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Staatsinrichting van Nederland
bron 1
Over een demonstratie op 15 maart 1848.
Grote opschudding bij de regering en het parlement.
Honderden arbeiders trokken met muziek en vaandels onder leiding van enkele
politieke leiders door Den Haag. Zij gingen zelfs langs het paleis van de koning.

bron 2
Over kroonprins Willem en de grondwet (1848).
Toen de nieuwe grondwet in november 1848 in werking trad, was kroonprins
Willem hier fel tegen. Dat liet hij merken met alle hevigheid van zijn driftbuien. Hij
weigerde op basis van deze grondwet koning te worden. Onder deze
omstandigheden zou hij nooit, nee, nooit koning van dit ondankbare volk willen
zijn.

bron 3
Over een politieke leider rond 1900.
In de Sociaal Democratische Bond (SDB) kreeg hij al spoedig de leiding. Hij was
eerder predikant geweest. Hij was radicaal en fel; niemand kon met meer
hartstocht het volk in beweging brengen dan hij. Veel socialisten vereerden hem
als een heilige. In het Noorden én in Amsterdam had hij grote invloed op de
arbeiders. In 1886 werd hij tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens het
beledigen van de koning. In 1888 werd hij door een district in Friesland naar de
Tweede Kamer afgevaardigd. Hij had eigenlijk geen vertrouwen in het parlement.
Er was maar één weg: die van revolutie. Een deel van de socialisten keerde zich
van hem af en stichtte een nieuwe partij.
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bron 4
Een bijeenkomst van vrouwen.

Vereniging
verenigingvoor
voor
Vrouwenkiesrecht

vrouwenkiesrecht

bron 5
Een striptekening: mensen worden aan het begin van de twintigste eeuw door
aanplakbiljetten opgeroepen om een bijeenkomst bij te wonen.

………HEDENAVOND
….Bijeenkomst der

katholieke….
staatspartij….

………LIBERALEN PARTIJ

bron 6
Over de Grondwet van 1917.
Het bijzonder lager onderwijs dat aan de wet voldoet, zal net als het openbaar
onderwijs door de staat worden betaald. Eenzelfde soort regeling geldt ook voor
het bijzonder voortgezet onderwijs.
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bron 7
Een poster van de ANWB (=Algemene Nederlandse Wielrijders Bond) uit 1916.
TOERISTENBOND…. ..VOOR………..NEDERLAND

A.N.W.B.

LAAT ..NIET, .ALS …….DANK
………………………………………..VOOR ’T AANGENAAM VERPOZEN
DEN ……….EIGENAAR …..VAN ’T ……….BOS
…………………DE SCHILLEN …….EN ….DE ….DOZEN!

bron 8
Affiche van de Bond van Arbeiderszangverenigingen (1921).
ZINGEND ………VOORAAN!

BOND …VAN …...ARBEIDERS
ZANGVERENIGINGEN……….
………..IN NEDERAND
SLUIT U AAN BIJ DE BOND
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bron 9
Voorpagina van een blad (1930).

..DE R.K…. RADIO..-.GIDS
OFFICIEEL ORGAAN VAN DEN NEDERLANDSEN
BOND VAN R.K. RADIO VERENIGINGEN EN VAN
DEN KATHOLIEKEN DRAADLOZEN OMROEP

bron 10
Eerste uitbetaling van de AOW (1957).

bron 11
Drie opvattingen:
opvatting 1:
De overheid moet tot eer van God en de ontwikkeling van de samenleving bezig zijn.
Burgers en overheid hebben eigen taken. De overheid moet voorwaarden scheppen om
de burgers de mogelijkheden te geven hun taak uit te voeren.
opvatting 2:
De gelijkheid tussen mensen moet worden bevorderd. Dat betekent dat er niet al te
grote verschillen in inkomen tussen rijke en arme mensen mogen zijn.
opvatting 3:
Iedereen moet in veel opzichten vrij zijn om te doen en laten wat hij wil. De overheid
mag zich niet bemoeien met de persoonlijke vrijheid van burgers.
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bron 12
Alle ministers van een kabinet samen. Tweede van rechts zit Minister van
Cultuur, Marga Klompé (1967).

De koloniale relatie Indonesië-Nederland
bron 13
4

Legenda:
route 1
route 2
route 3
route 4

Amsterdam

3
Batavia
2
1
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bron 14
Deze spotprent werd in 1905 gemaakt nadat koningin
Wilhelmina een hoge militaire onderscheiding had uitgereikt
aan generaal Van Heutsz. Van Heutsz was onder andere
bekend geworden door zijn manier van optreden in de
Atjeh-oorlog. De spotprent kreeg als titel ‘slagersmedaille’.

bron 15
Drie uitspraken over de relatie Nederland en Indonesië:
uitspraak a:
Het is de bedoeling de emancipatie van het Indonesische volk op sociaal,
economisch en politiek gebied te bevorderen. Dat kan door middel van grotere
medische dienstverlening, uitbreiding van landbouw en het toegankelijker maken van
onderwijs voor de Indonesiërs.
uitspraak b:
Wij hebben tegenover het onmondige Indonesische volk verplichtingen, zoals een
ouder tegenover zijn kind.
uitspraak c:
De teruggave van miljoenen aan Indonesië moet niet gebeuren omdat het door de
wet wordt voorgeschreven, maar vanwege een hogere wet, die men de wet van de
eerlijkheid noemt.
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bron 16
Uitspraak van een Nederlandse minister over het koloniale beleid (rond 1917).
Het moet voor een bestuurder veel aangenamer zijn om een ontwakend volk voor te
bereiden op eigen benen te staan, dan een slapend volk te onderdrukken.

bron 17
Een illustratie uit een Nederlands jongensboek (1928).

KNIL-soldaat
inlandse boer

bron 18
Zwembad Tjikini in Batavia. Bij dit zwembad stond een bord met de tekst
‘verboden voor honden en inlanders’ (1936).
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bron 19
Verschillende Indonesische personen worden op postzegels vereerd als
nationale helden. Zij hebben zich in de loop van de geschiedenis verzet tegen
vreemde koloniale overheersers.
Van linksboven naar rechtsonder: Dipo Negoro, Teuku Umar, Kartini en
Tjokroaminoto.

bron 20
Het station van Medan (1889).
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bron 21
Drie uitspraken:
uitspraak a:
Mijn uiteindelijke doel is om het Indonesische volk te bevrijden van de Nederlandse,
maar ook van de Japanse overheersing.
uitspraak b:
Welnu, behoud voortaan die twee vijfde van uw oogst voor u zelf, maar sta mij
daarentegen slechts één vijfde af, niet van uw oogst, maar van uw grond.
uitspraak c:
Insulinde (= Indonesië) is een prachtig paard waarop een dief zit.

bron 22
Soekarno en Hatta bezoeken Japan.
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bron 23
Een plantersfamilie.

bron 24
Een VOC-schip.
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