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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 46 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 22 mei 
13.30 - 15.00 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Staatsinrichting van Nederland 
 

2p 1 Hieronder staan vier uitspraken over de grondwetswijziging van 1848: 
1 Bijzondere scholen mochten niet meer worden opgericht. 
2 De koning(in) was vanaf toen onschendbaar. 
3 Het parlement kreeg meer macht. 
4 Iedereen had vanaf toen recht op gezondheidszorg. 
 Geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

1p 2 Een tekst over de Eerste Kamer (na 1848): 
 

De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de … . Zij mogen 
stemmen over wetsvoorstellen. Een wet kan niet door Eerste Kamer worden 
veranderd.

 
Welk woord hoort op de open plaats te staan? 
A burgers 
B koning(in) 
C Provinciale Staten 
D Tweede Kamer 
 

1p 3 Een uitspraak van een politicus: 
 

Scholen voeden kinderen op. Daarom moet de mogelijkheid bestaan om 
scholen te stichten die passen bij de godsdienst van de ouders.

 
Welke uitspraak naar aanleiding van deze bron is juist? 
De politicus is een voorstander van 
A openbaar onderwijs. 
B recht op onderwijs. 
C vrijheid van onderwijs. 
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1p 4 Een spotprent over Kuyper en zijn aanhangers 

 

De tekenaar van de spotprent wil iets duidelijk maken over de aanhangers 
van Kuyper. 
Is het waarschijnlijk dat de tekenaar een aanhanger van de 
confessionelen was? 
A Ja, want de tekenaar heeft kritiek op de domheid van Kuypers 

tegenstanders. 
B Ja, want de tekenaar laat zien dat Kuyper een goede leider was. 
C Nee, want de tekenaar laat de confessionelen zien als slaafse 

volgelingen van Kuyper. 
D Nee, want de tekenaar laat Kuyper zien als een zwakke politicus. 
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1p 5 Een standbeeld van Schaepman 

 

Welke tekst hoort op de stippellijn te staan? 
A schrijver van een nieuwe grondwet 
B strijder voor een protestants Nederland 
C verdediger van de rechten van socialisten 
D voorstander van katholieke emancipatie 
 

1p 6 Iemand vertelt over zijn werktijden rond 1900: 
 

"Werktijden van 24 uur aaneen waren heel gewoon. Tweemaal 36 uur achter 
elkaar werken in één week, met één nacht rust er tussen, kwam vrij regelmatig 
voor. Er werden werktijden geconstateerd van 60 tot 70 uur per week."

 
Waarom is de informatie uit de bron redelijk betrouwbaar te noemen? 
A Omdat het aantal werkuren te hoog is. 
B Omdat het afkomstig is van een fabrieksdirecteur. 
C Omdat het een ooggetuigenverslag is. 
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2p 7 Hieronder staan vier uitspraken en vier groepen: 
Vier uitspraken: 
 Uitspraak 1: ''Dankzij ons heeft iedereen de vrijheid om een partij op te 

richten.'' 
 Uitspraak 2: ''Het doel van onze partij is sociale wetgeving voor 

arbeiders.'' 
 Uitspraak 3: ''Iedere partijvergadering wordt geopend met Bijbellezing 

en gebed.'' 
 Uitspraak 4: ''Vrouwen moeten zo snel mogelijk kiesrecht krijgen.'' 
Vier groepen: 
 Groep a: confessionelen 
 Groep b: liberalen 
 Groep c: feministen 
 Groep d: socialisten 
 Geef per uitspraak aan welke groep erbij hoort. Let op! Elke groep 

mag maar één keer worden gebruikt. 
 

1p 8 Tot 1917 had niet iedereen kiesrecht.  
Wie had er vóór 1917 wél kiesrecht? 
A een dienstmeisje 
B een fabrieksdirecteur 
C een rijke vrouw 
D een zwerver 
 

2p 9 Hieronder staan vier uitspraken over de Nederlandse staatsinrichting: 
1 De minister-president mag op de snelweg harder rijden dan de andere 

burgers. 
2 De officier van justitie bepaalt of een verdachte schuldig of onschuldig 

is. 
3 Gratis rechtsbijstand houdt in dat de overheid de advocaatkosten van 

armere burgers betaalt.  
4 Rechters mogen alleen iemand straffen als deze persoon de wet heeft 

overtreden. 
 Geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

1p 10 Hieronder staan twee wetten die niet in een Nederlands wetboek staan: 
1 Iedere gemeente schrijft het ras op van iedere inwoner. 
2 Alleen blanken mogen een goedbetaalde baan hebben. 
 Waarom staan deze wetten niet in een Nederlands wetboek? 
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2p 11 Hieronder staan vier personen en vier uitspraken: 
Vier personen: 
 Persoon a: koning(in) 
 Persoon b: minister 
 Persoon c: Tweede Kamerlid 
 Persoon d: rechter 
Vier uitspraken: 
 Uitspraak 1: ''Ik bepaal of iemand schuldig is.'' 
 Uitspraak 2: ''Ik controleer de minister.'' 
 Uitspraak 3: ''Ik ontsla ministers.'' 
 Uitspraak 4: ''Ik maak veel wetsvoorstellen.'' 
 Geef per persoon aan welke uitspraak erbij hoort. Let op! Elke 

uitspraak mag maar één keer gebruikt worden. 
 
