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 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik het bronnenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

Staatsinrichting van Nederland 
 
Gebruik bron 1. 

1p 1 Welke conclusie naar aanleiding van de bron is juist? 
A Omdat ook in Nederland een revolutie was uitgebroken, voerde koning 

Willem II een nieuwe grondwet in. 
B Omdat ook in Nederland een revolutie was uitgebroken, werd koning  

Willem II verplicht om af te treden. 
C Uit angst voor een revolutie in Nederland, was koning Willem II bereid om 

een deel van zijn macht af te staan. 
D Uit angst voor een revolutie in Nederland, wilden de liberalen dat koning 

Willem II meer macht kreeg. 
 

2p 2 Enkele beweringen over de Tweede Kamer vanaf 1848: 
1 De Tweede Kamer heeft een … (controlerende / rechtsprekende) … taak. 
2 De Tweede Kamer mag … (wel / geen) … wijzigingen aanbrengen in een 

wetsontwerp. 
3 De Tweede Kamer wordt … (indirect / direct) … gekozen door 

stemgerechtigde Nederlanders. 
 Kies telkens uit de twee mogelijkheden. 

Doe het zo: 
1 … (kies uit: controlerende / rechtsprekende) 
(enz. voor 2 en 3) 
 

2p 3 Enkele politieke kenmerken: 
a algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen 
b districtenstelsel 
c financiële gelijkstelling van het bijzonder onderwijs aan het openbaar 

onderwijs  
d kiesrecht voor rijke burgers 
e stelsel van evenredige vertegenwoordiging 

 Welke twee kenmerken horen bij de politieke situatie van Nederland in 
1880? Schrijf alleen de letters op. 

 
2p 4 Hieronder staan vijf mogelijke verkiezingsleuzen: 

1 Arbeiders! Het is revolutietijd! Bent u er op voorbereid? 
2 Kleine luyden! We hebben genoeg van die liberale geluiden! 
3 Wij hebben één duidelijke eis: vóór het bijzonder onderwijs! 
4 Wij willen meer macht, want de arbeiders zijn verdacht! 
5 Zonder vrouwen in de politiek, is dit kleine landje ziek! 

 Welke twee verkiezingsleuzen passen bij een protestantse politieke partij 
rond 1900? Schrijf alleen de nummers op. 

 
Gebruik bron 2. 

1p 5 Van welke politieke stroming was de schrijver van het dagboek een aanhanger? 
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Gebruik bron 3. 
2p 6 De tekenaar heeft een mening over de manier waarop de liberaal met de 

wandelstok de grondwet wil toepassen. 
 Is de tekenaar positief of negatief over deze liberaal? Verklaar je antwoord 

met behulp van de bron. 
Doe het zo: 
De maker van de tekening is positief / negatief … (maak een keuze), want … 
(geef een verklaring) 
 
Gebruik bron 4, 5 en 6. 

1p 7 Stel, je doet onderzoek naar de geschiedenis van de ARP in Nederland en je 
vindt deze drie bronnen.  

 Welke bron geeft informatie over de geschiedenis van de ARP? Schrijf 
alleen het nummer op. 

 
Gebruik bron 7, 8, 9, 10 en 11. 

2p 8 In welke twee bronnen staan gebeurtenissen die Nederlandse arbeiders het 
meest hebben geholpen bij het verbeteren van hun leefomstandigheden in de 
periode 1860-1920? Geef ook aan waarom dat een verbetering was. 
Doe het zo: 
In bron … (vul een nummer in), omdat … (volgt verklaring). 
In bron … (vul een nummer in), omdat … (volgt verklaring). 
 
Gebruik bron 12, 13 en 14. 

2p 9 De bronnen gaan over situaties tijdens de Tweede Wereldoorlog die botsen 
met grondrechten die wij tegenwoordig kennen. 
Hieronder staan vier grondrechten die wij tegenwoordig kennen: 
a Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk 

behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 

b De overheid beschermt de rechtspositie van iedereen die arbeid verricht. 
c Iedere Nederlander heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd 

gezag in te dienen. 
d Niemand heeft vooraf toestemming nodig om door de drukpers gedachten of 

gevoelens bekend te maken, maar dat betekent niet dat de wet mag worden 
overtreden. 

 In welke bron wordt welk grondrecht geschonden? Let op! Er blijft één 
grondrecht over. 

