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Staatsinrichting van Nederland
bron 1
een verkiezingsaffiche (1912)

STEMT
ROOD
bron 2
omslag van een hoes van de speelfilm: ‘Aletta Jacobs, Het Hoogste Streven’
Deze film is gebaseerd op de autobiografie van Aletta Jacobs.
(Een autobiografie is een boek waarin iemand zijn eigen leven beschrijft.)
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bron 3
een tekst over grondrechten
Klassieke grondrechten zijn anders dan sociale grondrechten. Sociale grondrechten
werden het eerst in de grondwet opgenomen.
Een ander verschil is dat klassieke grondrechten zorgen voor de bescherming van
burgers tegen de overheid.
Een voorbeeld van een klassiek grondrecht is de vrijheid van meningsuiting.
Een voorbeeld van een sociaal grondrecht is de vrijheid van godsdienst.

bron 4
uit een tekst van een folder
In onze samenleving heeft iedereen te maken met de overheid. Vaak verloopt het
contact tussen burger en overheid goed, maar niet altijd.
U mag de overheid hierop aanspreken.
En als dat niet helpt? Dan kunt u bij ons terecht, want wij zijn onpartijdig en
onafhankelijk.
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bron 5
uit een televisiegids (oktober 2008)
Nederland 1
19.25 Ingang Oost (EO)
Realityserie
21.10 Spoorloos (KRO)

Nederland 2
18.55 Man bijt hond
(NCRV)
19.25 Kassa (VARA)
Consumentenprogramma
20.25 Netwerk (NCRV)
21.00 Tegenlicht (VPRO)
22.15 Blik op de weg
(AVRO)

Nederland 3
19.30 De wereld draait
door (VARA)
20.25 Holland sport
(VPRO)
21.30 Westermans
nieuwe wereld
(KRO)

bron 6
een prentbriefkaart (omstreeks 1910)

WIJ vragen kiesrecht voor MOEDER!

bron 7
Op 1 juni 2005 brachten 7,7 miljoen Nederlanders hun stem uit over de vraag of
Nederland de Europese grondwet moest goedkeuren of niet. De uitslag luidde:
38,46% was vóór en 61,54% was tegen de Europese grondwet.
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Hieronder staan twee bronnen met beschrijvingen van rechten die Kamerleden
hebben.
bron 8
De Nederlandse Rijksbegroting bestaat uit de begrotingen waarin de verschillende
ministeries aangeven hoe ze het geld, dat ze toegewezen hebben gekregen, willen
besteden. De leden van de Tweede Kamer kunnen de Rijksbegroting goed- of
afkeuren.

bron 9
De leden van de Tweede Kamer hebben het recht om zelf een wetsvoorstel in te
dienen. Een dergelijk voorstel wordt vrijwel op dezelfde wijze behandeld als
voorstellen die door de regering worden ingediend. De verdediging van het voorstel
vindt echter plaats door de indiener(s) van het wetsvoorstel.

Historisch overzicht vanaf 1900
bron 10
herinneringen van een soldaat, opgeschreven in een boek, waarin hij vertelt
over zijn belevenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog
‘Ik was niet erg verstandig, maar intussen wel realistisch geworden. Ik had
besloten voor eeuwig laf te blijven. Maar waarschijnlijk gaf ik hierdoor de indruk dat
ik erg kalm was.
In ieder geval had onze luitenant erg veel vertrouwen in mij, want hij stuurde mij op
verkenning naar een dorp verderop, dwars door vijandelijk gebied. Even later was
ik op weg, rammelend met mijn blikken rotzooi van boom tot boom. Alleen al mijn
prachtige sabel maakte heel veel herrie. Waar dacht mijn luitenant aan toen hij mij
zo alleen de stille nacht in stuurde? In ieder geval niet aan mij.’
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bron 11
Deze bron bestaat uit vier tekeningen. De tekeningen zijn gemaakt voor een
boek dat zich afspeelt tijdens de Eerste Wereldoorlog.
tekening 1

tekening 2
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tekening 3

tekening 4
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bron 12
een fotomontage uit 1932 met als titel een uitspraak van Hitler: ‘Miljoenen staan
achter mij’.

geld

Hitler

kapitalist
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bron 13

bron 14

bron 15

bron 16

bron 17
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bron 18
uit een krantenartikel

