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De tijd van koningin Beatrix
TIJD VAN TELEVISIE EN COMPUTERS

1980

1990

2000

2010

1980: Beatrix koningin
1989: Val van de Berlijnse Muur

2002: Invoering euro

2001: Aanslag Twin Towers

Minimum
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1. Wie volgde koningin Juliana op als vorstin?

1. Haar oudste dochter prinses Beatrix.

2. Hoe was te merken, dat in ons land het gezag
van de Bijbel verdween?

2. 1. Mensen wilden zelf beslissen over leven en
dood.
2. De zondag werd steeds meer een gewone
werkdag.

3. Wat is abortus?

3. Het doden van ongeboren kinderen.

4. Wat is een asielzoeker?

4. Iemand die de toevlucht zoekt in een ander
land.

5. Wat bedoelen we met ‘een multiculturele
samenleving’?

5. Mensen van verschillende culturen en
godsdiensten wonen in hetzelfde land.

6. Wat betekent ‘welvaart’?

6. Dan is er ruim voldoende geld voor voedsel,
kleding en onderdak.

8. Wat zijn krakers?

8. Mensen die leegstaande huizen openbreken om
te bewonen.

9. Wat zijn drugs?

9. Verslavende middelen die mensen in een roes
brengen.

10. Wat is een coffeeshop?

10. Een café waar softdrugs te koop zijn.

11. Waardoor ging men zich zorgen maken om het
milieu?

11. 1. De planten- en dierenwereld gingen achteruit
door bestrijdingsmiddelen.
2. Er kwam minder natuurgebied door
uitbreiding van steden.

12. Wat bedoelen we met ‘een paars kabinet’?

12. Een regering zonder christelijke partijen.

13. Waardoor ontstond in oude stadswijken
onvrede?

13. De bewoners zagen hun buurt veranderen door
de komst van migranten.

14. Wat werd in het Verdrag van Maastricht
besloten?

14. Verdergaande samenwerking tussen de
Europese landen.

15. Hoe werd de Koude Oorlog beëindigd?

15. Door vredesverdragen tussen de Amerikanen
en de Russen.

16. Wat is de betekenis van de Val van de Muur?

16. Door de afbraak van de scheidingsmuur
in Berlijn, werden Oost- en West-Duitsland
verenigd.

17. Waardoor verdween de supermacht van
Rusland?

17. 1. Het land viel uiteen in republieken;
2. De buurlanden werden onafhankelijk.

18. Wat gebeurde er op 11 september 2001?

18. De terreurgroep Al Qaida pleegde een aanslag
op de Twin Towers in New York.

19. Noem twee christelijke hulporganisaties.

19. ‘Kom over en Help’; ‘Woord en Daad’.
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7. 1. Handel met het buitenland.
2. Het gebruik van machines.
3. De export van aardgas.

Hoofdstuk 11

7. Waardoor groeide in Nederland de welvaart?
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Basis
Jaartallen
1980:

Beatrix wordt koningin

1989:

Val van de Berlijnse Muur

2001:

Terreuraanslag op de Twin Towers in New York

2002:

Invoering van de euro

Een multiculturele samenleving
1. Je ziet hier drie kinderen. Hun opa en oma komen niet uit Nederland. Hun ouders of grootouders zijn hier
gekomen als gastarbeider, vluchteling of omdat hun land vroeger bij Nederland hoorde.
Kijk goed naar de landen die de kinderen noemen. Bij welk land hoort welke reden?
a. Ik kom uit Nigeria.
Ik woon in Nederland, omdat

b. Mijn oma komt uit Indonesië.
Ik woon in Nederland, omdat

c. Mijn opa komt uit Marokko.
Ik woon in Nederland, omdat
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Politieke partijen
2. Beantwoord de vragen.
a. Hier zie je een verkiezingsbord uit 1981 voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer.
Welke partijen hebben hier een verkiezingsposter
opgehangen?
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Welke van deze partijen staan ook in het lijstje in je tekstboek? Schrijf die namen op (afkorting en
betekenis).
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b. Hier zie je weer een verkiezingsbord, nu uit 2017.
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d. Drie partijen op dit bord hebben het woord ‘christelijk’, ‘christen’ of ‘gereformeerd’ in hun naam staan.
Schrijf hier die partijen op (afkorting en betekenis).

e. Waarom zouden die drie partijen dat woord in hun naam hebben staan?

De Europese Unie
3. Beantwoord de vragen.
a. Hier zie je een aantal euromunten. Zit de Nederlandse
euromunt erbij? Zet er een kruisje bij.

b. Vanaf welk jaar is de euro een wettig betaalmiddel?

c. Bij welk verdrag en in welk jaar werd besloten tot invoering van de euro?

d. Schrijf achter de naam van het land welke munteenheid er gebruikt werd, voordat de euro er was.
Kies uit: mark – frank – franc – gulden
1. Nederland:

3. België:

2. Duitsland:

4. Frankrijk:

e. Zet een cirkel om de Spaanse euromunt.
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Onrust in de wereld
4. Beantwoord de vragen.
a. Over welke oorlog gaat deze kaart?

b. Hoe werd de grens tussen de blauwe en rode landen
genoemd?

c. Welke twee landen werden na 1989 weer één land?
en
d. Noem twee landen die na 1989 uiteenvielen in twee of meer landen.

De ontstaansgeschiedenis van onze stichting heeft alles te maken met het vroegere IJzeren
Gordijn en het communisme. Christenen in Nederland, met een groot hart voor broeders en
zusters achter het IJzeren Gordijn, gingen Bijbels en christelijke lectuur naar Centraal- en OostEuropa smokkelen. Na de val van het IJzeren Gordijn was het smokkelen niet meer nodig, maar
maakten wij het vertalen van Bijbels en christelijke lectuur mogelijk. Ook waren we betrokken
bij kerkbouw en diaconale hulp voor arme kinderen en gezinnen. De omschakeling naar de
markteconomie verliep moeizaam en de armoede in Oost-Europa werd steeds meer zichtbaar.