Doe het zo: 
In bron 12 wordt grondrecht … (vul letter in) geschonden. 
(enz. tot en met bron 14) 
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Gebruik bron 15, 16 en 17. 
2p 10 Hieronder staan enkele belangrijke taken van de koningin: 

1 De koningin legt werkbezoeken af in het land. 
2 De koningin ondertekent als staatshoofd wetten. 
3 De koningin ontvangt buitenlandse gasten en legt staatsbezoeken af aan het 

buitenland. 
4 De koningin symboliseert de eenheid van het land bij rampen en 

tegenslagen. 
 Welke taak van de koningin hoort bij welke bron? Let op! Elke taak mag 

maar één keer worden gebruikt. Er blijft één taak over. 
Doe het zo: 
Bij bron 15 hoort taak … (vul nummer in). 
(enz. tot en met bron 17) 
 
Gebruik bron 18. 

1p 11 Welk begrip past bij de bron? 
A constitutionele monarchie 
B onschendbaarheid van het staatshoofd 
C parlementaire democratie 
D referendum 
 

1p 12 Welke uitspraak over grondrechten is juist? 
A Klassieke grondrechten bieden de burger bescherming tegen de overheid. 
B Klassieke grondrechten bieden de overheid bescherming tegen de burger. 
C Sociale grondrechten garanderen de burger een baan bij de overheid. 
D Sociale grondrechten garanderen de overheid dat iedere burger een baan 

heeft. 
 

1p 13 Welk grondrecht is een voorbeeld van een sociaal grondrecht? 
A het recht op briefgeheim  
B het recht op gezondheidszorg 
C het recht op onaantastbaarheid van het eigen lichaam 
D het recht op vrijheid van vereniging en vergadering 
 
Gebruik bron 19. 

1p 14 Op grond van welk artikel uit de grondwet kan worden voorkomen dat de moeder 
van Savanna weer een kind krijgt? 
A Degene die is veroordeeld tot een vrijheidsstraf, kan worden beperkt in de 

uitoefening van zijn grondrechten. 
B Iedereen heeft recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. 
C In het belang van de openbare orde kan het recht tot vereniging en 

vergadering worden beperkt. 
 
Gebruik bron 20. 

1p 15 Is de kritiek van de rechter terecht of niet? Verklaar je antwoord. 
Doe het zo: 
De kritiek is wel/niet terecht, want … (volgt verklaring vanuit de Nederlandse 
staatsinrichting). 
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Gebruik bron 21. 
1p 16 De drie fragmenten gaan over de wijze waarop de Tweede Kamer wordt 

gekozen. 
 Zet de fragmenten in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. 

Doe het zo: 
Eerst … , dan … en ten slotte … (vul nummers in)  
 

1p 17 Welke bewering over de Nederlandse staatsinrichting is juist? 
A Als er een verschil van mening is tussen een minister en een meerderheid in 

de Tweede Kamer, beslist de Nationale Ombudsman. 
B Bij een strafzaak probeert een Officier van Justitie een verdachte door de 

rechter veroordeeld te krijgen. 
C In Nederland heeft iedereen recht op rechtsbijstand. Of je arm of rijk bent, 

de overheid zorgt voor een gratis advocaat. 
D We noemen Nederland een rechtsstaat omdat er rechters zijn die zorgen dat 

er wetten worden gemaakt. 
 
 

De koloniale relatie Indonesië - Nederland 
 

1p 18 Wie beheersten het grootste deel van de 16e eeuw de scheepvaartroutes naar 
Indonesië vóórdat de Nederlanders er de baas waren? 
A Duitsers 
B Engelsen 
C Portugezen 
 
Gebruik bron 22. 

2p 19 De inwoners van Hoorn hebben verschillende gevoelens over dit standbeeld. 
Sommige inwoners zijn trots op Coen die in hun stad is geboren. Anderen zijn 
niet trots op hem. 

 Geef een reden waarom sommige inwoners wél trots zijn op Coen. 
 Geef ook een reden waarom andere inwoners niet trots op hem zijn. 

 
Gebruik bron 23, 24, 25 en 26. 

2p 20 Vier begrippen over de geschiedenis van de VOC: 
a factorij 
b hongi-tochten 
c monopolie 
d strafexpedities 

 Welke bron hoort bij welk begrip? Let op! Ieder begrip mag maar één keer 
gebruikt worden. 

Doe het zo: 
Bij bron 23 hoort begrip … (schrijf letter op). 
(enz. tot en met bron 26) 
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Gebruik bron 27. 
1p 21 Bij welke periode past de bron? 

A 1550 – 1650 
B 1650 – 1750 
C 1750 – 1850 
D 1850 – 1950 
 
Gebruik bron 28. 

2p 22 Geef met twee voorbeelden aan dat de tekst alléén betrekking kan hebben op 
de tijd van het Cultuurstelsel. 
 

