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Staatsinrichting van Nederland 
 

bron 1 
Een tekst op een poster (1848): 

 
Leve de …! Weg met Willem. Hij is een bloedzuiger. Wij willen geen koninkrijk, 
maar een …! 

 
 

bron 2 
Een uitspraak van een politicus over de Schoolstrijd (1875): 

 
Op dit moment hebben wij een gemeenschappelijk belang: het onderwijs. Het 
openbaar onderwijs is nu voor deze regering helaas belangrijker dan het 
bijzonder onderwijs. Als wij aan deze ongelijkheid een eind willen maken, dan 
moeten wij samenwerken. 

 
 

bron 3 
Uit het programma van een politieke partij (1907): 

 
Onze partij is tegen de revolutie, die heel het leven verandert. De revolutie wil 
onze band met God en de Bijbel verbreken. De revolutie wil oude normen en 
waarden inruilen voor nieuwe. Onze partij wil daar niets van weten. 

 
 

bron 4 
Een tabel over vrouwenkiesrecht: 
 

Landen Parlement 

 Invoering passief 
vrouwenkiesrecht 

Invoering actief 
vrouwenkiesrecht

Finland 1906 1906 

Noorwegen 1913 1913 

Denemarken 1915 1915 

Nederland ?? 1919 

 
 

bron 5 
Uit een krantenartikel (1994): 
 

Een deel van de Tweede Kamer is boos: een minister heeft naast zijn 
ministerschap een baan bij een bedrijf geaccepteerd. Voor ministers is dat 
verboden. Enkele Tweede Kamerleden willen vandaag een reactie van de 
minister: "Als die reactie er niet snel komt, zullen wij de minister naar de 
Tweede Kamer roepen en om uitleg vragen." 
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bron 6 
Een foto van twee muziekverenigingen op Koningsdag (2014):

Toelichting 
Muziekvereniging 1 (links): op het vaandel staat de tekst: Christelijk fanfare corps 
- 'Psalm 150' - Dinxperlo - opgericht 28 febr. 1899 
Muziekvereniging 2 (rechts): op het vaandel staat de tekst: opgericht 31 jan. 
1957 - algemene muziekvereniging Prinses Beatrix - Dinxperlo

 
 
bron 7 
Uit een werkstuk over de Eerste Kamer (2015): 

 
De verkiezingen zijn net voorbij. Nu mogen de leden van alle gemeenteraden 
in Nederland de leden van de Eerste Kamer kiezen. Dit heet indirecte 
verkiezingen. De Eerste Kamer mag wetten goed- of afkeuren. 
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Historisch overzicht vanaf 1900 
 

bron 8 
Hieronder en op de volgende pagina staan in totaal drie afbeeldingen die te maken 
hebben met het bespotten van de vijand tijdens de Eerste Wereldoorlog.

 
afbeelding 1 
Een spotprent met als titel 'De keizer van de vandalen': 
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afbeelding 2 
Een spotprent met als titel 'Groeten uit de oorlogsschool':

 
Toelichting 
Op de billen staat van links naar rechts: Rusland, Frankrijk, Engeland.
 
afbeelding 3 
Een spotprent met als titel 'Turkse lafheid en Russische dapperheid':

 
Toelichting 
De man op het paard is een Russische soldaat.
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bron 9 
Tekst van een lied met als titel 'De groene velden van Frankrijk': 

 
De zon straalt boven de groene velden van Frankrijk. 
De warme wind waait en de rode klaprozen gaan zachtjes heen en weer. 
De loopgraven zijn nu ondergeploegd. 
Geen gas, geen prikkeldraad, geen kanonvuur nu. 
Maar hier op het kerkhof staan ontelbare witte kruisen als zwijgende getuigen 
Van de blinde onverschilligheid van de ene mens voor de andere, 
En van een hele generatie die werd afgeslacht en neergehaald. 