 

Historisch overzicht vanaf 1900  
 

1p 12 Franse vrijwilligers op weg naar hun kazerne 

 

Deze foto is in de eerste weken na het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog gemaakt. 
In welk jaar is deze foto gemaakt? 
A 1905 
B 1914 
C 1935 
D 1943 
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1p 13 Een spotprent uit het jaar 1914 

 

België wordt vertrapt door een laars. 
Welk land stelt de laars voor? 
A Duitsland 
B Frankrijk 
C Groot-Brittannië 
D Nederland 
 

1p 14 Een soldatenlied (1916): 

Welk begrip past bij dit lied? 
A massavernietiging  
B moderne wapens 
C neutraliteit 
D poldermodel  

Wanneer ze nou vragen: 
'Kom, laat me er door, 
We willen hier passeren.' 
Dan zeggen jullie: 
'Geen malligheid hoor! 
Dat hoef je niet te proberen, 
We geven hier geen overpad. 
Bij jullie zijn er wegen zat. 
Wij houden van vrede 
en vechten niet met jullie mee.'
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2p 15 Hieronder staan drie uitspraken over het einde van de Eerste 
Wereldoorlog: 
1 Frankrijk was één van de verliezers van de Eerste Wereldoorlog. 
2 Na de Eerste Wereldoorlog mocht Frankrijk geen tanks meer hebben. 
3 Vrij snel na de Eerste Wereldoorlog werd Duitsland een democratie. 
 Geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

1p 16 Hieronder staan enkele combinaties van oorzaak en gevolg. 
Welke combinatie van oorzaak en gevolg is juist? 

 oorzaak gevolg 
A beurscrash op Wall Street → stijging waarde van aandelen 
B economische crisis → werkverschaffingsprojecten 
C economische groei → opkomst nationaal-socialisme 
 

1p 17 Welk begrip past bij Nederland in de periode 1930-1940? 
A consumptiemaatschappij 
B stempelen 
C verzorgingsstaat 
D wederopbouw  
 

2p 18 Hieronder staan zes begrippen: 
1 anticommunisme  
2 gelijkheid van mensen  
3 geloof in een sterke leider 
4 militarisme 
5 vrijheid van drukpers 
6 vrijheid van meningsuiting 
 Welke drie begrippen zijn kenmerkend voor het nationaal-socialisme? 
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De Duitsche autoriteiten maken bekend: 

1 Alle Joden, die niet onmiddellijk gevolg geven aan een tot 
hen gerichten oproep voor de arbeidsverruiming in 
Duitschland, worden gevangen genomen en naar het 
concentratiekamp Mauthausen gebracht. 

 
2 Alle Joden, die geen jodenster dragen, zullen naar het 

concentratiekamp Mauthausen gebracht worden.

1p 19 Koningin Wilhelmina komt aan in Groot-Brittannië (13 mei 1940). 

 

 Geef één reden waarom de Nederlandse regering het verstandig vond 
dat koningin Wilhelmina in mei 1940 naar Groot-Brittannië ging. 

 
1p 20 Bekendmaking (1942) 

 

Welk begrip hoort bij deze bron? 
A antisemitisme 
B democratie 
C nationalisme  
D verzuiling 
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1p 21 Amsterdam, februari 1941 

 

Welk begrip hoort bij deze bron? 
A bevrijding 
B hongerwinter 
C mobilisatie 
D razzia 
 

3p 22 Een tekst over de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog: 
 

In 1939 valt Duitsland …(a)… aan. Hiermee begint de Tweede Wereldoorlog. 
Ook Denemarken en Noorwegen worden verslagen en bezet door Duitsland. In 
mei 1940 worden Nederland, …(b)… en Frankrijk aangevallen en verslagen.  
De luchtaanval op …(c)… was de eerste aanval die Duitsland niet kon 
winnen. In juni 1941 viel Duitsland …(d)… aan.

 
Hieronder staan enkele namen van landen: 
1 België 
2 de Sovjetunie 
3 de Verenigde Staten 
4 Groot-Brittannië 
5 Polen 
In de tekst zijn de namen van enkele landen weggelaten. 
 Welke namen van landen horen bij de letters (a, b, c en d) in de tekst 

te staan? Let op! Er blijft één land over. 
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1p 23 Filmaffiche Pearl Harbor 

 

Deze film gaat over een belangrijke gebeurtenis uit de geschiedenis van 
de Tweede Wereldoorlog. 
Over welke gebeurtenis gaat de film? 
A de Amerikaanse aanval op Frankrijk 
B de Duitse aanval op Groot-Brittannië 
C de Japanse aanval op de Verenigde Staten 
D de Russische aanval op Japan 
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1p 24  

