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Staatsinrichting van Nederland 
 
Het koningsschap: onschendbaar en ... . 
 
bron 1         bron 2 
Koningin Juliana (1948)   Koningin Beatrix (1980) 
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bron 3 
Uit een praktische opdracht: 

 
Aan het eind van de negentiende eeuw begonnen steeds meer groepen met hun 
emancipatieproces. Vóór die tijd waren het vooral de katholieken die de machtigste 
politieke stroming vormden. Langzamerhand kwamen er ook andere groeperingen die 
meer invloed probeerden te krijgen. Zo kreeg Kuyper bijvoorbeeld als belangrijk leider 
van de socialisten steeds meer invloed in de politiek. Uiteindelijk zouden veel groepen 
pas bij de Pacificatie tevreden worden gesteld met de invoering van het  
districtenstelsel. 

 
 
bron 4 
Een tekening over vrouwenkiesrecht in een katholiek tijdschrift (1916) 

 
De dochter zegt tegen haar moeder: “Moeder, of u dadelijk thuiskomt! Pietje is van de 
trap gevallen en de dokter zegt dat hij een hersenschudding heeft.” 
De moeder antwoordt: “Over twee uur word ik afgelost. Dan kom ik dadelijk thuis, hoor! 
Mijn plicht hier gaat voor alles!” 
 

 

 
Toelichting 
Op het spandoek staat de tekst: ‘Wij eisen algemeen vrouwenkiesrecht’. 
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Vier affiches van radio-omroepverenigingen (rond 1930) 
 
bron  5        bron 6 

  
Wordt lid van den K.R.O.   NCRV (mijn schild ende betrouwen) 
(KRO = Katholieke Radio    Ned. Chr. Radio Ver. De omroep  
Omroep)       met den bijbel  
         (NCRV = Nederlandse  Christelijke 
         Radio Vereniging) 
 
bron 7         bron 8 

  
A.V.R.O. Zijt gij reeds    Wordt lid van de V.A.R.A.  
luistervink?       Postbus 50 Hilversum  
(AVRO = Algemene Vereniging (VARA = Vereniging van Arbeiders 
Radio Omroep)    Radio Amateurs) 
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bron 9 
verkiezingsposter      

 
Toelichting 
Op de poster staat de tekst: De vrouw die nadenkt, stemt óók NSB. 
 
 
bron 10 
Dienstbodes met strijkplank in de tuin (1910) 
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bron 11 
actiebijeenkomst 

 
Toelichting 
Op het bord staat de tekst: Met Dolle Mina meer mans. 
 
 
bron 12 
verkiezingen 
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bron 13 
De grondwet in eenvoudig Nederlands: artikel 15 uitgelegd 
 

1 De overheid mag burgers alleen opsluiten als dit mag volgens de wet. In de wet kan 
ook staan dat iemand anders hierover regels mag maken. 

2 Als de overheid een burger heeft laten opsluiten, beslist de rechter of die burger 
moet worden vrijgelaten of niet. 

3 Als de overheid iemand heeft opgesloten, moet er een rechtszaak komen.  
De rechtszaak moet zo snel mogelijk beginnen. 

4 De overheid kan - als dat nodig is - beslissen dat gevangenen sommige 
grondrechten niet kunnen gebruiken. 

 
 

bron 14 
In een landelijke krant stond het volgende bericht naar aanleiding van een 
uitspraak van prinses Máxima over het ontbreken van de Nederlandse identiteit 
(2007). 

 
De voorzitter van de Oranjebond had zich geërgerd aan prinses Máxima. Volgens hem 
maakte zij een vergissing door tijdens een toespraak openlijk te twijfelen aan het 
bestaan van de Nederlandse identiteit. Volgens ons staatsrecht had de voorzitter zijn 
kritiek niet moeten richten tot Máxima, maar tot premier Balkenende. 
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Hieronder staan drie krantenartikelen over de geschiedenis van de Nederlandse 
staatsinrichting. 
 
bron 15 
 

Vrouwen doen mee! 
De ontwikkeling van de Nederlandse parlementaire democratie gaat vanaf vandaag een 
nieuwe fase in! Nadat eerder mannen het algemeen kiesrecht hebben gekregen, is het 
voortaan ook voor vrouwen mogelijk om te kiezen en gekozen te worden. 
 
 
 bron 16 
 
Eindelijk een grondwet! 
De Staten-Generaal is in twee Kamers gesplitst. De leden van de Eerste Kamer worden 
door de koning aangewezen. De leden van de Tweede Kamer worden door de 
Provinciale Staten gekozen. 
 