 
 
bron 10 
Een politieke tekening met als titel 'In de verdrukking' (1917):

 
Toelichting 
Nederland: 'De heren oorlogvoerenden laten me niet veel ruimte om zaken te 
doen met andere landen.'
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bron 11 
Een politieke prent uit 1919 met als titel 'Gemuilkorfd?' (een muilkorf zorgt ervoor dat 
een hond niet kan bijten):

Toelichting 
De hond stelt het oorlogsgevaar voor.

 
 
bron 12 
Werklozen aan het werk (1935):
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bron 13 
Twee artikelen uit een Nederlandse krant over gebeurtenissen die in Duitsland 
plaatsvonden (1935): 

 
krantenartikel 1: 
Het weekblad 'Oldenburg' is tot 1 oktober verboden. Het blad had geschreven 
dat een nationaal-socialistisch toneelstuk in strijd was met de historische 
waarheid. Ook een ander weekblad is tot nader order verboden. 
 
krantenartikel 2: 
De actie tegen Joden wordt steeds verder uitgebreid. Joodse kooplieden 
mogen niet meer tussen niet-Joodse kooplieden op het marktplein staan. Er 
is een hoek van de markt voor hen gereserveerd. Daar hangen borden met 
het opschrift 'plaats voor Joden'. 

 
 
bron 14 
Een politieke tekening over een gebeurtenis in Nederland in mei 1940 met als titel 
'Als een dief in de nacht': 
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bron 15 
Uit het dagboek van een Joodse Nederlander (1943): 

 
Tijdens een zware storm en in de stromende regen is vanmorgen een 
transport van duizend mensen vertrokken. In beestenwagens. Er waren oude 
mannen uit het ziekenhuis bij en kleine kinderen van wie de ouders al naar 
Polen zijn gestuurd. 

 
 
bron 16 
Een Nederlandse vrouw vertelt (1944): 

 
Mijn zoon Herman werd in Rotterdam opgepakt vanwege de tewerkstelling. 
Hij niet alleen, maar samen met 50.000 anderen. 

 
 
bron 17 
Prinses Juliana en haar dochters op vakantie (1944):
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bron 18 
Graf van twee Duitse soldaten uit de Tweede Wereldoorlog (Duitse 
oorlogsbegraafplaats Ysselsteyn in Limburg):

 
 
 
bron 19 
Een werknemer vertelt over het begin van de jaren zestig: 

 
We gingen naar Schiphol om onze nieuwe collega's op te halen. Die nieuwe 
collega’s keken met verbazing om zich heen. Zij kwamen uit landen waar 
het leven er totaal anders uitzag dan hier. 

 
 
bron 20 
Een foto met tv-antennes in Nederland:
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bron 21 
Een gedeelte uit een lied (1985): 

 
Er bestaat niet zoiets als een oorlog die kan worden gewonnen. 
Dat is een leugen waar we niet meer in geloven. 
We zijn allemaal mensen, 
ongeacht onze politieke ideeën. 
Wat ons misschien kan redden, mij en jou, 
is dat de Russen ook van hun kinderen houden. 

 
 
bron 22 
Hieronder en op de volgende pagina's staan in totaal vijf afbeeldingen die gemaakt 
zijn in Berlijn in de periode 1945-1990. 

 
afbeelding 1 
bouwen aan de Berlijnse Muur: 
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afbeelding 2 
de luchtbrug tijdens de Blokkade van Berlijn:

 
afbeelding 3 
feest vieren op de Berlijnse Muur: 
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afbeelding 4 
Russische soldaten hebben Berlijn veroverd:

 
 
afbeelding 5 
nazi-soldaten leggen versperringen aan ter verdediging van Berlijn: 
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bron 23 
Hieronder staat een overzichtskaart van Europa. De deelkaarten 1 en 2 horen bij 
het gestippelde vak van de overzichtskaart. 

 
overzichtskaart 

deelkaart

 
 
deelkaart 1 deelkaart 2 
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bron 24 
Hieronder staan twee foto’s uit Nederland.

 

foto 1 
Een markt ergens in Nederland (2012): 

 

 
foto 2 
Een moskee (2012): 

 

einde  
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