Sovjetunie

Duitse Rijk

Frankrijk

Italie

Verenigd
Koninkrijk

5

2

3

4

1

 

Welke landen behoorden tot de Geallieerden tijdens een groot deel van 
de Tweede Wereldoorlog? 
A 1 en 2 
B 2 en 3 
C 3 en 4 
D 4 en 5 
E 5 en 1 
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1p 25 Een uitspraak van een Amerikaanse soldaat (april 1945): 
 

''Ik wou dat sommige nazi's dit kamp zouden kunnen zien. Dat zij de grote 
ovens zouden kunnen zien waarin ze onze medemensen hebben verbrand. Ik 
wou dat ze de doden konden zien die vel over been lagen opgestapeld voor 
de deur van een oven, als brandhout voor een kachel. Het is te erg voor 
woorden.''

 
Over wat voor soort kamp gaat deze bron? 
A een deportatiekamp 
B een doorvoerkamp 
C een mobilisatiekamp 
D een vernietigingskamp 
 
Gebruik nog een keer de tekst uit de vorige vraag. 

1p 26 Voor welk onderzoek is deze uitspraak bruikbaar? 
Voor een onderzoek naar 
A de Blitzkrieg 
B de Jodenvervolging 
C de nazi's in de Verenigde Staten 
D de Slag bij Stalingrad 
 

1p 27 Een uitspraak van een Amerikaanse soldaat (augustus 1945): 
 

''Binnen enkele seconden waren duizenden mensen in de straten verschroeid 
door de enorme hitte. Velen werden meteen gedood, anderen lagen te 
kronkelen op de grond. Trams werden opgetild en opzij gesmeten. Treinen 
vlogen van de rails alsof het speelgoed was. Zelfs de begroeiing ontsnapte 
niet aan de vuurzee. Bomen gingen op in vlammen.''

 
Over welke historische gebeurtenis gaat de bron? 
A D-day in Normandië 
B de atoombom op Hiroshima 
C de Slag om Stalingrad 
D het bombardement op Rotterdam 
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Help, ik word  

achtervolgd 

Help, ik word  

achtervolgd 

1p 28  

1

2
3

4

Legenda:
de dikke lijn geeft een grens aan  

Welke lijn geeft het IJzeren Gordijn aan? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 

1p 29 Een spotprent over de wapenwedloop 

 

De spotprent gaat over twee landen die een rol hebben gespeeld in de 
Koude Oorlog. 
 Over welke twee landen gaat het in de bron? 
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voor europees 
herstel 

2p 30 Hieronder staan drie uitspraken over de Blokkade van Berlijn: 
1 Een gevolg van de Blokkade van Berlijn was dat de Berlijnse Muur 

gebouwd werd. 
2 In 1948 blokkeerde het Amerikaanse leger de toegangswegen naar 

Berlijn. 
3 Tijdens de Blokkade van Berlijn werden goederen via de lucht 

aangevoerd. 
 Geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

2p 31 Hieronder en op de volgende pagina's staan vijf begrippen en vier 
afbeeldingen die te maken hebben met de Koude Oorlog. 

Vijf begrippen: 
a bouw Berlijnse Muur 
b Cubacrisis  
c Marshallplan 
d val Berlijnse Muur 
e oprichting NAVO 

Vier afbeeldingen: 
afbeelding 1 
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afbeelding 2 

 
 
afbeelding 3 
De foto laat een satellietopname zien van raketinstallaties. 
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afbeelding 4 

 

 Geef per afbeelding aan welk begrip erbij hoort. Let op! Er blijft één 
begrip over. 

 

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



 BB-0125-a-13-1-o 18 / 19 lees verder ►►►

1p 32 Hieronder staan drie afbeeldingen van leiders uit de tijd van de 
Sovjetunie:

Stalin 

 

Gorbatsjov Chroestsjov 

 

 Zet de namen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. 
 

1p 33 In 1990 nam de Nederlandse overheid een maatregel waardoor 
getrouwde vrouwen financieel niet langer afhankelijk waren van hun man. 
Welk begrip past bij deze maatregel? 
A consumptiemaatschappij  
B individualisering 
C ontkerkelijking 
 

1p 34 Hieronder staan twee uitspraken over Nederland in de periode 1990-2000: 
1 Beatrix was toen koningin van Nederland. 
2 Dankzij het referendum konden Nederlandse burgers hun staatshoofd 

kiezen. 
 Geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

1p 35 Hieronder staan vier gebeurtenissen: 
1 de aanslagen in New York 
2 de invoering van de euro 
3 de oprichting van het Warschaupact 
4 de oprichting van de EGKS 
 Welke twee gebeurtenissen vonden plaats in de periode 1990-2010? 
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1p 36 Hieronder staan vijf gebeurtenissen die plaatsvonden na 1945: 
1 aanslag op de Twin Towers in New York 
2 Cubacrisis 
3 de NAVO wordt opgericht 
4 uiteenvallen van de Sovjetunie  
5 val van de Berlijnse Muur 
 Welke gebeurtenis vond als eerste plaats en welke als laatste? 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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