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 GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 23 juni
13.30 – 15.00 uur
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SOCIALE ZEKERHEID EN DE VERZORGINGSSTAAT IN NEDERLAND 
 

2p  1 Lees onderstaande tekst. 
 
Een gedicht over een jongen van 10 jaar, die samen met zijn vader in een fabriek werkt. 
 

Ach vader, ‘t is hier zo ontzettend vochtig en warm. 
Let op, zegt vader, of anders grijpen de riemen je arm. 
Mijn oog is zo moe, mijn hoofd is zo zwaar. 
Let op, zegt vader, of de tanden grijpen je haar. 
Plotseling klinkt er een snerpende gil. 
Bloed verft de riemen en draden rood, 
Het kind heeft geleden, het kind is dood.

 
 Invulopdracht over kinderarbeid: 

1 Uit de tekst blijkt dat de werkomstandigheden …(veilig / onveilig)… waren. 
2 Uit de tekst blijkt dat het werk …(wel / niet)… vermoeiend was. 
3 Uit de tekst blijkt dat de werkomgeving …(gezond / ongezond)… was. 
 

1p  2 Lees onderstaande tekst. 
 
uit een wet van 1854 
 

1 Hulp aan armen wordt geboden door de kerk of door particuliere 
organisaties. 

2 De overheid geeft pas hulp als een arme niets krijgt van de kerk of van 
particuliere organisaties.

 
Bij welke wet hoort deze tekst? 
A de Armenwet 
B de Leerplichtwet  
C het Kinderwetje van Van Houten 
 

1p  3 Kijk naar onderstaande tabel. 
 

aantal hulpverlenende instellingen voor armen in Nederland (1854-1904) 
 
jaar 
 
1854 
1879 
1904 

gemeentelijke 
overheid 

1497 
1427 
1273 

kerkelijke 
organisaties 

2776 
3299 
3957 

particuliere 
organisaties 

616 
617 
813 

Welke conclusie over hulp aan armen is juist? 
A Armen hadden na 1854 niets te klagen, er werd goed voor hen gezorgd. 
B De gemeenten gaven de meeste hulp aan de armen. 
C De kerken speelden een belangrijke rol in de armenzorg. 
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2p  4 Kijk naar de twee onderstaande afbeeldingen. 
 
afbeelding a 

 
afbeelding b 

 Op welke twee verschillende manieren probeerden arbeiders hun situatie rond 1900 te 
verbeteren? 

 
1p  5 Lees onderstaande tekst. 

 
Een aantal fabrieksdirecteuren, zoals Stork en Philips, liet aan het eind van de 
19e eeuw nieuwe woningen bouwen voor de arbeiders. Deze directeuren 
vonden dat arbeiders recht hadden op betere huizen. Zij dachten daarbij ook 
aan de toekomst van hun bedrijf.

 
Waarom lieten ondernemers als Stork en Philips de woningen van hun arbeiders 
verbeteren? 
A omdat de overheid de ondernemers daartoe dwong 
B omdat tevreden arbeiders goed waren voor het bedrijf 
C omdat ze door de arbeiders gedwongen werden dit te doen 
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2p  6 Lees de twee onderstaande teksten. 
 

herinnering a: van een man die tijdens de crisisjaren werkloos was 
 
Werklozen werden niet aan hun lot overgelaten: je had steun, er werden 
concerten en filmvoorstellingen gegeven, speciaal voor werklozen. Alles gratis! 
Je kwam in aanmerking voor een pakje margarine van 9 cent en soms voor een 
vis van 10 cent. 
 

*** 
 
herinnering b: van iemand die de crisisjaren heeft meegemaakt 
 
Om het gezin van het dagelijks brood te kunnen voorzien, werkten veel 
vrouwen er zwart bij. Dat was vaak de enige mogelijkheid om aan 
ondervoeding te ontkomen. De controleurs van de regering hielden je wel 
scherp in de gaten! Betrapt worden betekende vaak het intrekken van de steun!

 
Vier meningen: 
1 Werklozen kregen te weinig geld om rond te komen. 
2 Voor werklozen werd niets gedaan. 
3 Werklozen kregen ruim voldoende geld om rond te komen. 
4 Voor werklozen werd veel gedaan. 

 Welke mening past bij herinnering a en welke mening past bij herinnering b? 
 

1p  7 Lees onderstaande tekst.  
 

