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Staatsinrichting van Nederland 
 
bron 1 
De oprichting van een nieuwe werkgeversvereniging (1899) 

 
In 1899 richtten 52 werkgevers de Vereniging van Nederlandse Werkgevers op 
(VNW). De VNW richtte zich vooral op de economie en was tegen 
overheidsinmenging. Iedere werkgever, ongeacht zijn religie en afkomst, kon lid 
worden van deze vereniging. 

 
 
bron 2 
Mijnwerkers aan het werk in een steenkolenmijn (1910) 

 
 
bron 3 
Een tekst over een verschijnsel in de Nederlandse samenleving in de eerste 
helft van de twintigste eeuw: 

 
De eerste voetbalclub in Gouda is het in 1886 opgerichte Olympia. Na de Eerste 
Wereldoorlog ontstaan er meer voetbalclubs in Gouda. Katholieken gaan vanaf 1920 
voetballen bij DONK en de voetbalclub Jodan Boys wordt in 1934 opgericht door en 
voor protestanten. In 1919 richt een aantal arbeiders de voetbalclub Ontspanning Na 
Arbeid (ONA) op.
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bron 4 
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 5 
Een foto uit 1975 

 
 
bron 6 
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 7 
Hieronder en op de volgende pagina staan drie 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 
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Portuges 

Brits 

Frans 

Italiaans 

Belgisch 

Duits 

Historisch overzicht vanaf 1900 
 
bron 8 
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 9 
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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Jood 

bron 10 
NSDAP-leden bekladden ruiten van een Joodse winkelier (1933). 

 
Toelichting 
Op een pamflet op de winkelruit staat geschreven: ''Duitsers! Verdedig jullie! 
Koop niet bij Joden!'' 
 
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 drie staatkundige kaarten van 
Europa. 

kaart 1 

500 km2500

SOVJETUNIE

DUITSLAND

OOSTENRIJKOOSTENRIJK
HONGARIJEHONGARIJE

 
kaart 2 

500 km2500

RUSLAND

DUITSLAND

OOSTENRIJKOOSTENRIJK
HONGARIJEHONGARIJE

 
kaart 3 
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500 km2500

DUITSE RIJK

RUSLAND

HONGARIJE

                                          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.



 KB-0125-a-11-2-b 12 lees verder ►►►

bron 13 
Toespraak van een politiek leider (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 
Hieronder en op de volgende pagina staan vier afbeeldingen die horen bij 
Nederland in de Tweede Wereldoorlog. 
 
afbeelding 1 
Een Nederlandse politieagent (links) werkt vrijwillig samen met een Duitse 
politieagent (rechts) (1940) 

 
 
afbeelding 2 
Met levensmiddelen op weg naar West-Nederland (1945) 
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afbeelding 3 
Schoorsteenpijp van een wasserij in Bussum (1941) 

 
Toelichting 
Op de schoorsteenpijp staat geschreven: ''Oranje boven!'' 
 
afbeelding 4 
Arrestatie van Joden in Amsterdam (1941) 
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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.''

 
 
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 
Amerikaanse en Russische soldaten in Duitsland (1945) 
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bron 18 
Een T-shirt met opschrift 

 
Toelichting 
Op het T-shirt staat in vier talen geschreven: ''U verlaat de Amerikaanse sector.'' 
 
bron 19 
Een couplet uit het nummer ''Over de Muur'' van het Klein Orkest (1984): 
 

 
 

Oost-Berlijn, Unter den Linden 
Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels 
Waar Lenin en Marx nog steeds op 'n voetstuk staan 
En iedereen werkt, hamers en sikkels 
Terwijl in paradepas de wacht wordt gewisseld 
Maar wat is nou die heilstaat 
Als er muren omheen staan 
Als je bang en voorzichtig 
Met je mening moet omgaan 
Ach, wat is nou die heilstaat 
Zeg mij wat is-ie waard 
Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard 
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bron 20 
Een politieke prent (1975) 

 
 
bron 21 
Burgers van Oost-Duitsland reizen naar West-Berlijn en worden enthousiast 
begroet. 
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bron 22 
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 23 
Een Duitse spotprent (1994) 
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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  KB-0125-a-11-2-b* 
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