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Staatsinrichting van Nederland
bron 1
Een beschrijving van een politieke stroming (rond 1870):
Zij baseren hun politieke ideeën op de vrijheid en eigen verantwoordelijkheid van
elke individuele burger. De overheid behoort zich zo weinig mogelijk met burgers te
bemoeien. De economie behoort aan de markt overgelaten te worden.

bron 2
Hieronder staan drie onderdelen uit de huwelijkswet in Nederland uit 1892.
1
2
3

De man is het hoofd van het gezin. De vrouw moet met hem samenwonen, hem
gehoorzamen en volgen.
Alleen de man beheert de goederen binnen het huwelijk. Na het huwelijk krijgt hij
het recht te beschikken over de eigendommen van de vrouw.
Een gehuwde vrouw mag niet optreden als voogd, militair, getuige of kiezer.

bron 3
Aantal leden van vakbonden tussen 1910 en 1920
jaar
1912
1916
1920

socialistische
vakbonden
52.195
99.511
247.748

protestantse
vakbonden
7.792
15.013
66.997

rooms-katholieke
vakbonden
16.403
55.351
141.002

bron 4
Een uitspraak van Aletta Jacobs (1919):
''Vrouwen die na ons komen, zullen het zich nauwelijks kunnen voorstellen. Hun
moeders en grootmoeders hebben veel strijd moeten leveren. Vandaag hebben wij
ons politieke doel bereikt.''
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bron 5
Een hogeschool besloot in 2009 met Kerstmis geen kerstboom meer in het gebouw te
plaatsen. In de Tweede Kamer stelde een Kamerlid hierover de volgende vragen aan de
minister:
1
2

Weet u dat de hogeschool dit jaar geen kerstboom plaatste, omdat er binnen
de school zoveel culturen zijn?
Kunt u toezeggen dat er op alle scholen in Nederland een kerstboom komt te
staan?
Op vraag 1 antwoordde de minister: ''Ja, dat weet ik.''
Het antwoord op de tweede vraag is: ''….''

bron 6
Een fragment uit een interview (2010):
''In de afgelopen vijftien jaar verschenen zeker vijf kritische rapporten van mij en mijn
voorgangers over de trage behandeling van klachten van burgers door de overheid.
Nog steeds klagen burgers over de trage behandeling van de klachten. Ministeries
zijn er echt mee aan de gang gegaan. Maar er is voortdurende druk nodig, anders
zakt de aandacht weg.''

Historisch overzicht vanaf 1900
bron 7
Deze bron bestaat uit twee onderdelen.
onderdeel 1
Een verslag van een Franse soldaat over een gebeurtenis bij het plaatsje Bécourt aan het
Westfront in 1915:
''Ik luister gespannen naar de schoten en de granaten. We wachten op de Duitsers.
Maar die Duitsers komen niet. Langzaam wordt het weer stil. Even later horen we
wat er gebeurd is. Er zijn zeven Franse soldaten gedood door eigen geweervuur.
Onze wachtposten hadden uit verveling op vogels geschoten. Hun schoten hadden
bij enkele van onze soldaten paniek veroorzaakt. Die gingen daarna terugschieten
en doodden per ongeluk hun eigen kameraden.''

onderdeel 2
Uit een officieel persbericht van de Franse legerleiding over dezelfde gebeurtenis in 1915:
Bij Bécourt is een Duitse aanval volledig afgeslagen door ons geweervuur.
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bron 8
Een poster gemaakt in opdracht van de Britse regering (1915)