Engelse bomaanval op Den Haag
Huis aan de Valkenboschkade getroffen
Twee doden en een gewonde
Zaterdagavond even over half twaalf heeft een Engels vliegtuig, na een duikvlucht,
een bom geworpen op een huis aan de Valkenboschkade. Daarbij werden twee
huizen vernield. In deze dichtbevolkte woonwijk zonder enige strategische
betekenis werden door deze aanval twee bewoners, een man van 73 jaar en een
meisje van 13 jaar, gedood. Hun dood heeft in de gehele stad tot grote
verontwaardiging geleid.
bron 19
uit een brief
Apeldoorn, 3 februari 1943
Geachte Mijnheer Burgemeester,
Met deze brief wil ik U een verzoek doen. Voor de gezondheid van mijn vrouw is
het nodig dat ze een droge zonnige woning heeft. We zijn al zo lang aan het
zoeken, maar er komt maar niets vrij. Ik heb ook een doktersverklaring dat
verhuizen voor mijn vrouw gewenst is. Zou er nu niet de mogelijkheid bestaan dat
we in aanmerking kunnen komen voor een ontruimde of leegstaande woning? Daar
staat tegenover dat onze woning dan óók leeg komt. Het behoeft geen grote
woning te zijn.
In de hoop een gunstig antwoord van U te mogen ontvangen,
Heil Hitler
C.J.W. Jansen
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bron 20
een kaart van Frankrijk
1
2

3

4

bron 21
Een groenteman verkoopt brandnetels als enige groente die hij heeft.

bron 22
een staatkundige kaart van Afrika (rond 1960)
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bron 23

bron 24

bron 26
bron 25
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bron 27
kerkelijkheid en niet-kerkelijkheid in Nederland vanaf 1960 in procenten van de
totale bevolking
kolom 1

kolom 2

kolom 3

jaartal

…………..

…………..

…………..

1960
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2007

18%
26%
27%
30%
37%
39%
40%
43%

40%
38%
38%
37%
33%
33%
32%
28%

38%
32%
30%
28%
25%
21%
20%
19%

kolom 4
niet-christelijke
godsdiensten
4%
4%
5%
5%
5%
7%
8%
10%

bron 28
politieke prent (2001) met als titel: ‘Solidariteit is méér dan een woord.’

Twin Towers
(New York)
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Binnenhof
(Den Haag)
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bron 29
Hieronder staan zeven afbeeldingen uit een informatieboekje over de Europese
Unie (2006).
afbeelding 1: De gemeenschappelijke markt voor kolen en staal werd
in februari 1951 plechtig ingewijd.

afbeelding 2: een kaart van Europa
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afbeelding 3: een vlag

afbeelding 4: een vlag

afbeelding 5: een groep mensen die
een politiek beleid moet uitvoeren

afbeelding 6: een vergadering

afbeelding 7: een kaart van Europa (2006)

Toelichting
Bovenaan staat de tekst:
Commissieleden en hun
beleidsterreinen.
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De volgende vier bronnen zijn beschrijvingen van personen uit de twintigste
eeuw.
bron 30
Hij vond het belangrijk dat de regering het beleid aanpaste vanwege dalende
belastinginkomsten. Het was volgens hem nodig om te bezuinigen en de
belastingen te verhogen. Deze aanpassingspolitiek was nodig voor het uiteindelijke
economische herstel.

bron 31
Hij heeft geprobeerd zijn land te hervormen door een politiek van hervorming en
openheid. Dat moest ook gelden voor de enorme macht van de communistische
partij.

bron 32
In een beroemde toespraak wees hij zijn volk erop dat hij niets anders dan bloed,
zweet en tranen had aan te bieden. Hij beloofde het land tegen elke prijs te
verdedigen. De vijand zou moeten beseffen dat alleen door de verovering van het
eiland de oorlog gewonnen zou kunnen worden.

bron 33
Terwijl zijn vrouw in elkaar zakte, schreeuwde hij tegen haar dat ze niet mocht
sterven. Aan zijn begeleiders vertelde hij dat er met hem niets aan de hand was.
Toen de auto Sarajevo had verlaten en in een volgende plaats aankwam, was de
hertogin al overleden aan inwendige bloedingen. Even later zou ook hij sterven
door een kogel die zijn halsslagader had geraakt.
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