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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
SOCIALE ZEKERHEID EN VERZORGINGSSTAAT IN NEDERLAND 
 

1p  1 Van wie kregen arme mensen na 1854 ondersteuning? 
A van de gemeentelijke overheid en de landelijke overheid 
B van de landelijke overheid en liefdadigheidsinstellingen 
C van liefdadigheidsinstellingen en de gemeentelijke overheid 
 

2p  2 Vanaf 1870 kwamen er in Nederland steeds meer fabrieken. In deze fabrieken gingen 
veel kinderen werken. 

 Geef één argument van een voorstander en één argument van een tegenstander 
van kinderarbeid in fabrieken. 

Doe het zo: 
voorstander: … (geef één argument) 
tegenstander: … (geef één argument) 
 

1p  3 In 1874 nam de Tweede Kamer de kinderwet van Van Houten aan. Deze wet hoort bij de 
sociale wetgeving. 

 Geef één reden waarom deze wet bij de sociale wetgeving hoort. 
 
Gebruik bron 1. 

2p  4 Op de tekening is op de voorgrond een fabrieksdirecteur te zien met op de achtergrond 
een aantal arbeiders. De tekenaar komt op voor de arbeiders. 

 Leg met behulp van twee beeldelementen uit hoe te zien is dat de tekenaar opkomt 
voor de arbeiders. 

 
Gebruik bron 2 en 3. 

2p  5  Zijn bron 2 en 3 wel of niet kenmerkend voor de problemen van de sociale kwestie 
rond 1900? Leg je antwoord uit. 

Doe het zo: 
Bron 2 is … (wel / niet) kenmerkend, omdat … (geef uitleg). 
Bron 3 is … (wel / niet) kenmerkend, omdat … (geef uitleg). 
 
Gebruik bron 4. 

2p  6 Een invulopdracht: 
1 Het liedje is geschreven … (vóór / na) … 1917. 
2 Het roept … (werkgevers / werknemers) … op om voor hun rechten te gaan strijden. 
3 De oproep van het liedje sluit aan bij de ideeën van de … (liberalen / sociaal-

democraten) … . 
 Maak telkens een keuze uit de twee mogelijkheden. 

Doe het zo: 
1 … (kies uit: vóór / na) 
(enz. voor 2 en 3) 
 
Gebruik bron 5, 6 en 7. 

1p  7 De drie bronnen hebben te maken met uitbreiding van het kiesrecht. 
 In welke bron is te zien dat kiesrecht voor de arbeiders een middel in de strijd is om 

meer macht te krijgen? Verklaar je antwoord met behulp van de bron. 
Doe het zo: 
in bron … (schrijf een nummer op), omdat ... (geef een verklaring) 
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Gebruik bron 8. 
1p  8 Een echtpaar uit de rijke burgerij kijkt naar een demonstratie voor het invoeren van 

algemeen kiesrecht. 
Wat zou in de meeste gezinnen van rijke burgers gezegd zijn? 
A Is het niet om te lachen? Die bende wil hetzelfde kiesrecht hebben als ik. 
B Wat een schande! Zij hebben niet dezelfde rechten als wij. 
C Wat erg hè! Zij hebben na al die jaren nog steeds geen kiesrecht. 
 
Gebruik bron 9 en 10. 

2p  9  Leg per bron uit waarom dit een kenmerkend beeld is voor de jaren dertig. 
Doe het zo: 
bron 9: kenmerkend voor de jaren dertig, omdat … (geef uitleg) 
bron 10: (enz.) 
 
Gebruik bron 11. 

1p  10 Het Nationaal Crisis Comité was in de jaren dertig opgericht om slachtoffers van de 
economische crisis te helpen. 
Waarom vond men het nodig zo’n comité op te richten? 
A omdat de overheid alleen de rijke mensen hielp die werkloos geworden waren tijdens 

de crisis 
B omdat de overheid de mensen van het crisiscomité te weinig loon betaalde 
C omdat de overheid teveel belasting vroeg van de werkloze bevolking 
D omdat de overheid weinig steun gaf aan de slachtoffers van de economische crisis 
 

1p  11 Welk besluit nam de overheid om de ergste armoede in de jaren dertig te bestrijden? 
A De overheid gaf subsidies aan het bedrijfsleven en kleine ondernemingen. 
B De overheid gaf veel werklozen een kleine uitkering en zette 

werkverschaffingskampen op. 
C De overheid ging regelmatig met werkgevers en werknemers overleggen om de 

economische crisis te bestrijden. 
D De overheid verhoogde de lonen en uitkeringen tijdens de economische crisis. 
 