Toelichting
Onder de poster staat de tekst: "Are you in this?'', waarmee bedoeld wordt: ''En wat doe
JIJ?"
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bron 9
Hieronder staan vier teksten over de Sovjet-Unie onder Stalin.
tekst 1
Uit een biografie over Stalin:
Stalins opmars was nu voltooid. De strijd om de macht was ten einde. Al zijn rivalen
waren dankzij de showprocessen uitgeschakeld. Geen van de leden van het
Politbureau zou er zelfs over durven denken zijn gezag uit te dagen.
tekst 2
Uit een biografie over Stalin:
Stalin voorspelde dat in de industrie het plan in drie of zelfs twee jaar in plaats van in
vijf jaar vervuld zou worden. Hij vertelde het congres dat de industrie het bevel had
gekregen de productie in het lopende jaar met bijna vijftig procent op te voeren.
tekst 3
Uit een geschiedenisboek over de Sovjet-Unie:
Vlakbij de poort was er meestal een grote open ruimte. Daar moest iedereen twee
keer per dag aantreden, zodat de bewakers konden tellen. Buiten de poort waren er
barakken voor de bewakers. Wat deze werkplek anders maakte dan andere
arbeidsplaatsen, was natuurlijk het hek dat eromheen stond.
tekst 4
Uit een biografie over Stalin:
In Moskou werd de vijftigste verjaardag van Stalin gevierd met pracht en praal. Uit
ieder hoekje van Rusland werden eerbewijzen aan de Leider gezonden. Zijn goede
eigenschappen werden enorm overdreven. De muren van Moskou werden met
reusachtige portretten van hem behangen.
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bron 10
Een Duits affiche (1942)

bron 11
In 1944 stond het volgende bericht in een officiële, niet-illegale Nederlandse krant:
Het was gisteren mooi voorjaarsweer. De hemel was onbewolkt. Om ongeveer half
elf vlogen vijandelijke vliegtuigen boven onze stad en lieten bommen vallen. Het
zicht was zo goed dat de piloten moeten hebben kunnen zien dat er in onze stad
geen militaire doelen zijn. Bij het bombardement werden drie scholen getroffen. Er
vielen onder de leerlingen meerdere doden en gewonden.
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bron 12
Een foto van drie wereldleiders (1945)
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bron 13
Een affiche van de Nederlandse regering om vrijwilligers te werven (1945)

Toelichting
Op het bord staat de tekst: "Wordt marinier! Opleiding in Amerika. Instructie in 50
Technische Vakken. Bevrijdt Indië."
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bron 14
Hieronder en op de volgende pagina staan vier onderdelen over Indonesië.
onderdeel 1
Uit een toespraak van Soekarno:
"Wij, het volk van Indonesië, roepen hierbij de onafhankelijkheid van Indonesië uit.
Zaken met betrekking tot het bestuur zullen op ordelijke wijze en zo snel mogelijk
worden geregeld."

onderdeel 2
Een tekening over het dagelijkse leven van Nederlandse krijgsgevangenen in Japanse
gevangenschap met als bijschrift: "Honger"
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onderdeel 3
Een politieke prent over de terugkeer van de Nederlanders met als titel: "Hoe zullen we Indië
aantreffen?"

onderdeel 4
Een politieke prent over Indonesië met als titel: "Hello boys. Ik kom even bemiddelen."

Verenigde Staten

Indonesië
Nederland
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bron 15
Een poster van de ARP voor Tweede Kamerverkiezingen (1948)

Toelichting
Op de poster staat de tekst: "In Indië niet de chaos der republiek maar de Rechtsstaat Anti-Revolutionair, Schouten, lijst 3".
bron 16
Een tekst over een Europese organisatie:
In verschillende landen in Europa was de kolen- en staalindustrie tijdens de Tweede
Wereldoorlog gebruikt om grote hoeveelheden wapens te produceren. Daarom leek
het zes landen in 1952 verstandig om de controle over de kolen- en staalindustrie in
deze landen in handen te geven van één organisatie: de Europese Unie (EU). Door
samenwerking zou het vertrouwen tussen de voormalige aartsvijanden de
Sovjet-Unie en Frankrijk kunnen toenemen. Zo hoopte men een herhaling van de
Eerste en Tweede Wereldoorlog te voorkomen en de vrede in Europa voor langere
tijd veilig te stellen.
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bron 17
Uit een brief van Kennedy aan Chroesjtsjov:
"Volgens mij beseft uw regering onvoldoende dat wij, de Verenigde Staten, zullen
vasthouden aan ons standpunt dat we ons bedreigd voelen. Ik kan mij niet
voorstellen dat u, of welke andere geestelijk gezonde man dan ook, de wereld
opzettelijk in een oorlog zou willen storten. Een oorlog die niemand kan winnen. Zo'n
oorlog zal namelijk leiden tot een ramp voor de hele wereld. En ook de aanvaller zal
aan die ramp niet kunnen ontkomen."

