
Vragen bij hoofdstuk 8: Staatsvorming, democratisering en sociale zorg: sociaal-politieke 

ontwikkelingen 

(LL) 

 

1) Leg het verband uit tussen ‘globalisering van politieke ideeën’ en ‘nationalisme in de 

koloniën’. Noem ook twee voorbeelden ter illustratie. 

2) Welke doelstelling hadden de Duitse kameralisten en Franse fysiocraten gemeen? 

Waarom streefden zij dat na? 

3) Bij de eenwording van Nederland kun je een onderscheid maken tussen ‘hardware’ en 

‘software’ aspecten. Leg uit wat in deze context met deze twee begrippen wordt bedoeld 

en geef een paar voorbeelden. 

4) Leg uit: overgang van ‘republikeinse veelvoud’ naar ‘democratisch enkelvoud’ (vooral de 

gecursiveerde woorden dienen uitgelegd). 

5) Schets de belangrijke verschuiving in overheidsuitgaven bij de overgang van liberale 

nachtwakerstaat naar verzorgingsstaat. 

6) Wat was het doel van de Ethische Politiek in Nederlands-Indië? 

7) a) Welke kenmerken worden in de tekst genoemd die positief zijn voor het 

democratiseringsproces in een land? b) Geef daarbij aan welke kenmerken door 

Barrington Moore worden genoemd. c) Hoe hebben Daron Acemoglu en James 

Robinson de sociaal historische benadering van Moore meer economisch perspectief 

gegeven? 

8) Waarom bleef de collectieve actie in Nederland lange tijd bescheidener van aard dan in 

Engeland? 

9) Hoe verschilde de collectieve actie van de negentiende eeuw met die van de 

vroegmoderne tijd? 

10) Wat is het verschil tussen de begrippen civil society en publieke sfeer? 

11) “Ondanks een zekere convergentie in de sociale politiek, bleven er tussen landen toch 

behoorlijk grote verschillen bestaan.” Beschrijf hoe de Verenigde Staten tegen sociale 

politiek aankeek aan de ene kant en Europese landen en white settler colonies aan de andere 

kant. 

12) Beschrijf de drie typen welvaartstaten van de Deense socioloog Gøsta Esping Andersen. 

13) a) Welke invloeden van buitenaf hebben een belangrijke rol gespeeld bij de opkomst van 

de verzorgingsstaat in Nederland? (Noem er zes). b) Beschrijf Nederlands’ 



‘vroegmoderne erfenis’ (noem 4 kenmerken) die het verloop van de sociaal-politieke 

ontwikkelingen in de afgelopen eeuwen hebben gevormd. 

14) Noem twee overeenkomsten tussen Nederland en Engeland m.b.t. de opkomst van de 

verzorgingsstaat. 

15) Welke rol speelden de confessionelen in de totstandkoming van sociale politiek in 

Nederland? Versterk je argument door twee concrete voorbeelden te noemen van voor- 

of tegenstanders (katholiek en protestant). 

16) In hoeverre verzwakte de verzuiling de positie van de socialisten? 

17) Welke vier gevolgen had het kostwinnersbeginsel voor vrouwen op de arbeidsmarkt? 

 