2p  12 Mogelijke overheidsmaatregelen ter bestrijding van de economische crisis: 
1 het bezuinigen op de overheidsuitgaven 
2 het invoeren van een 40-urige werkweek 
3 het organiseren van werkverschaffingsprojecten voor werklozen 
4 het verhogen van de koopkracht van de burgers 
5 het verlagen van belastingen en premies 
6 het verlagen van steunuitkeringen 

 Welke drie maatregelen nam de overheid in de jaren dertig om de economische crisis 
te bestrijden? Schrijf alleen de nummers op. 

 
Gebruik bron 12. 

1p  13 In de jaren dertig bestonden er verschillende ideeën over de aanpak van de crisis. 
De voorgestelde aanpak in de bron is kenmerkend voor 
A de communisten. 
B de katholieken. 
C de liberalen. 
D de socialisten. 
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Gebruik bron 13. 
2p  14 Een invulopdracht over het Jordaanoproer:  

1 In Amsterdam werd in 1934 de steun verlaagd, omdat … (de werkgelegenheid / het 
aantal werklozen) … toenam. 

2 Het Jordaanoproer was een … (oorzaak / gevolg) … van de aanpassingspolitiek van 
de regering. 

3 Dit oproer was … (wel / niet) … kenmerkend voor de houding van de Nederlandse 
bevolking tegenover de aanpassingspolitiek van de regering.  

 Kies telkens uit de twee mogelijkheden. 
Doe het zo: 
1 … (kies uit: de werkgelegenheid / het aantal werklozen) 
(enz. voor 2 en 3) 
 

1p  15 Welke uitspraak over de tijd van de wederopbouw is juist? Het harmoniemodel was voor 
de economische ontwikkeling 
A gunstig, omdat het voor arbeidsonrust zorgde. 
B gunstig, omdat het voor arbeidsrust zorgde. 
C ongunstig, omdat het voor arbeidsonrust zorgde. 
D ongunstig, omdat het voor arbeidsrust zorgde. 
 
Gebruik bron 14. 

1p  16 Stel, je onderzoekt de geschiedenis van de sociale wetgeving in Nederland. Je hebt deze 
bron gevonden en je trekt daaruit de conclusie: ‘Vóór 1947 was er nog geen sociale 
wetgeving’. 

 Is deze conclusie juist of niet juist? Verklaar je antwoord. 
Doe het zo: 
De conclusie is … (juist / niet juist), want … (geef een verklaring). 
 

1p  17 Welke economische ontwikkeling na 1945 heeft bijgedragen aan de opbouw van de 
verzorgingsstaat? 
A de toename van de welvaart 
B de toename van de werkloosheid in de jaren tachtig 
C de toename van het aantal gehuwde vrouwen zonder baan 
D de toename van het aantal niet-werkenden in vergelijking met het aantal werkenden 
 
Gebruik bron 15. 

1p  18 Drie onderschriften: 
a   protestactie tegen het invoeren van de WW 
b   protestactie tegen de bezuinigingen van de regering 
c   protestactie tegen het ontslag van ambtenaren 
Vier perioden: 
1 de jaren vijftig 
2 de jaren zestig 
3 de jaren zeventig 
4 de jaren tachtig 

 Welk onderschrift past bij de bron en voor welke tijd is de bron kenmerkend? Maak 
een combinatie van één letter en één cijfer. 

Doe het zo: 
Onderschrift … (vul letter in) past bij periode … (vul nummer in). 
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Gebruik bron 16. 
2p  19 De ontwikkeling van steeds minder werkenden per uitkeringsgerechtigde heeft voor 

werkenden én uitkeringsgerechtigden nadelige gevolgen. 
 Geef voor beide groepen een mogelijk nadelig gevolg. 

Doe het zo: 
mogelijk nadelig gevolg voor werkenden: … 
mogelijk nadelig gevolg voor uitkeringsgerechtigden: …  
 
 
DE KOUDE OORLOG 
 
Gebruik bron 17. 

