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Staatsinrichting van Nederland 

 
bron 1 
Staatsinrichting in beeld 

 
bron 2 
Samen wandelen in de stad (1912)

 

Toelichting 
De man zegt tegen zijn vrouw: 
''Lieve, laten we vandaag uit de 
binnenstad blijven. Men mocht eens 
denken dat wij ook vóór het algemeen 
kiesrecht demonstreren.'' 
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bron 3 
Een politieke prent (rond 1900), met als titel: 'Het beste medicijn'

De partijleider van de SDAP zegt: 
''Algemeen kiesrecht helpt tegen 
kiespijn, oorpijn, hoofdpijn, 
maagpijn en koorts. Het is goed 
voor ons arbeiders. Het komt van 
het goede merk SDAP.'' 

Toelichting 
Op het flesje staat 'merk SDAP'. 
Uit het flesje komt de tekst 'algemeen kiesrecht'. 

 
bron 4 
Over een wetsvoorstel van een Tweede Kamerlid:

 
De heer Marchant kwam met een voorstel voor de invoering van het actief 
vrouwenkiesrecht. Hij deed dit omdat hij merkte dat de regering niet van plan was 
zelf met een dergelijk wetsvoorstel te komen. Tijdens de debatten in de Tweede 
Kamer kreeg hij een ruime meerderheid achter zich, zodat zijn voorstel werd 
aangenomen. Nog in hetzelfde jaar trad deze wet in werking.

 
 
bron 5 
Beschrijving van een groep in een geschiedenisboek:

 
Sterker dan ooit (en nog fanatieker dan hun paus!) houdt de kerk haar leden in de 
gaten. Het is hen verboden advertenties te plaatsen in een protestantse krant of lid 
te zijn van een socialistische vereniging. Kopen bij protestantse winkeliers mogen ze 
nauwelijks of niet. "Als nooit te voren bloeit het godsdienstige leven op", zeggen hun 
leiders. En de kinderen gaan naar katholieke scholen waar goed onderwijs gegeven 
wordt.
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bron 6 
Over een rechtszaak (1982):

 
In een Amsterdamse gevangenis hebben gevangenen een eigen vereniging 
opgericht. Zij eisen van de directeur dat hij hun toestaat dat zij één maal per maand 
bij elkaar komen. Maar de directeur gaf geen toestemming. De gevangenen hebben 
een rechtszaak aangespannen tegen de directeur. In de rechtszaak doen de 
gevangenen een beroep op een grondrecht.

 
 
bron 7 
Uit een krant (1986):

 
OOK KLACHTEN OVER DE LAGERE OVERHEID  
 
DEN HAAG – De nationale (…) krijgt ook de bevoegdheid klachten over lagere 
overheden in behandeling te nemen. Het kabinet heeft daartoe vrijdag besloten. 
De wet zal worden gewijzigd. Een ander belangrijk besluit is dat de klager eerst naar 
de betrokken ambtenaar moet gaan met zijn klacht. Als de klager met het antwoord 
niet tevreden is, dan kan de nationale (…) worden ingeschakeld.

 
 
bron 8 
Een rechtszaak in 1993:

 
Op een school wordt aan ongetrouwde leraren minder salaris uitbetaald dan aan hun 
getrouwde collega's. Volgens het schoolbestuur hebben getrouwde leraren de plicht 
om te zorgen voor een partner en eventuele kinderen. Ongetrouwde leraren hebben 
volgens de schoolleiding deze onderhoudsplicht niet. Daarom hebben ongetrouwde 
leraren minder salaris nodig. De ongetrouwde leraren zijn naar de rechter gestapt. Zij 
doen een beroep op een grondrecht dat door het schoolbestuur wordt geschonden.

 
 
bron 9 
Van een website over de rechtsstaat (2010):

 
Rechters worden voor het leven benoemd. Ze kunnen niet worden afgezet of 
overgeplaatst als iemand het niet eens is met hun oordeel. Ze hoeven ook geen 
verantwoording af te leggen aan de Tweede Kamer of aan de minister van Justitie 
over hun vonnissen. Alleen als ze slecht functioneren, kunnen ze door de Hoge 
Raad, na een zorgvuldige procedure, worden ontslagen.
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Historisch overzicht vanaf 1900 

 
bron 10 
Enthousiaste jongemannen in Berlijn op weg om zich vrijwillig te melden voor militaire dienst.