Om steun te krijgen moesten werklozen dagelijks stempelen. Controleurs  van 
de gemeente gingen regelmatig op huisbezoek. Zij controleerden of er geen 
‘onnodige’ dingen waren gekocht, zoals snoep, bloemen of kinderspeelgoed. 
Werd er iets gevonden of werd men betrapt op zwart werken dan volgde 
intrekking van de steun.

 
De tekst past bij de 
A aanpassingspolitiek. 
B herstelpolitiek. 
C loonpolitiek. 
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1p  8 Bekijk onderstaande afbeelding. 
 
in de rij 

Van welke vorm van armenzorg maken deze werklozen gebruik? 
A van particuliere hulp 
B van steunuitkering 
C van werkverschaffing 
 

1p  9 Bekijk onderstaande tabel.  

 Is het terugdringen van de werkloosheid in Nederland in de periode 1931-1937 wel of 
niet gelukt? Leg je keuze uit met behulp van de bron. 
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1p  10 Lees onderstaande tekst. 
 
minister Vos van Handel en Industrie in 1946 
 

De overheid moet er voor zorgen dat de tijd van armoede en gebrek nooit meer 
terugkeert. De overheid moet zich actief bemoeien met de economie.

 
Waarom vond de minister de opbouw van de verzorgingsstaat belangrijk? 
A omdat hij een herhaling van de economische crisis wilde voorkomen 
B omdat hij wilde voorkomen dat zijn ambtenaren werden ontslagen 
C omdat Nederland in 1946 voldoende geld had om de verzorgingsstaat te betalen 
 

1p  11 Kijk naar onderstaande afbeelding. 

Na 1950 werd in Nederland de verzorgingsstaat opgebouwd. 
Welke economische ontwikkeling maakte de opbouw ervan mogelijk? 
A de herstelpolitiek 
B de industrialisatie 
C de sociale wetgeving 
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1p  12 Bekijk onderstaande grafiek. 
 

 
Twee uitspraken naar aanleiding van de grafiek: 
1 Na 1945 is er sprake van een stijging van het aantal ouderen. 
2 Het aantal mensen met een pensioenuitkering neemt toe. 

 Geef per uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

1p  13 Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig werd de verzorgingsstaat steeds duurder. 
 Noem één oorzaak van het duurder worden van de verzorgingsstaat in die tijd. 

 
1p  14 Jongeren die nog thuis woonden, konden na 1980 moeilijker een uitkering krijgen. Dat 

had te maken met een verandering in het beleid van de regering. 
 Geef één reden waarom de regering juist deze groep aanpakte? 

 
2p  15  Invulopdracht: 

1 Rond 1980 …(daalde / steeg )… de werkloosheid in Nederland. 
2 Door deze ontwikkeling hadden …(meer / minder)… mensen recht op een uitkering. 
3 Daarom nam de regering maatregelen om de uitkeringen …(wel / niet)… mee te laten 

groeien met de economische ontwikkeling. 
 

1p  16 Stel je voor: je maakt een werkstuk over de geschiedenis van de verzorgingsstaat. Je 
bent bijna klaar, maar de hoofdstukken liggen nog door elkaar. 
De titels van de hoofdstukken zijn als volgt: 
1 alleen liefdadigheid, geen recht 
2 bezuinigingen in de verzorgingsstaat 
3 de invoering van de AOW  
4 steunverlening 

 Leg de hoofdstukken in de juiste volgorde, van vroeger naar later. Het begint met 
hoofdstuk 1 (titel: alleen liefdadigheid, geen recht). Vul daarna de rest in. 
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3p  17 Gebruik nogmaals de vier titels van de hoofdstukken uit de vorige vraag en kijk daarna 
naar de vier volgende afbeeldingen. 
 
afbeelding a  

 
 
afbeelding b 
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afbeelding c 

 
 
afbeelding d 

Bij elk hoofdstuk uit de vorige vraag heb je een bijpassende afbeelding gevonden. De 
afbeeldingen staan door elkaar. 

 Zet bij elke titel de juiste afbeelding. 
 
 
DE KOUDE OORLOG 
 

2p  18 Na afloop van de Tweede Wereldoorlog waren er nog maar twee wereldmachten over. 
 Welke twee landen waren dat? 
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1p  19 Kijk naar onderstaande afbeelding. 
 