2p  20 Hieronder staan enkele beweringen: 
1 De atoombom speelde een belangrijke rol in de nieuwe machtsverhouding na de 

Tweede Wereldoorlog. 
2 Deze atoombom werd uitgevonden in Groot-Brittannië, want de bom heeft de naam 

van de minister-president. 
3 Een dergelijke bom vernielde alle gebouwen, maar was niet gevaarlijk voor mensen. 
4 Het gooien van deze bom op de Sovjetunie betekende het begin van de Koude 

Oorlog. 
5 In 1945 waren alleen de Verenigde Staten er in geslaagd een atoombom te maken. 

 Welke twee beweringen zijn juist? 
Doe het zo: 
Bewering … (vul een nummer in) en bewering … (vul een nummer in) zijn juist. 
 

2p  21 Hieronder staan vier afspraken die gemaakt zijn tijdens de conferentie van Jalta: 
1 De Sovjetunie werkt mee aan de oprichting van de Verenigde Naties. 
2 Duitsland wordt verdeeld in vier bezettingszones. 
3 Er worden vrije democratische verkiezingen gehouden in alle Oost-Europese landen. 
4 Polen moet grondgebied afstaan aan de Sovjetunie. 

 Noem twee afspraken die van invloed waren op het ontstaan van de Koude Oorlog. 
Leg ook uit waarom. 

Doe het zo: 
afspraak: … (vul nummer in); bijdrage aan Koude Oorlog: … (geef uitleg) 
afspraak: … (vul nummer in); bijdrage aan Koude Oorlog: … (geef uitleg) 

 
1p  22 De Verenigde Staten gaven na de Tweede Wereldoorlog met het Marshallplan financiële 

steun aan het verwoeste West-Europa. Dat deden ze niet alleen uit liefdadigheid en 
medelijden, maar óók uit eigenbelang. 

 Geef één politieke reden waarom de Verenigde Staten Marshallhulp gaven. 
 

1p  23  Geef één reden waarom het geven van Marshallhulp gunstig was voor de economie 
van de Verenigde Staten. 

 
Gebruik bron 18. 

1p  24 Welk begrip past bij de bron? 
A de Duitse eenwording 
B de NAVO 
C de Tweede Wereldoorlog 
D de wapenwedloop 
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Gebruik bron 19. 
2p  25  Bedenk twee onderschriften bij deze foto: één onderschrift dat kenmerkend is voor 

een Oost-Duitse krant in 1963 en één onderschrift dat kenmerkend is voor een West-
Duitse krant uit hetzelfde jaar. 

Doe het zo: 
Oost-Duits onderschrift: … (schrijf een onderschrift op) 
West-Duits onderschrift: … (schrijf een onderschrift op) 
 
Gebruik bron 20. 

1p  26 Wat wil de maker van de bron duidelijk maken? 
A Hij is een tegenstander van de bewapeningswedloop. In plaats van wapens zouden er 

meer machines gebouwd moeten worden. 
B Hij is een tegenstander van de Koude Oorlog. Hij geeft als spion geheime militaire 

informatie door aan de Sovjetunie. 
C Hij is een voorstander van de Koude Oorlog. Hij ontwerpt voertuigen om de Sovjetunie 

aan te kunnen vallen. 
D Hij is een voorstander van de bewapeningswedloop. Door meer oorlog te voeren kan 

gebied worden veroverd om het voedselprobleem op te lossen. 
 
Gebruik bron 21. 

1p  27 Wat was er volgens de tekenaar aan de hand tijdens de besprekingen tussen de 
Verenigde Staten en de Sovjetunie? 
A Alleen de leiders van beide staten waren voor bewapening. De bevolking wilde niets 

liever dan vrede. 
B Beide staten hadden veel zware wapens. Daardoor konden de onderhandelaars 

elkaar niet eens een hand geven. 
C Beide staten waren door de wapenproductie zeer welvarend geworden. Daarom 

wilden ze liever met bewapening doorgaan. 
D Ze waren niet bereid zelf als eerste te beginnen met wapenvermindering. De ander 

moest het eerst beginnen. 
 
Gebruik bron 22. 

2p  28  Leg uit waarom de begrippen perestrojka en glasnost passen bij deze bron. 
Doe het zo: 
Het begrip perestrojka past bij de bron, omdat … (geef uitleg). 
Het begrip glasnost past bij de bron, omdat … (geef uitleg). 
 
Gebruik bron 23. 

2p  29 Hieronder staan enkele mogelijke onderschriften bij de bron: 
1 Chemische wapens zijn beter dan atoomwapens! 
2 Minder wapens voor een betere wereld! 
3 Te veel geld wordt besteed aan de bestrijding van kernwapens! 
4 Toenemende bewapening is een bedreiging voor de wereldvrede! 

