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Staatsinrichting van Nederland 
 
bron 1 
Een mening over het bijzonder onderwijs (rond 1900): 

 
Kinderen leren al op jonge leeftijd dat zij alleen met kinderen van hetzelfde geloof 
naar school moeten gaan. Daardoor krijgen kinderen een afkeer van mensen met 
een andere levensovertuiging. Dit gaat ten koste van de verdraagzaamheid, terwijl 
we in vrijheid met elkaar zouden moeten leven.

 
 
bron 2 
Hieronder en op de volgende pagina staan drie afbeeldingen die gemaakt zijn 
rond 1900. 
 
afbeelding 1 
Een prent gemaakt bij de eerste Nederlandse mijnwerkersstaking 

 
Toelichting 
Bij de prent hoort de tekst: "Mijnwerkers, op naar de overwinning!" 
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afbeelding 2 

  
Onderschrift bij de prent: 
'Dankzij het licht van het Heilig Evangelie 
krijg ik troost.' 

afbeelding 3 

 
Toelichting 
In de afbeelding staat de tekst 'Vereeniging 
voor Vrouwenkiesrecht' en: 'Grondwet'. 
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bron 3 
Een spotprent uit 1922 

 
Toelichting 
Kind: "Moeder, waarom passen de blokken uit de socialistische blokkendoos niet 
in de christelijke blokkendoos?" 
Moeder antwoordt: "Ze zijn verschillend, doe de blokken ieder in de eigen doos." 
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Historisch overzicht vanaf 1900 
 
bron 4 
Hieronder en op de volgende bladzijde staan vier afbeeldingen van 
gebeurtenissen uit de twintigste eeuw waarbij soldaten een rol spelen. 
 
afbeelding 1 
Amerikaanse en Poolse soldaten samen op militaire oefening in Polen 

 
 
afbeelding 2 
Duitse soldaten trekken de Pools-Russische grens over tijdens een oorlog. 
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afbeelding 3 
Nederlandse en Duitse soldaten bewaken samen de grens met België tijdens 
een oorlog. 

 
 
afbeelding 4 
Hongaarse soldaat opent het IJzeren Gordijn. 
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bron 5 
Soldaten uit India, in dienst van het Britse leger, bereiden zich voor op een 
gevecht tijdens de Eerste Wereldoorlog in Europa (1915). 
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bron 6 
De bron bestaat uit vier teksten. 
 
tekst 1 
Een Nederlandse ooggetuige vertelt: 
 

Een lange stoet van voetgangers, wagens, karren, rijtuigen, kinderwagens, 
kruiwagens – al wat wielen had – met blinden, zieken, kinderen, ouderen en huisraad 
kwam vanuit het zuiden de grens over. Kinderen werden langs de weg geboren.

 

tekst 2 
Herinneringen van een Nederlandse officier: 
 

Het veldleger, bestaande uit vier divisies, was opgesteld in Noord-Brabant, niet ver 
van de grens verwijderd. Toen de bewegingsoorlog in Frankrijk en België in een 
loopgravenoorlog was overgegaan, bleven onze troepen langer in hetzelfde 
legerkamp.

 

tekst 3 
Uit een verslag van de Nederlandse regering: 
 

Per periode van vier tijdvakken reikte het Centraal Broodkantoor 13.000.000 
broodkaarten uit voor bruinbrood. Het aantal gebruikers van bruinbrood was per 
tijdvak 3½ miljoen. Elke kaart geeft recht op 2.800 gram brood, waarvoor 1.750 gram 
meel nodig is.

 

tekst 4 
Uit een Nederlands boek over de Eerste Wereldoorlog: 
 

De Engelsen hadden de toegang tot de Duitse zeehavens geblokkeerd. Duitsland liet 
het daar niet bij zitten en stuurde onderzeeboten op de Engelsen af. Die 
onderzeeboten hebben heel wat Nederlandse vissersboten en vrachtschepen naar 
de zeebodem geschoten.
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bron 7 
Hieronder en op de volgende bladzijde staan vier afbeeldingen. 
 
afbeelding 1 
Duitsland wordt een republiek. De Duitse keizer vlucht naar Nederland. 