 
 

bron 11 
Duitse soldaten helpen Belgische vluchtelingen (1915).
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bron 12 
Voor grote groepen mannen werden overdag spelletjes zoals schaken en domino 
georganiseerd.

 
 
 

bron 13 
Verkiezingsuitslag van het Duitse parlement op 5 maart 1933

politieke partij % van de stemmen 

SPD 18,3 

Zentrum 11,2 

DDP 0,9 

NSDAP 43,9 

DNVP 8,0 

DVP 1,1 

KPD 12,3 

overige partijen 4,3 

Totaal 100 
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bron 14 
Hieronder en op de volgende pagina staan vier onderdelen van de bron. 

onderdeel 1 
Duitse meisjes brengen de nazi-groet.

 
 

onderdeel 2 
Duitse jongetjes leren hoe een mitrailleur werkt.
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onderdeel 3 
Hitler over onderwijs: 
 

"Kennis is fataal voor mijn jongemannen. Er is maar één ding dat ze moeten leren: 
zelfbeheersing. Door zeer zware testen zullen ze hun angst voor de dood leren 
overwinnen."

 
 
onderdeel 4 
Een opgave uit een Duits rekenboek:

 
Een vliegtuig vliegt 240 kilometer per uur naar een plaats op 210 kilometer afstand om 
daar bommen te laten vallen. 
Na hoeveel tijd komt het vliegtuig terug als het afwerpen van de explosieve lading 7,5 
minuten in beslag neemt?
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Waterlinie 

Grebbe- 
linie 

vesting- 
Holland 

peel + Raam 
Stelling

opstelling N troepen op 
1 sept. 1939 

opstelling van het veldleger op 
10 mei 1940 

luchtlandingstroepen 

Duitse opmars 

bron 15 
De Duitse aanval op Nederland, van 10 tot en met 14 mei 1940
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GOD ZOND EUROPA DEN FÜHRER 
Dezen winter redde Adolf Hitler ons werelddeel voor de derde maal. 

bron 16 
Het standbeeld 'De Dokwerker' in Amsterdam

 
 
 
bron 17 
Een krantenkop uit 1943

 
 
 
bron 18 
Over een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog: 

 
Het luchtoffensief begon kort na middernacht. Meer dan elfhonderd toestellen van 
het Bomber Command wierpen bijna 6.000 ton bommen op Franse havensteden. 
Tussen middernacht en het begin van de dag bevonden zich ongeveer 31.000 
vliegers boven de kust van Normandië. De tocht over Het Kanaal voltrok zich in een 
onwezenlijke sfeer. Aan boord van de schepen hoorden de opeengepakte, zittende 
of liggende mannen het bonken van de zee tegen het plaatijzer.

 
 

                                          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-12-1-b 11 lees verder ►►►

bron 19 
Uit een verslag van een Joodse kampgevangene (1945):

 
De Engelsen zijn in aantocht. "Schiet op!", schreeuwen de kampbewakers. 
Waarheen? Het concentratiekamp wordt ontruimd. In opdracht van de kampbewakers 
worden de kamparchieven met karrenvrachten naar het crematorium gereden om 
daarmee het vuur te stoken voor het verbranden van de lijken.

 
 
bron 20 
Foto uit de Amerikaanse bezettingszone in Duitsland (1945)

 

Toelichting 
Op het bord staat de tekst: 'Ami (= Amerikaan), geef ons wat te eten, anders zullen we 
Hitler niet vergeten.' 
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bron 21 
Een politieke prent met als titel: 'Eén volk, twee rijken, twee leiders'

 
bron 22 
Wasles op een huishoudschool in de jaren vijftig
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bron 23 
Een kaart van Europa
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bron 24 
Hieronder en op de volgende pagina's staan zes afbeeldingen. 

afbeelding 1 
Belgische vluchtelingen komen aan in Nederland.

 
afbeelding 2 
Een geallieerde soldaat deelt zijn lunch met Nederlandse vrouwen.
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afbeelding 3 
Gorbatsjov bij de viering van de 40e verjaardag van Oost-Duitsland (DDR)

 
afbeelding 4 
De nieuwe minister-president van Duitsland, Hitler, wordt toegejuicht.
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afbeelding 5 
Vrouwen demonstreren in Den Haag.

 
afbeelding 6 
Westerse geallieerden brengen levensmiddelen naar West-Berlijn.

 
 
 

einde  
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