
Jullie zijn de liberalen. Jullie hebben al jarenlang de meeste

politieke invloed. Jullie aanhangers zijn vooral rijke burgers

en fabriekseigenaren. Jullie vertegenwoordigen ‘ het welden-

kende deel der natie’ en jullie willen een tegenwicht bieden

aan ‘ de almacht van middelmatigheden.’ Kernbegrip dat bij

de liberalen hoort is: vrijheid. De burger moet vrij zijn om

zijn eigen beslissingen te kunnen nemen en is verantwoorde-

lijk voor zijn eigen geluk.

Opdracht

Knip de kaartjes uit en kies de acht standpunten die voor

jullie het belangrijkste zijn. Geef vervolgens elk standpunt

op de achterkant een waarde van 1 t/m 8 (8 is de hoogste

waardering, 1 de laagste).
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FORMATIESPEL PACIFICATIE: LIBERALEN

Het algemeen kiesrecht voor

mannen moet worden

ingevoerd.

Er moet een

ziektekostenverzekering

worden ingevoerd.

De overheid moet zuinig aan

doen met haar uitgaven.

Er mogen in Nederland alleen

openbare scholen zijn.

De Zuiderzee moet ingepolderd

worden.

De belastingen moeten

worden verlaagd.

Het districtenstelsel moet

worden afgeschaft, en het

stelsel van evenredige

vertegenwoordiging moet

worden ingevoerd.

Er moet opkomstplicht zijn bij

verkiezingen (niet stemmen =

een boete).

Kerk en staat moeten

gescheiden zijn, dus de

overheid mag geen subsidie

geven aan bijzonder onderwijs

(katholieke en protestante

scholen).

Er moet een staatspensioen

komen voor degenen die dat

nodig hebben, dat uit de

algemene middelen betaald

wordt.

Nederland moet niet bij de

Eerste Wereldoorlog betrokken

worden.

Vrouwen en mannen

moeten dezelfde economische

rechten krijgen.

(Vrouwen mogen bijv. ook

contracten ondertekenen.)

Er moet algemeen kiesrecht

voor vrouwen komen.

De overheid moet strenger

toezien op de handhaving van

de goede zeden.

De zondagsrust moet streng

gehandhaafd worden.



Jullie zijn de confessionelen. De confessionelen baseren hun

politieke opvattingen op religieuze overtuigingen. Jullie

aanhangers zijn zowel de protestanten als de katholieken.

Binnen deze groepen zijn zowel arbeiders als rijke burgers

te vinden. Alle lagen van de samenleving worden door jullie

partij vertegenwoordigd.

Opdracht

Knip de kaartjes uit en kies de acht standpunten die voor

jullie het belangrijkste zijn. Geef vervolgens elk standpunt

op de achterkant een waarde van 1 t/m 8 (8 is de hoogste

waardering, 1 de laagste).
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FORMATIESPEL PACIFICATIE: CONFESSIONELEN

De overheid moet strenger

toezien op de handhaving van

de goede zeden.

Bijzondere scholen

(protestants/katholiek/etc.)

moeten evenveel geld krijgen

van de overheid als openbare

scholen.

Er moet

gezinshoofdenkiesrecht worden

ingevoerd.

De overheid hoeft armen pas te

helpen als de kerk of familie dit

niet kan.

(Subsidiariteit)

Het algemeen mannenkiesrecht

moet worden ingevoerd.

De Zuiderzee moet ingepolderd

worden.

Ook openbare scholen moeten

de Bijbel onderwijzen.

De zondagsrust moet streng

gehandhaafd worden.

Er moet een achturige werkdag

worden ingevoerd in plaats van

een twaalfurige werkdag.

Vrouwenarbeid moet beperkt

worden.

Het districtenstelsel moet

worden afgeschaft, en het

stelsel van evenredige

vertegenwoordiging moet

worden ingevoerd.

De staatsloterij moet worden

afgeschaft.

Drankmisbruik moet worden

bestreden.

Kerk en staat moeten

gescheiden zijn, dus de

overheid mag geen subsidie

geven aan bijzonder onderwijs 

(katholieke en protestante

scholen).

Vrouwen en mannen moeten

dezelfde economische rechten

krijgen.

(Vrouwen mogen bijv. ook

contracten ondertekenen.)



Jullie zijn de socialisten. Jullie aanhangers zijn voornamelijk

arbeiders. Sommige mensen zien jullie als revolutionair

omdat jullie uit zijn op verandering. Jullie vinden dat

armeren dezelfde rechten moeten hebben als rijken. Jullie

belangrijkste standpunt is: gelijkheid. Iedereen moet gelijke

rechten hebben.

De overheid moet ervoor zorgen dat iedereen goed

behandeld wordt.

Opdracht

Knip de kaartjes uit en kies de acht standpunten die voor

jullie het belangrijkste zijn. Geef vervolgens elk standpunt

op de achterkant een waarde van 1 t/m 8 (8 is de hoogste

waardering, 1 de laagste).
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FORMATIESPEL PACIFICATIE: SOCIALISTEN

Er moet algemeen kiesrecht

voor vrouwen komen.

Drankmisbruik moet worden

bestreden.

Het openbaar onderwijs moet

worden verbeterd.

Nederland moet een Republiek

worden, zonder koning.

Er moet een achturige werkdag

worden ingevoerd in plaats van

een twaalfurige werkdag.

Het algemeen kiesrecht voor

mannen moet worden

ingevoerd.

Belangrijke industrie moet in

handen van de staat zijn.

Er moet een staatspensioen

komen voor degenen die dat

nodig hebben, dat uit algemene

middelen betaald wordt.

Vrouwen en mannen moeten

dezelfde economische rechten

krijgen.

(Vrouwen mogen bijv. ook

contracten ondertekenen.)

De Eerste Kamer moet worden

afgeschaft.

Er moet gratis rechtsbijstand

komen voor iedereen.

Er moet financiële steun komen

voor mensen die invalide zijn.

De overheid moet zorgen voor

kleinere verschillen tussen arm

en rijk.

De belastingen moeten worden

verlaagd.

De zondagsrust moet streng

gehandhaafd worden.