 Welke twee onderschriften passen bij de bron? 
 

1p  30 In de jaren tachtig waren er verschillende redenen om eraan te twijfelen of de Sovjetunie 
nog wel een wereldmacht was. 
Welke reden is juist? 
A De blokkade van Berlijn; de Sovjetunie kon niet op tegen de Verenigde Staten. 
B De Duitse eenwording; de Sovjetunie bemoeide zich hier niet mee. 
C De oorlog in Afghanistan; de Sovjetunie kon deze oorlog niet winnen. 
D Perestrojka en glasnost; de Sovjetunie werd hierdoor lid van de Europese Unie. 
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Gebruik bron 24. 
1p  31 Wat wil de tekenaar duidelijk maken over de economische situatie van de Sovjetunie in de 

jaren tachtig? 
A Het gaat goed met de economie, omdat er veel geld aan bewapening wordt verdiend. 
B Het gaat goed met de economie, want er zijn veel wapens aan boord. 
C Het gaat slecht met de economie, maar door de bewapening zal het snel weer beter 

gaan. 
D Het gaat slecht met de economie, omdat er veel geld aan bewapening wordt 

uitgegeven. 
 
Gebruik bron 25, 26, 27 en 28. 

2p  32 Enkele bijschriften: 
1 een bijdrage leveren aan de Duitse eenwording  
2 Er moet een einde komen aan het militaire ingrijpen door de Verenigde Staten. 
3 Marshallhulp als oplossing voor de problemen 
4 militaire steun aan landen die tegen de Verenigde Staten zijn 

 Welk bijschrift hoort bij welke bron?  
Doe het zo: 
Bijschrift 1 hoort bij bron ... (vul een bronnummer in). 
(enz. tot en met bijschrift 4) 
 
Gebruik nogmaals bron 25, 26, 27 en 28. 

1p  33  Zet de bronnen in de juiste tijdvolgorde: van vroeger naar later. 
Doe het zo: 
eerst bron … (vul een bronnummer in), dan …, vervolgens … en ten slotte … 
 
Gebruik bron 29, 30 en 31. 

2p  34  Geef voor bron 30 en bron 31 aan of deze wel of niet past bij de tekst van bron 29. 
Verklaar je keuze. 
Doe het zo: 
Bron 30 past ... (wel / niet) bij de tekst, want ... (geef een verklaring). 
Bron 31 past ... (wel / niet) bij de tekst, want ... (geef een verklaring). 

 
2p  35 In 1990 kreeg Gorbatsjov de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. In West-Europa vonden 

de meeste mensen dat Gorbatsjov deze prijs wel verdiende. In de Sovjetunie vonden veel 
mensen dat hij de prijs niet verdiende. 

 Welk argument hadden de mensen in West-Europa en welk argument hadden de 
mensen in de Sovjetunie? 

Doe het zo: 
argument in West-Europa: … (schrijf een argument op) 
argument in de Sovjetunie: … (schrijf een argument op) 
 
Gebruik bron 32, 33 en 34. 

1p  36  Zet de bronnen in de juiste tijdvolgorde: van vroeger naar later. 
Doe het zo: 
eerst bron …, dan bron … en ten slotte bron … 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p  37 Waarom vonden de West-Europese landen het belangrijk dat Duitsland na de hereniging 
lid bleef van de Europese Unie? 
A omdat Duitsland onmisbaar was voor de strijd tegen de Sovjetunie op het hoogtepunt 

van de Koude Oorlog 
B omdat Duitsland onmisbaar was voor de verdere politieke en economische 

ontwikkeling van de Europese Unie 
C omdat Duitsland onmisbaar was voor het voortbestaan van de Europese Unie en het 

Warschaupact 
 

1p  38 Heeft de Duitse eenwording een bijdrage geleverd aan de politieke stabiliteit in Europa in 
   de periode 1990-2000? 

A Ja, want de voormalige Oostbloklanden werden geleidelijk opgenomen in de Europese 
gemeenschap. 

B Ja, want Duitsland ging als militair machtigste land in Europa voortaan leiding geven 
aan de Europese eenheid. 

C Nee, want door de Duitse eenwording nam de spanning met andere Europese landen, 
zoals Frankrijk sterk toe. 

D Nee, want Duitsland had vanwege de eenwording geen aandacht meer voor verdere 
Europese integratie. 
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