 
 bron 17 
 
Koning toch akkoord! 
Ondanks eerdere berichten dat de koning niets wilde weten van een beperking van zijn 
macht ten gunste van de volksvertegenwoordiging, is hij toch van gedachten veranderd! 
Er komt een nieuwe grondwet, waarbij zijn macht zal worden aangepast en rijke burgers 
kunnen gaan stemmen voor de Tweede Kamer. 
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Historisch overzicht vanaf 1900 
 
Drie bronnen uit de Eerste Wereldoorlog 
 
bron 18 
Brits affiche (1916) 

 
Toelichting 
Op het affiche staat de tekst: Wie is afwezig? Ben jij dat? 
 
 
bron 19 
Italiaans affiche (1915) 

 
Toelichting 
Onder het affiche staat de tekst: Altijd voorwaarts!! 
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bron 20 
Duits affiche (1915), waarin reclame wordt gemaakt voor wijn 

 
Toelichting 
Op het affiche staat de tekst: De Duitse champagne van onze grote tijd. 
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bron 21 
Een kaart van Europa  
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bron 22 
‘Het uitpersen van de Duitse citroen’ (1919) 

 
Toelichting 
Op de citroen staat Deutschland (= Duitsland) geschreven. De handen links en 
rechts stellen de handen van de overwinnaars voor. 
 
 
bron 23 
De Duitse minister van Binnenlandse Zaken schreef in 1934 aan alle 
ambtenaren het volgende: 

 
Nu het hele bestuur nationaal-socialistisch is geworden en alle andere partijen zijn 
verdwenen, is het vanzelfsprekend dat de Hitlergroet door alle ambtenaren als de 
Duitse groet wordt gebruikt. Zij moeten elkaar op het werk en daarbuiten groeten  
door het opheffen van de rechterarm. 
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Vier bronnen over de Tweede Wereldoorlog in Nederland 
 
bron 24 

 
 
 
bron 25 
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bron 26 

 
 
bron 27 
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bron 28 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog schreven Duitse militairen een leus op deze 
woning. 

 
Toelichting 
Op de muur staat geschreven: Wij geloven in Adolf Hitler en in de Duitse 
overwinning. 
 
 
bron 29 
De Nederlandse oud-minister van Buitenlandse Zaken Luns over het niet 
ingrijpen bij de opstand in Hongarije: 

 
Het Westen heeft niets kunnen doen toen de dramatische oproepen om hulp in 1956 uit 
Hongarije klonken. Door deze oproepen werd duidelijk dat de Russische legers de 
Hongaarse opstand neersloegen. Men heeft mij wel eens gevraagd of het vrije Westen 
toen niet gefaald heeft. Mijn standpunt is altijd geweest dat het Westen niet gefaald 
heeft. Het Westen kón niets doen. 
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MEDEDELING BETREFFENDE DE 

ALGEMENE 
   OUDERDOMS WET. 
 
Indien u op 31 december 65 jaar of ouder  
bent en u dan nog wekelijks of maandelijks  
een uitkering ontvangt van de rijkssociale 
verzekeringsbank of van de raad van arbeid  
zal  u  indien u daarvoor  in  aanmerking  
komt door deze instellingen automatisch  
een ouderdomspensioen krachtens bovenge- 
noemde wet worden toegekend.  
 
                           rijkssociale verzekeringsbank   
                             vereniging van raden van arbeid 

Vier bronnen over de geschiedenis van Nederland tussen 1948 en 1972 
 
bron 30 
Mededeling over de AOW (1956) 

 
 
 
bron 31 
Inhuldiging van een nieuwe koningin (1948) 
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bron 32 
Demonstratie (1969) 

 
Toelichting 
Op de borden staan onder andere de teksten ‘Vrouw beslis’ en ‘Baas in eigen 
buik’. 
 
bron 33 
Stripfiguren (1972) 

 
Toelichting 
Titels van de stripbladen: Kung Fu, Hulk, Wonder Woman, Donald Duck, 
Mad Don Martin en Jesse James. 
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bron 34 
Vier kaarten van Duitsland 

 
kaart 1    kaart 2   kaart 3      kaart 4 
 
 
bron 35 
De bron geeft aan wat Amerikaanse burgers belangrijk vinden in de 
Amerikaanse politiek. 
 

70 75 80 85 90 95

percentage in 2002
percentage in 1998

Legenda:
het voorkomen van

de verspreiding
van atoomwapens

de strijd tegen
internationaal

terrorisme

%  
 
 
bron 36 
Hieronder staan vijf Europese munten. 
 
munt 1             munt 2    munt 3  
Duitse Mark      Euro     Britse Pond 

 
munt 4    munt 5 
Italiaanse Lire  Franse Frank 
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bron 37 
De spoorhefbrug in Rotterdam  

 

einde  913-0125-a-KB-1-b* 


