn eigen volk te 
gronde heeft gericht.

 
krantenbericht 2

 
Op de eerste mei 1945 vond Adolf Hitler de heldendood in de hoofdstad van het door 
hem geschapen Derde Rijk. Met diepe ontroering hebben zijn volgelingen binnen en 
buiten de Duitse grenzen van dit droevige bericht kennisgenomen. De Führer is 
dood; leve de Führer! Heil Hitler!

 
krantenbericht 3

 
Uit het hoofdkwartier van de Führer wordt meegedeeld, dat onze Führer deze middag 
gestorven is op zijn commandopost in Berlijn, vechtend tot de laatste ademtocht 
tegen het communisme en voor Duitsland.

 
krantenbericht 4

 
Vandaag bereikte ons het bericht, dat, na een langdurig en pijnlijk lijden van de hele 
beschaafde wereld, de Führer van alle Germanen is overleden. Adolf Hitler, uitvinder 
van wereldoorlogen, massamoord en concentratiekampen, hoeft geen bloemen op 
zijn graf.
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bron 19 
Het embleem (= herkenningsteken) van de Verenigde Naties 

 
 
bron 20 
Een T-shirt met opschrift 

 
Toelichting 
Op het T-shirt staat in vier talen geschreven: ''U verlaat de Amerikaanse sector.'' 
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Afrikaanse landen 

westerse landen 

bron 21 
Een politieke prent (1957) 

 
 
bron 22 
Een politieke prent (1975) 
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bron 23 
Hieronder en op de volgende pagina staan vijf afbeeldingen over gebeurtenissen 
uit de twintigste eeuw. 
 
afbeelding 1 
Een gebeurtenis in Berlijn 

 
 
afbeelding 2 
Nederlandse werklozen meldden zich tijdens de crisis twee maal per dag. 
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afbeelding 3 
De afsluiting van de Jodenbuurt in 
Amsterdam 

 

afbeelding 4 
Soldaten in een loopgraaf in Noord-Frankrijk 

 
afbeelding 5 
Een gebeurtenis in Berlijn 
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bron 24 
Hieronder staan twee tekeningen die gemaakt zijn naar aanleiding van het 
referendum over de Europese grondwet in 2005.

afbeelding 1 

 
Toelichting 
''Non'' betekent ''nee''. 
''Francia'' en ''Holanda'' betekenen 
Frankrijk en Nederland. 

afbeelding 2 

Toelichting 
''Dutch no'' en ''French no'' betekenen 
''Nederlands nee'' en ''Frans nee''. 
''New constitution'' betekent ''nieuwe 
grondwet''. 

 

einde  GT-0125-a-11-2-b* 
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