bron 18
Uit een toespraak door één van de winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede:
"Ik hoorde dat de president van deze Arabische Republiek bereid was om in
november 1977 naar Jeruzalem te komen om ons parlement toe te spreken. Ik heb
hem toen direct uitgenodigd ons land te bezoeken. Hij werd door ons met respect en
hartelijkheid ontvangen. Natuurlijk hadden we nog wel verschillen van mening. Veel
van deze meningsverschillen werden overwonnen tijdens de onderhandelingen.
Daarbij was ook de president van de Verenigde Staten betrokken. Ondanks alle
verschillen hebben we een akkoord getekend."
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bron 19
Hieronder staan vier kaarten van een groot deel van Europa.
kaart 1

kaart 2

kaart 3

kaart 4

bron 20
Uit een documentaire over Lenin (2003):
Eén van de toeristische trekpleisters van Moskou is het sinds 1924 opgebaarde
lichaam van Lenin. Maar de Russische regering weet nu niet zo goed wat ze er mee
moet doen. Er gaan stemmen op om het monument waar het lichaam is opgebaard
af te breken en een einde te maken aan deze tentoonstelling.
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bron 21
Hieronder staan zes teksten over Nederland in de 20e eeuw.
tekst 1
Arbeiders staken
Het werk in Amsterdam lag stil. De Amsterdamse arbeiders maakten op deze manier
duidelijk hoe zij over het antisemitische gedrag dachten dat de Nederlandse en
Duitse nationaalsocialisten lieten zien.
tekst 2
Prinses spreekt
Prinses Irene heeft met haar toespraak tijdens de vredesdemonstratie in Den Haag
grote indruk gemaakt. Er werd gedemonstreerd tegen de plannen van president
Reagan en de Nederlandse regering om kernwapens in Nederland te plaatsen. Haar
mening was duidelijk: "Door deze wapens staan we aan de rand van de afgrond en
kunnen we ons geen fouten meer veroorloven."
tekst 3
Vader wordt werkloos
Zoals zo vele anderen werd ook mijn vader ontslagen zonder enige uitkering. Er
moest in de dagen van Colijn een steunuitkering worden aangevraagd. De gemeente
gaf aan dat eerst de kinderen moesten bijdragen en dat vader daarna geld moest
vragen bij de kerk waarbij we waren aangesloten.
tekst 4
Soldaten worden gemobiliseerd
Alles was in rep en roer. Mijn schoonvader wilde met de trein naar huis. Maar dat kon
niet meer. De treinen zaten door de mobilisatie helemaal vol met soldaten. Toen
kwam die vreselijke dag in augustus. De Duitsers trokken de Belgische grens over en
ons land werd, omdat we neutraal waren, al heel snel overstroomd met vluchtelingen.
tekst 5
Kennismaking met rock-'n-roll
Toen ik twaalf jaar was, stal ik al geld uit de portemonnee van mijn moeder om rock'n-roll grammofoonplaatjes te kopen. Als je geen geld had om een grammofoonplaat
te kopen, stond je met de neus tegen de etalageruit gedrukt naar de hoes te kijken.
tekst 6
Doodstraf geëist tegen Mussert
Tijdens de tweede dag van het proces tegen Mussert kreeg de openbare aanklager
het woord: "Het is voor mij niet alleen een proces tegen de leider van de NSB, maar
tegen de hele NSB. Als NSB-er was Mussert tot en met dit jaar bondgenoot van
Duitsland".
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