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Staatsinrichting van Nederland 
 
bron 1 
Een beschrijving van een politieke stroming (rond 1870): 
 

Zij baseren hun politieke ideeën op de vrijheid en eigen verantwoordelijkheid van 
elke individuele burger. De overheid behoort zich zo weinig mogelijk met burgers te 
bemoeien. De economie behoort aan de markt overgelaten te worden.

 
 
bron 2 
Hieronder staan twee onderdelen uit de huwelijkswetgeving in Nederland (1892). 

 
1 De man is het hoofd van het gezin. De vrouw moet met hem samenwonen, hem 

gehoorzamen en volgen. 
2 Een gehuwde vrouw mag niet optreden als voogd, militair, getuige of kiezer.
 
 
 

bron 3 
Aantal leden van vakbonden tussen 1910 en 1920
 

 
 
bron 4 
Een uitspraak van Aletta Jacobs (1919): 
 

''Vrouwen die na ons komen, zullen het zich nauwelijks kunnen voorstellen. Hun 
moeders en grootmoeders hebben veel strijd moeten leveren. Vandaag hebben wij 
ons politieke doel bereikt.''

 
 

jaar socialistische 
vakbonden 

protestantse 
vakbonden 

rooms-katholieke 
vakbonden 

1912 52.195 7.792 16.403 

1916 99.511 15.013 55.351 

1920 247.748 66.997 141.002 
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bron 5 
Een hogeschool besloot in 2009 met Kerstmis geen kerstboom meer in het gebouw te 
plaatsen. In de Tweede Kamer stelde een Kamerlid hierover de volgende vragen aan de 
minister: 

 
1 Weet u dat de hogeschool dit jaar geen kerstboom plaatste, omdat er binnen 

de school zoveel culturen zijn? 
2 Kunt u toezeggen dat er op alle scholen in Nederland een kerstboom komt te 

staan? 
 
Op vraag 1 antwoordde de minister: ''Ja, dat weet ik.'' 
Het antwoord op de tweede vraag is: ''….''

 
 
bron 6 
Een fragment uit een interview (2010): 
 

''In de afgelopen vijftien jaar verschenen zeker vijf kritische rapporten van mij en mijn 
voorgangers over de trage behandeling van klachten van burgers door de overheid. 
Nog steeds klagen burgers over de trage behandeling van de klachten. Ministeries 
zijn er echt mee aan de gang gegaan. Maar er is voortdurende druk nodig, anders 
zakt de aandacht weg.''
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Historisch overzicht vanaf 1900 
 
bron 7 
Hieronder staan vijf uitspraken over de rol van de vrouw rond 1900. 

uitspraak 1 
 
''Wij vrouwen zullen er niet om vragen om mee te doen met de wetgeving. Ons 
vrouwelijk gevoel en onze ontwikkeling zijn niet geschikt voor wetgeving.''

 

uitspraak 2
 
''Bij het volgen van een studie is het zeer belangrijk dat je gezond bent en over 
stalen zenuwen beschikt. Daarom zal het nooit mogelijk zijn dat er evenveel vrouwen 
naar de universiteit gaan als mannen.''

 

uitspraak 3
 
''Alleen mannen maken de wetten. Ik vind het noodzakelijk dat daarin verandering 
komt.''

 

uitspraak 4
 
''Een getrouwde vrouw moet begrijpen dat zij door haar moederschap binnenshuis 
taken krijgt, die altijd voorrang hebben.''

 

uitspraak 5
 
''Waarom is het niet eervol voor een vrouw om te werken voor haar brood? Zij leeft in 
een maatschappij die haar afkeurt als zij werkt, die haar uitlacht als zij nadenkt.''
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bron 8 
Een kaart van het Westelijke front tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
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bron 9 
Een poster gemaakt in opdracht van de Britse regering (1915)

 

Toelichting 
Onder de poster staat de tekst: "Are you in this?'', waarmee bedoeld wordt: ''En wat doe 
JIJ?" 
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bron 10 
Een fotoreportage van een kamp voor politieke gevangenen in Duitsland (juli 1933)

 
 
 
 
 

1 De barakken van de gevangenen 2 Werken in het kamp 

 

 

3 Tijdens vrije tijd sport en oefeningen 4 Zingend komen de gevangenen terug 
van het werk. 

  

5 De keuken levert een goede maaltijd. 6 Aantreden! 
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bron 11 
Een Duits affiche (1942)
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bron 12 
Een foto van drie wereldleiders (1945)
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bron 13 
Een tekst over een Europese organisatie: 
 

In verschillende landen in Europa was de kolen- en staalindustrie tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gebruikt om grote hoeveelheden wapens te produceren. Daarom leek 
het zes landen in 1952 verstandig om de controle over de kolen- en staalindustrie in 
deze landen in handen te geven van één organisatie: de Europese Unie (EU). Door 
samenwerking zou het vertrouwen tussen de voormalige aartsvijanden de  
Sovjet-Unie en Frankrijk kunnen toenemen. Zo hoopte men een herhaling van de 
Eerste en Tweede Wereldoorlog te voorkomen en de vrede in Europa voor langere 
tijd veilig te stellen.

 
 
bron 14 
Hieronder staan vier teksten over Nederland in de 20e eeuw. 

tekst 1 
 

Arbeiders staken 

Het werk in Amsterdam lag stil. De Amsterdamse arbeiders verzetten zich tegen 
het antisemitisme van de Duitse bezetter.

 

tekst 2
 
Soldaten worden gemobiliseerd 

Alles was in rep en roer. Mijn schoonvader wilde met de trein naar huis. Maar dat 
kon niet meer. De treinen zaten door de mobilisatie helemaal vol met soldaten. Toen 
kwam die vreselijke dag in augustus. De Duitsers trokken de Belgische grens over 
en ons land werd, omdat we neutraal waren, al heel snel overstroomd met 
vluchtelingen.

 

tekst 3
 
Kennismaking met rock-'n-roll 

Toen ik twaalf jaar was, stal ik al geld uit de portemonnee van mijn moeder om rock-
'n-roll grammofoonplaatjes te kopen. Als je geen geld had om een 
grammofoonplaatje te kopen, stond je met de neus tegen de etalageruit gedrukt naar 
de hoes te kijken.

 

tekst 4 
 
Doodstraf geëist tegen Mussert 

Tijdens de tweede dag van het proces tegen Mussert kreeg de openbare aanklager 
het woord: "Het is voor mij niet alleen een proces tegen de leider van de NSB, maar 
tegen de hele NSB. Als NSB-er was Mussert tot en met dit jaar bondgenoot van 
Duitsland."
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bron 15 
Uit een brief van Kennedy aan Chroesjtsjov: 
 

"Volgens mij beseft uw regering onvoldoende dat wij, de Verenigde Staten, zullen 
vasthouden aan ons standpunt dat we ons bedreigd voelen. Ik kan mij niet 
voorstellen dat u, of welke andere geestelijk gezonde man dan ook, de wereld 
opzettelijk in een oorlog zou willen storten. Een oorlog die niemand kan winnen. Zo'n 
oorlog zal namelijk leiden tot een ramp voor de hele wereld. En ook de aanvaller zal 
aan die ramp niet kunnen ontkomen."

 
 
bron 16 
Een politieke prent (1985)

 

 
 
 
 

einde  
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