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Staatsinrichting van Nederland
 
bron 1 
Een politieke prent over een biddende fabrikant (1907):

 

Onderschrift 
De man zegt: ''Geef ons heden ons dagelijks brood, behalve aan mijn stakende 
fabrieksarbeiders. Laat hen hongeren, o Heer, laat hen lijden''. 

 
bron 2 
Uit een toespraak van een politiek leider over het algemeen kiesrecht (1913):

 
"Het grote voorbeeld van onze partij, Thorbecke, voorspelde al vóór 1848 dat 
er uiteindelijk algemeen kiesrecht zou komen voor alle Nederlanders van een 
bepaalde leeftijd. Het invoeren straks van algemeen kiesrecht is de laatste 
stap op de ingeslagen weg."
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bron 3 
Dit lied is geschreven naar aanleiding van een belangrijke politieke gebeurtenis:

 
Eindelijk is het er van gekomen, 
Holland kreeg een blij bericht, 
Het is niet langer meer een sprookje, 
Het is geen fantasieverhaal: 
De eerste vrouw zit in de Kamer 
Van de Staten-Generaal. 
 

 
bron 4 
Een politieke prent uit 1918 naar aanleiding van de invoering van het nieuwe 
kiesstelsel. De titel is 'Hoe zal de pudding uitvallen?'

 

Toelichting 
De afgebeelde personen zijn leiders van verschillende politieke groeperingen. 
Op de puddingvorm staat de tekst: 'evenredige vertegenwoordiging'.
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bron 5 
Een foto uit de tijd van de Duitse bezetting van Nederland (1942):
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Historisch overzicht vanaf 1900 
 
bron 6 
Een foto uit 1911:
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bron 7 
Inschrijvingen voor het Britse leger:

 

 
bron 8 
Hieronder en op de volgende pagina staan drie afbeeldingen die te maken hebben 
met Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
 
afbeelding 1 
Mensen in de rij voor een winkel (1915):
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afbeelding 2 
Belgen in Harderwijk (1915):

 

afbeelding 3 
Soldaten tijdens een oefening in de buurt van Amsterdam (1916): 
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bron 9 
Hieronder en op de volgende pagina staan drie afbeeldingen over de Eerste 
Wereldoorlog. 

afbeelding 1 
Een Franse Rode Kruis-hond (1917):
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afbeelding 2 
Vrouwen maken vliegtuigonderdelen in een fabriek:

 

afbeelding 3 
De 'Mark I' in actie:
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bron 10 
Hieronder en op de volgende pagina staan vier onderdelen. Deze gaan over 
gebeurtenissen uit de periode 1900-1920. 

onderdeel 1 
Een tekst van een liedje:

 
Hij schiet vanaf twee meter 
Frans Ferdinand zakt in elkaar 
En tracht zijn vrouw te troosten 
Het is niets, het is niets 
Het is niets, het is niets 
En veegt het bloed weg 
Uit zijn mondhoek

 

onderdeel 2 
Regeringsleiders komen aan in Versailles om over vrede te onderhandelen:
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onderdeel 3 
Een foto van de ondertekening van de wapenstilstand tussen Duitsland en 
Rusland:

 

onderdeel 4 
Een tekst uit een documentaire:

 
In Compiègne zou de wapenstilstand worden gesloten. De Duitse militaire top 
stuurde er een staatssecretaris naar toe. Volgens de overlevering heeft hij 
aan het begin van de bijeenkomst bij de Franse maarschalk geïnformeerd 
naar voorstellen voor een wapenstilstand. De maarschalk moet hem toen op 
botte toon geantwoord hebben: 'Voorstellen? Ik heb geen enkel voorstel. Ik 
heb slechts een dictaat in mijn tas, dat Duitsland moet slikken.' 

 
 
bron 11 
Duitse postzegels, nodig voor het versturen van een brief: 

op 10 oktober 1923: op 30 oktober 1923: op 22 november 1923: 

 
500 duizend Duitse 
mark1) 

100 miljoen Duitse 
mark1) 

50 miljard Duitse 
mark1) 

noot 1 De Duitse mark was de Duitse munt vóór de invoering van de euro. 
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bron 12 
Een propagandaposter uit Duitsland (1941):

 

Vertaling 
Bovenaan staat: ''de jeugd dient de Führer''. 
Onderaan staat: ''alle tienjarigen bij de Hitlerjugend''. 
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bron 13 
Een politieke tekening, met als titel 'Misgegrepen' (1940):

 
bron 14 
Amsterdamse vrouwen maken een praatje met Duitse soldaten (mei 1940):
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bron 15 
Iemand beschrijft zijn ervaringen met de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog: 

 
Wij mochten drie dagen lang onze huizen niet uit. Deden we dat toch, dan 
liepen we het risico gedood te worden. We mochten geen goud, juwelen of 
andere waardevolle voorwerpen meer bezitten. Alles moest aan de Duitsers 
worden afgestaan. Wij moesten een ster dragen. Daarna mochten we niet 
meer in cafés of restaurants komen. We mochten niet meer met de trein 
reizen, naar de synagoge gaan of na zessen op straat komen. 
 
 

 
bron 16 
Hieronder en op de volgende pagina's staan vijf afbeeldingen die gemaakt zijn in de 
Tweede Wereldoorlog. 
 
afbeelding 1 
Pearl Harbor wordt aangevallen:
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afbeelding 2 
Japan capituleert:

afbeelding 3 
Overwinningsparade in Warschau:
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afbeelding 4 
Buitgemaakte Duitse tanks na de slag bij Stalingrad:

 

afbeelding 5  
Russische soldaten op het Duitse parlementsgebouw:

 
 
bron 17 
Een toespraak van een Amerikaanse president over een nieuwe buitenlandse politiek 
(1947):

 
"De Verenigde Staten steunen vanaf nu alle vrije volken die niet onderdrukt 
willen worden door gewapende minderheden. Dat geldt ook voor volken die 
zich verzetten tegen aanvallen van buitenaf. Wij moeten vrije volken helpen 
om op hun eigen manier hun eigen lot te bepalen."
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bron 18 
Een tekst over Europese samenwerking:

 
De zware industrie had tijdens de Tweede Wereldoorlog grote hoeveelheden 
wapens geproduceerd. Het leek de West-Europese landen in 1951 daarom 
verstandig om de controle over de zware industrie in handen te geven van 
een nieuw op te richten organisatie. Daarmee zou het wantrouwen tussen de 
voormalige vijanden Duitsland en Frankrijk kunnen verdwijnen. Zo hoopte men 
een herhaling van de Eerste en Tweede Wereldoorlog te kunnen voorkomen.

 
 
bron 19 
Een grafiek over het lidmaatschap van kerkgenootschappen in Nederland  
(1900-2000):
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bron 20 
Zeven boeken over personen uit de Nederlandse geschiedenis (1900-2000):

 
 
 

einde  
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