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Staatsinrichting van Nederland

 
bron 1 
Een opmerking van een politicus in 1848:

 
De ministers regeren onder koninklijke handtekening. Het lijkt alsof de Koning 
de baas is, want hij is de kapitein op het schip. Maar het sturen, de koers en 
de bestemming van het schip worden bepaald door de stuurlieden (= de 
ministers).

 
 
bron 2 
Een affiche (rond 1900)

 

Toelichting 
Bovenaan staat de tekst: 'Vere(e)niging voor Vrouwenkiesrecht'. 
Boven het hoofd van de vrouw staat de tekst 'stembureau'. 
Onderaan staat: 'uitgeslotenen van het kiesrecht'. 
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bron 3 
Deze bron bestaat uit twee onderdelen. 

onderdeel 1 
Gedeelte van een gedicht (rond 1900):

 
En zij die hun vaandels vlechten 
Tot één rode band 
Die voor een nieuwe wereld vechten 
En sterven voor het beloofde land: 
Dat zijn de muiters en makkers 
Dat zijn de taaie rooie rakkers. 

 
onderdeel 2 
Vaandel van een vakbond (1895)

 

Toelichting 
Bovenaan het vaandel staat de tekst: 'R.K. Werkliedenvere(e)niging'. 
In het midden staat: 'anno 1895 - arbeid adelt'. 
Onderaan het vaandel staat: 'Rerum Novarum - Tilburg'. 
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bron 4 
Een prent met als titel 'De industrie gaat voor' (1908)

 

De fabrieksdirecteur: "De vorige maand heb je vijf volle dagen vrij gehad om te 
bevallen, nou moet je al weer een dag weg om dat kind te begraven. Waar gaat 
het op die manier met mijn zaken heen?" 

 
bron 5 
De toename van het percentage kiezers in Nederland, tussen 1880 en 1930

 
 Tweede Kamer  

1880 12,3% 
=  het percentage kiezers van de …(1)… bevolking 
 van 23 jaar en ouder 

1930 98,1% 
=  het percentage kiezers van de …(2)… bevolking 
 van 23 jaar en ouder 

 
bron 6 
Een invultekst over de vorming van een nieuw kabinet:

 
De leiders van de partijen die met elkaar willen samenwerken, gaan bij elkaar 
zitten om te praten over de plannen die het nieuwe kabinet wil uitvoeren. Als 
de leiders het daarover eens worden, vormen ze samen een …(a)… . Basis 
van deze samenwerking zijn de afspraken die vastgelegd zijn in een …(b)… . 
Daarna wordt er gezocht naar geschikte ministers. Is ook dat gelukt, dan kan 
de …(c)… worden afgerond.
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bron 7 
Uit de Nederlandse Grondwet (2002):

 
1 Iedereen mag zonder toestemming vooraf zijn gedachten of gevoelens op 

papier zetten, zolang men zich maar aan de wet houdt. 
2 De wet bepaalt de regels voor de radio en televisie. Er is vooraf geen 

toezicht op de inhoud van radio- of televisieprogramma's.
 
 

Historisch overzicht vanaf 1900 

 
bron 8 
Overzicht van de persoonsgegevens van een historisch persoon

 
1 Naam: ……(?)…… 
2 Geboren:  1854 
3 Geslacht:  vrouw 
4 Burgerlijke staat: gehuwd 
5 Opleiding: HBS + Universiteit (1870-1878) 
6 Woonplaats:  Amsterdam 
7 Beroep: huisarts 
8 Andere functies: oprichtster Bond voor Geboortebeperking 
9 Overleden: 1929 

 
 
bron 9 
Een tekst over organisaties in Purmerend (1900):

 
Er waren vakbonden voor timmerlieden, schilders, sigarenmakers, bakkers, 
spoor- en trampersoneel en zuivelarbeiders. De eerste vakbonden waren 
socialistisch. Maar korte tijd later werden er ook katholieke vakbonden 
opgericht. De katholieke organisaties leken in de allereerste plaats bedoeld 
om te voorkomen dat arbeiders kozen voor de socialisten. 
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bron 10 
Hieronder en op de volgende pagina staan vier onderdelen die te maken hebben met 
oorzaken van de Eerste Wereldoorlog. 
 
onderdeel 1 
Economische groei van Duitsland en Frankrijk (1880-1905)
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onderdeel 2 
De bouw van nieuwe oorlogsschepen (1906-1914)

oorlogsschepen Groot-Brittannië Duitsland 
1906 1 - 
1907 3 - 
1908 2 4 
1909 2 3 
1910 3 1 
1911 5 3 
1912 3 2 
1913 7 3 
1914 3 1 
totaal 29 17 
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onderdeel 3 
Franse provincie, na een oorlog (1871) toegevoegd aan Duitsland
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onderdeel 4 
Uitspraak van een Duitse generaal

 
Vertaling 
''De oorlog is een element van Gods natuurlijke orde'', Hellmuth von Moltke 
(11 dec. 1880) 
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bron 11 
Een postzegel uit Oostenrijk-Hongarije met de portretten van Frans Ferdinand 
(rechts) en Sophie Choteck (links)

 
 
bron 12 
De prijs (in Duitse marken1)) van een brood in Berlijn (1918-1923):

januari 1923: 250 mark juli 1923: 3465 mark

september 1923: 1.512.000 mark november 1923: 201.000.000.000 mark

1918: 0,63 mark 1922: 163,15 mark

 

 

noot 1 De mark was in deze periode de Duitse munt(eenheid).
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bron 13 
Straatbeeld in Duitsland (juni 1932):

 
''Terwijl ik door de straten van Berlijn liep, zag ik overal partijvlaggen. Overal 
hingen reusachtige posters met nazileuzen. Daarop stonden teksten over eer 
en plicht. Mannen in uniform, met de hakenkruisband om hun gespierde 
armen, liepen door de menigte.''