 
 
afbeelding 2 
Als onderdeel van de Vrede van Versailles worden vliegtuigen verplicht 
vernietigd. 
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afbeelding 3 
Duitse soldaten tijdens hun opmars door België 

 
 
afbeelding 4 
Duitse soldaten tijdens een gevechtspauze in Noord-Frankrijk 
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bron 8 
Een poster van Hitler (1934) 

 
Toelichting 
Op de poster staat de tekst: "Ja! Führer wij volgen Jou!" 
 
bron 9 
De bouw van Duitse militaire vliegtuigen (1935) 
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bron 10 
Een spotprent van een Amerikaanse tekenaar (1940), met als titel 'de droom van 
een gek' 

 
 
bron 11 
Hieronder staan twee propagandaposters over de bombardementen op Londen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

poster 1 
Londen: houd stand! 

 

poster 2 
Londen: platgooien! 
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bron 12 
Uit een verboden Nederlands tijdschrift (1943): 

 
Het zijn niet de NSB-ers die ons verraden, want die kun je makkelijk herkennen; met 
die mensen gaan we gewoon niet om. De verraders zijn de ambtenaren, de slappe 
broeders, de meelopers; dit zijn onze vijanden. De Duitsers hebben deze 
ambtenaren opgedragen de Joden in hun gemeenten te arresteren en ze uit te 
leveren, en iedereen wist waarvoor. Deze ambtenaren zullen zich na de bevrijding op 
de borst slaan en zeggen: "Leve de koningin!". Aan hun handen kleeft het bloed van 
de gedeporteerde Joden en van de afgevoerde arbeiders, studenten en scholieren.

 
 
bron 13 
Deze bron bestaat uit twee kaarten. 

kaart 1 kaart 2 

DU I T S L AND

F R A N K R I J K

B E L G I E

LUXEM-
BURG
LUXEM-
BURG
LUXEM-
BURG

NEDERLANDNEDERLAND

Parijs

Verdun

Ieper

Legenda:
frontlijn

NOORDZEE
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bron 14 
Twee werelden in Berlijn (1963) 

 
 
bron 15 
Een regeringsleider kijkt in 1963 terug op de Cubacrisis: 

 
Zes maanden geleden was het gevaar dat de wereldvrede verwoest zou worden 
levensgroot. Een groep oorlogszuchtige leiders in de Verenigde Staten bracht de 
mensheid aan de rand van een kernoorlog. Deze leiders, die bereid waren om 
miljoenen de dood in te jagen, werden tegengehouden door al die mensen die 
samenwerkten tegen deze agressievelingen.
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bron 16 
Het IJzeren Gordijn tussen Oost- en West-Duitsland 

 
Toelichting 
Op de bordjes staan de teksten 'mijnen' en 'grens'. 
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bron 17 
De bron bestaat uit twee afbeeldingen. 
 
afbeelding 1 
Een verplichte autoloze zondag: het was verboden om op bepaalde zondagen 
met de auto te gaan rijden 

 
 
afbeelding 2 
Een demonstratie tegen toenemende werkloosheid 
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bron 18 
Russische tanks verlaten Duits grondgebied (1991). 

 
 
bron 19 
Het aantal kernwapens van de Verenigde Staten en de Sovjetunie tussen 1945 
en 2000 

 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2000 
Verenigde Staten 2 2.280 32.400 28.100 23.500  14.000  10.500 
Sovjetunie 0 200 6.300 23.500 44.000  28.000  20.000 

 
 
bron 20 
Cijfers over kerkelijkheid in Nederland (2008) 

 1980 1991 1999 2020 (voorspelling) 
niet-kerkelijk 50 % 57 % 63 % 73 % 
kerkelijk 50 % 43 % 37 % 27 % 

 
 

einde  KB-0125-a-11-1-b* 
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