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 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik het bronnenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
donderdag 22 mei

9.00 - 11.00 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 

 
Staatsinrichting van Nederland 

 
2p 1 Vijf beweringen over de grondwetswijziging van 1848: 

1 De Eerste en Tweede Kamer worden afgeschaft en er komt één 
volksvertegenwoordiging. 

2 De ministers zijn verantwoordelijk en de koning is onschendbaar. 
3 De monarchie wordt afgeschaft en Thorbecke wordt minister-president. 
4 Door middel van het censuskiesrecht mogen mannen rechtstreeks de 

Tweede Kamer kiezen. 
5 Het algemeen kiesrecht voor mannen wordt ingevoerd. 

 Welke twee beweringen zijn juist? Schrijf alleen de nummers op. 
 
Gebruik bron 1. 

2p 2 Is de brief kenmerkend voor de opvatting van een rooms-katholiek, een 
feministe of een socialist? Verklaar je keuze. 
Doe het zo: 
De brief is kenmerkend voor … (maak een keuze uit rooms-katholiek, feministe 
of socialist), want … (geef verklaring). 
 

2p 3 Drie belangrijke politieke standpunten: 
1 streven naar algemeen kiesrecht en sociale wetgeving 
2 streven naar financiële gelijkstelling van het bijzonder onderwijs aan het 

openbaar onderwijs 
3 streven naar gelijke rechten voor vrouwen 
Vier politieke groepen rond 1900: 
a confessionelen 
b feministen 
c liberalen 
d socialisten 

 Welk standpunt is kenmerkend voor welke groep? Let op! Er blijft één groep 
over. 

Doe het zo: 
Standpunt 1 is kenmerkend voor groep … (vul een letter in). 
(enz. tot en met standpunt 3) 
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2p 4 Enkele politieke groepen: 
1 confessionelen 
2 liberalen 
3 socialisten 

 Geef bij elke politieke groep de naam van één van hun leiders in de periode 
tussen 1848 en 1917. 

Doe het zo: 
Leider van groep 1: … (vul naam in) 
(enz. tot en met groep 3) 
 
Gebruik bron 2. 

1p 5 In welke tijd is deze tekening verschenen? 
A 1900-1920 
B 1920-1940 
C 1940-1960 
D 1960-1980 
 
Gebruik nogmaals bron 2. 

2p 6 De tekenaar is een voorstander van het algemeen kiesrecht. Dat is onder 
andere te zien aan de vlag met het opschrift en aan de vrouw die een symbool 
van de vrijheid en de vooruitgang is. De tekenaar heeft nog meer symbolen in 
de tekening aangebracht, zoals: 
− de heuvel 
− de opgeheven armen en strakke blikken van de mensen 
− de zonsopgang 

 Geef bij twee van deze drie symbolen een verklaring waaruit blijkt dat de 
tekenaar voorstander is van algemeen kiesrecht. 

Doe het zo: 
Symbool … (noem een symbool), want … (geef verklaring). 
(enz. voor een tweede symbool) 
 
Gebruik bron 3. 

1p 7 In 1917 werd de grondwet op een aantal punten gewijzigd. De tekenaar laat zien 
dat de confessionelen tevreden waren. 

 Waarover waren de confessionelen tevreden? 
 
Gebruik nogmaals bron 3. 

1p 8 De tekenaar laat zien dat ook de socialisten tevreden waren met de nieuwe 
grondwet. 

 Waarover waren de socialisten tevreden? 
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1p 9 Welke uitspraak over de Nederlandse rechtspraak is juist? 
A Ambtenaren en politici hebben het recht om mee te beslissen over de 

uitspraak in een rechtszaak. 
B Een rechter is onafhankelijk en de meeste rechtszaken vinden in het 

openbaar plaats. 
C Om een eerlijke rechtspraak te bevorderen, worden rechters om de vijf jaar 

door het volk gekozen. 
D Rechters verliezen hun baan wanneer zij een uitspraak doen waarmee de 

regering het oneens is. 
 

1p 10 Tijdens een rechtszaak werd het volgende gezegd: “Ik heb er nooit zo bij 
nagedacht. Zij had verstand van de opvoeding en ik deed gewoon wat zij zei. Ik 
wilde geen ruzie”. 
Door wie is deze uitspraak gedaan? 
A door de advocaat 
B door de officier van justitie 
C door de rechter 
D door de verdachte 
 

2p 11 Enkele beweringen over de taken van de officier van justitie: 
1 De officier van justitie bepaalt samen met een rechter het vonnis. 
2 De officier van justitie eist in een rechtszaak tegen een verdachte een straf. 
3 De officier van justitie kan onderzoek laten doen naar de zaken waarvan de 

verdachte wordt beschuldigd. 
4 De officier van justitie mag geen getuigen oproepen en ondervragen. 

 Welke twee beweringen over de taken van de officier van justitie zijn juist? 
Schrijf alleen de nummers op. 

