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SOCIALE ZEKERHEID EN VERZORGINGSSTAAT IN NEDERLAND
bron 1
een fabrieksdirecteur

bron 2
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bron 3

bron 4
een liedje
Kom sluit U aan!
Arbeiders, nu niet langer aarzelen!
Wij willen vrijheid, wij willen recht!
Niemand is een heer of knecht.
Laat geen tiran of heren
Hier het volk nu nog regeren.
Het maakt niet uit of men vraagt
Om stemrecht in Den Haag;
Men vindt ons nog te dom,
En maakt zich er niet druk om.
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bron 5
onder het nieuwe kiesrecht

een geestelijke: ‘Denk eraan dat jullie de juiste naam kiezen die ik jullie
gegeven heb!’

bron 6
de stembus
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bron 7
bijeenkomst voor kiesrecht

bron 8
demonstratie voor het invoeren van algemeen kiesrecht
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bron 9

bron 10
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bron 11
affiche van het Nationaal Crisis Comité

bron 12
over de economische crisis in de jaren dertig
Het beste middel voor herstel van de economie is de vrije werking van kapitaal en arbeid.
De vrije markt zal het probleem vanzelf oplossen. De belangrijkste taak van de overheid is
dan ook er voor te zorgen dat de vrije markt zijn werk kan doen. Wetten en regels die dit
belemmeren, moeten veranderd worden. Daarnaast moet de overheid zorgen voor de
handhaving van orde en veiligheid in het land.
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bron 13
over het Jordaanoproer in Amsterdam (1934)
Op de dag van de steunverlaging brak er tot verrassing van iedereen verzet uit.
Donderdagmorgen werden er versperringen opgeworpen in de Goudsbloemstraat, de
Palmstraat en de Willemsstraat. Donderdagmiddag konden de overvalauto’s van de politie
niet meer op tegen het verzet. Om negen uur ’s avonds begonnen de arbeiders de
bruggen tussen de Jordaan en de stad op te halen. Om half tien begon de politie zich
terug te trekken, om tien uur was de arbeidersklasse de baas in de Jordaan.

bron 14
een overzicht van de sociale wetgeving vanaf 1947
1947 Noodwet Ouderdomsvoorziening
1947 Wet op de Ziekenfondsraad
1949 Werkloosheidswet
1952 Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekeringswet
1957 Algemene Ouderdomswet
1960 Algemene Weduwen- en Wezenwet
1962 Kinderbijslagwet
1964 Wet Werkloosheidsvoorziening
1965 Algemene Bijstandswet
1966 Ziekenfondswet
1967 Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
1968 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

bron 15
een protestactie

400030-2-633-527b

8

bron 16
over uitkeringsgerechtigden en arbeidsongeschikten (1993)
Het grote aantal uitkeringsgerechtigden in het algemeen en arbeidsongeschikten in het
bijzonder wordt gezien als een ernstig maatschappelijk probleem. In 1960 waren er 12,6
werkenden per uitkeringsgerechtigde. Nu zijn dat er 3. Veel economen vinden dat een
slechte ontwikkeling.

DE KOUDE OORLOG
bron 17
Dit is een foto van een atoombom. Deze bom werd op de Japanse stad Nagasaki geworpen op
9 augustus 1945. De bom had een naam, Fat Man, genoemd naar Winston Churchill, de Britse
minister-president tijdens de Tweede Wereldoorlog.

bron 18

400030-2-633-527b

9

bron 19
Berlijn 1963, een Oost-Duitse grenswacht springt over een prikkeldraadversperring.

bron 20
een fotomontage uit 1982
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bron 21

Vertegenwoordigers van
de Verenigde Staten en
van de Sovjetunie
begonnen in de jaren
zeventig besprekingen
om het aantal
kernwapens te
verminderen. Deze
besprekingen kregen de
namen SALT I en II.

bron 22
uit een geschiedenisboek (over gebeurtenissen in maart 1986)
In Moskou vond het 27e congres van de Communistische Partij plaats. Het was het eerste
partijcongres onder leiding van Michail Gorbatsjov. In alle vrijheid hielden mensen felle
discussies en werden er toespraken gehouden die gingen over het verbeteren van de
economie en de politiek. De congresleden vonden het nodig dat nieuwe technologie beter
en sneller moest worden toegepast. De economie moest volgens hen ingrijpend
veranderen.

bron 23
spray tegen raketten
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bron 24
onder en boven de waterspiegel

bron 25
demonstratie tegen de oorlog in Vietnam
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bron 26
Kohl en Gorbatsjov

bron 27
vervoer van Russische raketten
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bron 28
‘’Wij willen daden – woorden vullen de maag niet.’’

bron 29
Een Nederlandse schrijver die Berlijn bezoekt noteert het volgende:
Ik sta achter de ramen van café Adler bij Checkpoint Charlie. ‘You are now leaving the
American sector’ staat op het bord te lezen. Dat betekent nu niets meer, het is alsof alles
razendsnel afbladdert. In een langzame stroom komen de Trabanten over de grens.
Iemand deelt geld uit aan de mensen in de auto’s, een ander bloemen. De mensen in de
auto’s huilen of kijken verbijsterd. Het is alsof het niet waar is dat ze daar rijden. De OostDuitse grenswachten staan aan de overkant van de straat, een paar meter van hun
collega’s uit het Westen. Ze spreken niet met elkaar.
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bron 30
Berlijn 1961: Amerikaanse en Russische tanks staan tegenover elkaar bij een grensovergang.

bron 31
Berlijn 1989
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bron 32
een Oost-Duitse regeringsleider en een West-Duitse regeringsleider op een conferentie over
veiligheid en samenwerking in Europa

bron 33
de Duitse Bondskanselier bij de viering van de eenwording van Duitsland

bron 34
de drie leiders van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de Sovjetunie tijdens de conferentie
van Jalta
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