Kuifje in het land van de Sovjets 

Welke vraag kun je met behulp van deze striptekening beantwoorden? 
A Waarom bezocht Kuifje de Russische hoofdstad Moskou? 
B Wanneer werd in Moskou vuilnis opgehaald? 
C Welke ideeën hadden veel mensen in het Westen over de Sovjetunie? 
 

1p  20 Hieronder staan twee uitspraken over verschillen tussen de Sovjetunie en de Verenigde 
Staten. 
1 De Sovjetunie was een democratisch land. Bij verkiezingen deden verschillende 

partijen mee. 
2 De Verenigde Staten zijn een kapitalistisch land. De meeste bedrijven zijn geen 

staatsbezit maar privé-bezit. 
 Geef per uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
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2p  21 Kijk naar onderstaande afbeelding. 
 
foto gemaakt in Duitsland (mei 1945) 

Een Duitse burger wordt gecontroleerd door een soldaat uit de Verenigde Staten. Deze 
soldaat hoort bij één van de vier bezettingsmachten. 

 Noem de namen van de drie andere bezettingsmachten. 
 

1p  22 Lees onderstaande tekst. 
 
uit een toespraak van een belangrijk bestuurslid van de Communistische Partij van de 
Sovjetunie (1947) 

De landen die kort geleden nog als bondgenoten tegen Duitsland vochten, 
staan nu tegenover elkaar. Aan de ene kant staan de Sovjetunie en de nieuwe 
democratische landen. Aan de andere kant staan de Verenigde Staten. Zij 
bereiden een oorlog voor tegen de Sovjetunie en de nieuwe democratische 
landen.

In welk deel van Europa lagen die 'nieuwe democratische landen'? 
A Noord-Europa 
B Oost-Europa 
C West-Europa 
D Zuid-Europa 
 

2p  23  Invulopdracht: 
De zinnen komen uit een toespraak van Winston Churchill. Hij was minister-president van 
Groot-Brittannië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij hield de toespraak in 1946. 
1 Van Stettin bij de Oostzee tot aan Triëst bij de Adriatische Zee is een  …(houten hek 

/ ijzeren gordijn / stenen muur)… neergelaten. 
2 De groei van de …(communistische / kapitalistische / liberale)… partijen in Europa 

is een bedreiging voor de christelijke beschaving. 
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1p  24 Lees onderstaande tekst en kijk naar onderstaande tabel. 
 
uit een geschiedenisboek 
 

In juni van het jaar 1953 demonstreerden honderdduizenden arbeiders in Oost-
Duitsland tegen de regering. Ze vonden dat ze te hard moesten werken voor te 
weinig geld. De regering arresteerde 20.000 stakers. Er werden zelfs stakers 
ter dood veroordeeld.

 
 
het aantal Oost-Duitsers dat naar West-Duitsland vluchtte in de periode 1949-1962 

Welke conclusie kun je trekken uit de tekst en de tabel? 
A De grens tussen Oost- en West-Duitsland bleef voor de veiligheid het hele jaar 1953 

gesloten. 
B Veel Oost-Duitsers verlieten hun land uit ontevredenheid. 
C West-Duitsland stuurde 350.000 mensen om de arbeiders in Oost-Duitsland te helpen. 
 

1p  25 Gebruik nogmaals de tabel bij vraag 24. 
Invulopdracht:  

 Nadat in 1961 de Berlijnse Muur was gebouwd …(daalde / steeg)… het aantal 
mensen dat Oost-Duitsland verliet. 

 
2p  26  Invulopdracht: 

1 In de jaren tachtig werden veranderingen in de Sovjetunie doorgevoerd door de 
partijleider…(Gorbatsjov / Kohl / Stalin)… . 

2 Hij noemde deze veranderingen perestrojka, dat betekent …(kapitalisme / 
hervorming / winst maken)… . 

3 Ook vond hij dat mensen in communistische landen vrij hun mening moesten kunnen 
geven. Hij noemde dat glasnost, dat betekent …(censuur / openheid / 
propaganda)… . 
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1p  27 Op 15 februari 1989 verlieten de laatste Sovjetsoldaten Afghanistan. Hiermee kwam na 
tien jaar een eind aan de militaire aanwezigheid van de Sovjetunie in dit land. 
Wat was een reden voor de Sovjetunie om het land te verlaten? 
A De oorlog was voor de Sovjetunie te duur geworden. 
B De Sovjetsoldaten waren door een Amerikaans leger verjaagd. 
C De Sovjetunie had de oorlog tegen de opstandige Afghanen gewonnen. 
 