Tekst 1 hoort bij:
Kom Over en Help

Woord en Daad

Stichting de Ondergrondse Kerk
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5. Hier staan drie teksten. Kruis bij elke tekst aan over welke hulporganisatie het gaat.
a. Tekst 1.
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Hulp in nood
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Tekst 2.

Onze stichting is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. We
werken vanuit ons geloof in Jezus Christus en laten ons daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel.
Ons werk is ontstaan vanuit het getuigenis van Richard Wurmbrand, een predikant uit Roemenië.
Vanaf 1966 spoort Wurmbrands getuigenis ons aan om met dezelfde daadkracht en passie naast
vervolgde christenen te staan.

Tekst 2 hoort bij:
Kom Over en Help

Woord en Daad

Stichting de Ondergrondse Kerk

Tekst 3.

We leven in een gebroken wereld. Dat zien we dagelijks in levens van mensen in de landen waar
we werken. In het leven van Oudaegro, die de oogst op zijn stuk land in Burkina Faso ieder jaar ziet
afnemen. In het leven van Dina, die niet naar school mag in Haïti, maar gebruikt wordt als huisslaaf.
In het leven van Alamu, die zijn gezin in Ethiopië niet meer kan onderhouden en daarom denkt
aan de gevaarlijke oversteek naar Europa. In het leven van Kate uit de Filipijnen, die ’s avonds geen
eten krijgt omdat haar vader te weinig heeft verdiend.

Tekst 3 hoort bij:
Kom Over en Help

Woord en Daad

Extra
Een multiculturele samenleving
1. Hier zie je een foto van van de Nieuwe Kerk in Amsterdam. In
deze kerk vindt de inhuldiging plaats van elke nieuwe vorst van
het Koninkrijk der Nederlanden. Vul achter de naam het jaartal
in wanneer de inhuldiging plaatsvond.
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a. Koning Willem I

:

b. Koning Willem II

:

Stichting de Ondergrondse Kerk

c. Koning Willem III

:

d. Koningin Wilhelmina

:

e. Koningin Juliana

:

f. Koningin Beatrix

:

g. Koning Willem-Alexander :

2. Luister naar een gedeelte uit de toespraak die koningin Beatrix hield tijdens haar inhuldiging op 30 april 1980.
a. Waarom viert koningin Beatrix haar verjaardag voortaan op 30 april?

b. Op welke datum werd Koninginnedag gevierd in de tijd van koningin Wilhelmina (1898-1948)?

2. Heer’, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister
als ik in de hemel kom.

3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe Handen
en geleid mij als een kind.

4. Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe Hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Hoofdstuk 11

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heeren Hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!
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c. Tijdens de inhuldiging van koningin Beatrix werd het lied Wat de toekomst brengen moge gezongen.
Luister en lees mee.
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d. Welke coupletten worden gezongen?

e. Waarom legt de dichter de toekomst in Gods Handen?

f. Welke bede uit het ‘Onze Vader’ past daar ook goed bij? Schrijf die bede hier op.

g. Leg uit waarom het een goede keuze was van koningin Beatrix om dit lied te laten zingen bij haar
inhuldiging.

3. Lees de tekst en beantwoord de vragen.
Te lezen op de website van de SGP:
Ongeboren kinderen hebben nauwelijks bescherming
Door de echoscopie zien we nu beter dan ooit dat een foetus van twaalf weken geen klompje
cellen is, maar een klein mensje met alles erop en eraan. En het hartje kun je al vanaf de vijfde
week horen kloppen. Dit weerloze ongeboren leven in de moederschoot, dat vanaf het allerprilste
begin beschermwaardig is, verdient dan ook wettelijke bescherming. Om die reden moet de
‘Abortuswet’ worden ingetrokken. Zolang dat (nog) niet gebeurd is, moet de overheid alles op
alles zetten om het aantal abortussen te verminderen. Elke abortus is er een teveel.

a. Wat betekent ‘SGP’?

b. Wat is ‘abortus’?
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c. Wat wil de SGP als het gaat om ongeboren kinderen?

d. Welk gebod van de Tien Geboden wordt bij abortus overtreden?

e. Tot hoeveel weken van de zwangerschap is abortus in Nederland toegestaan?

Welvaart en welzijn
4. Deze vragen gaan over afval.
a. Wat betekent ‘PMD’ als het over afval gaat? Geef hiervan twee voorbeelden.

d. Met het scheiden van afval draag je bij aan een beter milieu. Waarom zouden juist christenen dat moeten
doen?
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c. Noem nog drie andere soorten afval. Geef bij elk soort één voorbeeld.
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b. Wat betekent ‘GFT’? Geef hiervan twee voorbeelden.
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De Europese Unie
5. De euro.
a. Vul de naam in van het land waar de euromunt vandaan komt.

1

2

3

4

b. Welk land is wel lid van de Europese Unie, maar is niet verplicht om de euro in te voeren?

Onrust in de wereld
6. Bekijk de foto en beantwoord de vragen.

a. Hoe heet het gebouw met de pilaren?
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b. In welke stad staat die poort?

c. Ter herinnering aan welke gebeurtenis is deze poort gebouwd?

d. Voor de poort staat een muur. Die muur is onderdeel van

e. In welk jaar is die muur gesloopt?

Hoofdstuk 11

De tijd van koningin Beatrix

f. Informeer binnen jouw familie of er iemand is die zich de Val van de Muur kan herinneren. Schrijf hier
twee belangrijke dingen op die jouw familielid vertelt.
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