1p 23 Welke omschrijving van het begrip herendiensten in de periode van het 
Cultuurstelsel is juist? 
A Verplichte werkzaamheden door de Chinezen, bijvoorbeeld aanleg van 

wegen en havens. 
B Verplichte werkzaamheden door de Chinezen, bijvoorbeeld 

kantoorwerkzaamheden. 
C Verplichte werkzaamheden voor het koloniale bestuur, bijvoorbeeld aanleg 

van wegen en havens. 
D Verplichte werkzaamheden voor het koloniale bestuur, bijvoorbeeld 

kantoorwerkzaamheden. 
 
Gebruik bron 29. 

2p 24 De historicus in de bron is positief over de gevolgen van het Cultuurstelsel voor 
de Javanen. Maar er zijn ook historici die vinden dat het Cultuurstelsel vooral 
negatieve gevolgen heeft gehad. 

 Noem met behulp van de bron één positief gevolg van het Cultuurstelsel. 
 Noem zonder de bron één negatief gevolg van het Cultuurstelsel. 

Doe het zo: 
positief gevolg mét behulp van de bron: … 
negatief gevolg zonder de bron: … 
 
Gebruik bron 30. 

2p 25 Enkele begrippen die te maken hebben met Indonesië: 
1 Agrarische wet 
2 desascholen 
3 Max Havelaar 
4 Mijnwet 
5 planters 
6 Sarekat Islam 

 Welke drie begrippen zijn van toepassing op de bron? Schrijf alleen de 
nummers op. 

 
Gebruik bron 31, 32 en 33. 

1p 26 Zet de bronnen in de juiste tijdvolgorde van vroeger naar later. Schrijf alleen de 
nummers van de bronnen op. 
Doe het zo: 
Eerst …, dan … en ten slotte … (vul nummers in). 
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Gebruik bron 34. 
2p 27 Vier functies in Nederlands-Indië rond 1900: 

− controleur 
− KNIL-militair 
− gouverneur-generaal 
− regent 

 Geef per persoon aan welke functie hij heeft. Let op! Er blijft één functie 
over. 

Doe het zo: 
persoon 1 = … (noem functie) 
 

1p 28 Aan het begin van de 20e eeuw begon het Indonesische nationalisme zich 
steeds sterker te ontwikkelen. 
Welke maatregel heeft bijgedragen aan deze ontwikkeling? 
A Afschaffing van de Volksraad en oprichting van desascholen. 
B Oprichting van desascholen en verbetering van communicatiemiddelen. 
C Verbetering van communicatiemiddelen en vermindering van het aantal 

Nederlandse ambtenaren. 
D Vermindering van het aantal Nederlandse ambtenaren en afschaffing van de 

Volksraad. 
 
Gebruik bron 35, 36 en 37. 

2p 29 Drie titels: 
− Ethische Politiek 
− Indonesisch nationalisme 
− Nederlands kolonialisme 

 Welke bron hoort bij welke titel? Let op! Elke titel mag maar één keer 
gebruikt worden. 

Doe het zo: 
Bij bron 35 hoort titel … (vul titel in). 
(enz. tot en met bron 37). 
 
Gebruik bron 38. 

2p 30 Bij de drie omschrijvingen horen deze drie Indonesische groeperingen: 
1 PKI (= Partai Kommunis Indonesia) 
2 PNI (= Partai National Indonesia) 
3 Sarekat Islam 

 Geef per omschrijving aan welke Indonesische groepering daar bij hoort. 
Doe het zo: 
Bij omschrijving a hoort Indonesische groepering … (vul nummer in). 
(enz. tot en met omschrijving c) 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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2p 31 Drie uitspraken over de bezetting van Indonesië door Japan: 
1 Soekarno zag in Japan een bondgenoot tegen Nederland. 
2 Het KNIL was een grote bedreiging voor het Japanse leger. 
3 Indonesië had grondstoffen die van belang waren voor de Japanse 

wapenindustrie. 
 Geef per uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 

Doe het zo: 
Uitspraak 1 is juist/onjuist (maak een keuze). 
(enz. t/m uitspraak 3) 
 

1p 32 Waarom gingen Indonesische nationalisten in de periode 1942-1945 met de 
Japanners samenwerken? 
A Omdat de leiders van de Indonesische nationalisten, Soekarno en Hatta, van 

Japanse afkomst waren. 
B Omdat de Japanners beloofd hadden mee te werken aan de 

onafhankelijkheid van Indonesië. 
C Omdat de Japanners dreigden gebruik te gaan maken van de atoombom. 
D Omdat Indonesische nationalisten de Japanse cultuur in Indonesië wilden 

invoeren. 
 
 

einde  700045-2-731o* 

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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