 
 
bron 14 
Gedicht van een Nederlandse arbeider (1933):

 
Er is een tijd geweest, dat ik een nuttig mens was, 
Dat was de tijd, dat ik mijn hamer zwaaide. 
Het lijkt een ver geluk - een wondermooie daad! 
Ik voer geen hamer meer;  
Ik stempel slechts … Ik stempel.

 
 
bron 15 
Een tekst over twee personen in de Nederlandse politiek rond 1938:

 
De minister-president …(1)… had de uitstraling van een sterke leider die 
Nederland door moeilijke tijden leidde. Tegelijkertijd was hij ervan overtuigd 
dat het fascisme niet paste bij Nederland en zijn geschiedenis. Daarmee 
werkte hij de Nederlandse fascistische partij, de NSB, tegen. 
De leider van de NSB …(2)… was dan ook duidelijk de mindere van de 
minister-president. Hij wist dat zelf ook wel, want hij zei: ''Ik geloof dat die 
minister-president toch veel meer geschikt is voor dit vak dan ik.''

 
 

                                          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-13-1-b 10 / 16 lees verder ►►►

bron 16 
Eén van de vele lichtjes aangebracht in straattegels van een Nederlandse stad. 
De lichtjes vormen samen de grens tot waar de brand gewoed heeft.

 
 
 
bron 17 
Een geboorteadvertentie in Volk en Vaderland, de krant van de NSB (1941)

Familieberichten

Een zoon voor den nieuwe tijd werd ons geschonken

Anton Adolf Benito

Vught, 27 maart 1941

G.M. V...
E. V. van G...

 

Toelichting 
In verband met privacy zijn de achternamen van de familie weggelaten. 
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bron 18 
Drie kaarten van Europa 

kaart 1 

Berlijn

Moskou

Stalingrad

kaart 2 

Berlijn

Moskou

Stalingrad

kaart 3 

Berlijn

Moskou

Stalingrad
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bron 19 
Iemand vertelt over de Tweede Wereldoorlog:

 
"Ik woonde tijdens de oorlog in een dorpje op het platteland. Mijn vader had 
daar een slagerij. Op een dag in december was ik alleen in de winkel. Er 
kwamen mensen binnen om eten te ruilen. De mensen kwamen vanuit het 
westen naar het platteland gelopen, op zoek naar eten. Ik was toen een 
jongen van twaalf en 'kreeg' mijn eerste viool in ruil voor drie blikken 
leverpastei. Toen mijn vader dit hoorde was hij woest! Ik had die blikken gratis 
moeten weggeven en er al helemaal geen viool voor mogen aannemen."

 
 
bron 20 
Een foto van de bouw van de Berlijnse Muur in 1961

 

Toelichting 
Aan kant 1 en 2 staan enkele soldaten toe te kijken. 
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bron 21 
Iemand kijkt terug op de voetbalcompetitie in een Europees land tussen 1975 en 
1990:

 
''De baas van het ministerie van Staatsveiligheid, de Stasi, had grote invloed 
op het voetbal. Vanaf eind jaren zeventig dwong hij de beste spelers uit dat 
land om bij zijn club te komen spelen: de Berlijnse voetbalclub FC Dynamo. 
Door omkoping van scheidsrechters bleef BFC Dynamo van 1979 tot 1988 
kampioen van het land.''

 
 
bron 22 
Toespraak van de Amerikaanse president George Bush senior (11 september 1990):

 
"De wereld die we tot nu toe kenden was een verdeelde wereld. Er was een 
wereld van conflicten, prikkeldraad en betonnen blokken. Nu komt er een 
nieuwe wereld in zicht. Een nieuwe wereldorde van rechtvaardigheid en 
eerlijkheid. Een wereld waarin de Verenigde Naties klaar zijn om de 
historische visie van de oprichters waar te maken."

 
 
bron 23 
Nieuwe leden van een organisatie:

naam van het land jaar van toetreding 
Estland 1991 
Letland 1991 
Litouwen 1991 
  
Kazachstan 1992 
Armenië 1992 
Kroatië 1992 
Slovenië 1992 
Bosnië-Herzegovina 1992 
  
Tsjechië 1993 
Slowakije 1993 
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bron 24 
Ervaringen van een soldaat (twintigste eeuw):

 
''Als je van verre het fluiten van de grote granaten hoort, krimpt je hele 
lichaam ineen. Straks komt weer die explosie. Door een kogel te worden 
gedood lijkt me niet zo erg, maar om door gifgas om het leven te komen lijkt 
me verschrikkelijk. Als we moeten aanvallen zwijgen de kanonnen. Dan 
springen we massaal uit de loopgraaf te voorschijn. Dan rennen we onder het 
geweervuur van de vijand naar de overkant. Wanneer we het prikkeldraad en 
de zandzakken bereiken, springen we in de vijandelijke loopgraaf. De 
beslissing ligt in het gevecht van man tegen man.''
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bron 25 
Hieronder en op de volgende pagina staan vier afbeeldingen over het dagelijks 
leven in Nederland in de twintigste eeuw.

afbeelding 1 
Werklozen in de rij voor een gemeentelijke uitkeringsinstantie

 
 
afbeelding 2 
Een van de eerste televisietoestellen
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afbeelding 3 
Duitse militairen op een terras in Amsterdam

 
afbeelding 4 
Gezamenlijke grensbewaking door Nederlandse en Duitse soldaten tijdens een 
oorlog

 

Toelichting 
Op het bord staat de tekst (vertaald): "Wij houden hier dag en nacht aan de 
grens de wacht. Suderwick, Dinxperlo". 

einde  
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