1p  28 Lees onderstaande tekst. 
 
Een Nederlandse schrijver vertelt wat hij meemaakt in Berlijn: 

Telkens als er een jongen op de Muur klimt, proberen ze hem eraf te spuiten 
maar de straal is meestal niet sterk genoeg. De eenzame figuur blijft staan, 
druipend tot op zijn botten. Geschreeuw, gejoel, het flitslicht van honderd 
camera's alsof de Muur doorzichtig is geworden, alsof hij er al bijna niet meer 
is.

Welk jaartal hoort bij dit verhaal? 
A 1945 
B 1961 
C 1989 
 

1p  29 Kijk naar onderstaande afbeelding. 
 
een auto uit Oost-Duitsland (1989) 

Onder het kenteken zit een sticker met de afkorting van het land waar de auto vandaan 
komt. De laatste twee letters zijn door de eigenaar onzichtbaar gemaakt. 

 Welke twee letters stonden achter de D? 
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2p  30 Lees onderstaande tekst en kijk naar de twee afbeeldingen. 
 
Drie belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Tsjecho-Slowakije: 
1 In 1945 werd Tsjecho-Slowakije bevrijd. De bevolking was blij met de komst van de 

Sovjetsoldaten. 
2 In 1968 kregen de Tsjecho-Slowaken wat meer vrijheid. De Sovjetunie vond dat niet 

goed en stuurde soldaten. 
3 In 1989 werd de communistische regering van Tsjecho-Slowakije afgezet. De 

Sovjetunie stuurde geen soldaten. 
 
twee afbeeldingen: 
afbeelding a 

 
afbeelding b 

 Welke gebeurtenis hoort bij afbeelding a en welke bij afbeelding b? 
 

1p  31 Iemand beweert: ‘Nadat Oost-Duitsland en West-Duitsland in 1990 één land waren 
geworden, bleef het nieuwe Duitsland zich inzetten voor de toekomst van Europa.’ 

 Geef één voorbeeld waaruit blijkt dat deze bewering juist is. 
 

2p  32 Hieronder staan vier uitspraken: 
1 Als je hard werkt, verdien je meer geld. 
2 De bedrijven zijn eigendom van de staat. 
3 De regering bepaalt wat een boerenbedrijf moet produceren. 
4 Ondernemers willen vooral winst maken. 

 Geef per uitspraak aan of dit hoort bij communisme of bij kapitalisme. 
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1p  33 Het jarenlange conflict tussen de Verenigde Staten en de Sovjetunie na 1945 noemen we 
de Koude Oorlog. 
Waarom wordt dit conflict zo genoemd? 
A omdat de oorlog werd uitgevochten in Siberië en Alaska 
B omdat het erom ging wie de baas was in Noord-Europa 
C omdat ze elkaar bestreden zonder elkaars land aan te vallen 
 

1p  34 Tijdens de Koude Oorlog werd er op verschillende plaatsen in de wereld oorlog gevoerd. 
Soms vochten er soldaten van de Verenigde Staten mee, soms soldaten van de 
Sovjetunie. 
In welke landen werd er tijdens de Koude Oorlog écht oorlog gevoerd? 
A in Duitsland en Groot-Brittannië 
B in Groot-Brittannië en Vietnam 
C in Korea en Duitsland 
D in Vietnam en Korea 
 

1p  35 Kijk naar de drie volgende afbeeldingen. 
 
afbeelding a: De Amerikaanse president Reagan (rechts) schudt de hand van partijleider 
Gorbatsjov van de Sovjetunie. 
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afbeelding b: Een tekening van een Berlijns kind. Op de tekening staat de tekst: "130 
dagen luchtbrug. Wij danken de piloten voor hun werk en inzet." 

 
 
afbeelding c: Een vrouw wordt geholpen met haar vlucht naar West-Berlijn tijdens de 
bouw van de Muur. 

 
 Zet de afbeeldingen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. 
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1p  36 Kijk naar onderstaande afbeelding. 
 
advertentie in een Nederlandse krant 

 
 In welke periode is deze advertentie geplaatst? Voor, tijdens of na de Koude Oorlog? 

 

einde 400030-2-634o* 
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