 
2p 12 Kraken is het bezetten van een leegstaand gebouw met de bedoeling om er te 

wonen. 
Krakers van gebouwen vinden dat kraken mogelijk moet zijn. 
Eigenaren van gebouwen vinden dat kraken verboden moet worden. 
Beide groepen vinden dat hun mening ondersteund wordt door een grondrecht 
uit de grondwet. 
Enkele grondrechten: 
1 recht op bescherming van eigendom 
2 recht op bewoonbaarheid van het land 
3 recht op rechtsbijstand 
4 recht op woongelegenheid 

 Welk grondrecht hoort bij welke groep? 
Doe het zo: 
Krakers van gebouwen willen kraken toestaan op basis van grondrecht … 
(schrijf nummer op). 
Eigenaren van gebouwen willen kraken verbieden op basis van grondrecht … 
(schrijf nummer op). 
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1p 13 Een beschrijving van een politieke functie: 
− hij/zij is verantwoordelijk voor wetsvoorstellen, 
− laat zich hierbij helpen door ambtenaren, 
− is lid van het kabinet, 
− wordt niet gekozen maar benoemd. 
Welke politieke functie wordt bedoeld? 
A Eerste Kamerlid  
B koningin 
C minister 
D Tweede Kamerlid 
 

1p 14 Als een wetsvoorstel uiteindelijk een wet wordt, komen daar handtekeningen 
onder te staan. 

 Waarom moet er volgens de grondwet naast de handtekening van het 
staatshoofd, de koningin, óók een handtekening van minstens één minister 
staan? 

 
3p 15 Vijf omschrijvingen: 

1 ander woord voor grondwet 
2 land met een koning(in) als staatshoofd 
3 land met een president als staatshoofd 
4 politiek systeem waarbij het volk beslist 
5 strijd voor gelijke rechten 
Zes begrippen: 
a constitutie 
b democratie 
c emancipatie 
d monarchie 
e rechtsstaat 
f republiek 

 Welk begrip hoort bij welke omschrijving? Let op! Er blijft één begrip over. 
Doe het zo: 
Bij omschrijving 1 hoort begrip ….. (vul een letter in). 
(enz. tot en met omschrijving 5) 
 
Gebruik bron 4, 5, 6 en 7. 

1p 16 De vier bronnen laten gebeurtenissen zien die te maken hebben met de 
geschiedenis van de Nederlandse staatsinrichting. 

 Zet de bronnen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. 
Doe het zo: 
Eerst …, dan …, vervolgens … en ten slotte …  (schrijf de nummers op). 
 
Gebruik bron 8. 

1p 17 De maker van de advertentie heeft een fout gemaakt in zijn beschrijving van de 
staatsinrichting in de 19e eeuw.  

 Welke fout staat er in de bron? Geef ook aan waarom dit fout is.
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1p 18 In 2006 ontvingen enkele tekenaars bedreigingen naar aanleiding van hun 
spotprenten. De tekenaars vinden dat je in een democratische samenleving 
kritiek mag leveren of iemand mag bespotten. 
Op welk grondrecht beroepen de tekenaars zich en is daarbij sprake van een 
klassiek of een sociaal grondrecht? 
A Het recht op bestaanszekerheid; dat is een klassiek grondrecht. 
B Het recht op gelijke behandeling; dat is een sociaal grondrecht. 
C Vrijheid van godsdienst; dat is een sociaal grondrecht. 
D Vrijheid van meningsuiting; dat is een klassiek grondrecht. 
 
 

Historisch overzicht vanaf 1900 
 

1p 19 Met welk land werkte Duitsland samen tijdens de Eerste Wereldoorlog? 
A Frankrijk 
B Groot-Brittannië 
C Oostenrijk-Hongarije 
D Rusland 
 
Gebruik bron 9. 

2p 20 Geef van twee onderdelen uit de bron aan waarom die passen bij de manier 
waarop er oorlog gevoerd werd tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Doe het zo: 
Onderdeel: … (noem onderdeel uit de bron), omdat … (geef uitleg). 
Onderdeel: … (noem ander onderdeel uit de bron), omdat … (geef uitleg). 
 
Gebruik bron 10, 11, 12 en 13. 

1p 21 De bronnen staan in willekeurige volgorde en hebben te maken met de Eerste 
Wereldoorlog. De afgebeelde gebeurtenissen spelen zich af in verschillende 
perioden. 

 Zet de bronnen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. 
Doe het zo: 
Eerst …, dan …, vervolgens … en ten slotte … (schrijf de nummers op). 
 
Gebruik bron 14. 

1p 22 Iemand beweert naar aanleiding van de grafiek dat de werkloosheid een 
oorzaak is geweest voor het aan de macht komen van Hitler. 

 Welk gegeven uit de grafiek kan gebruikt worden om deze bewering te 
bevestigen? 
 

                                          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.



 800013-1-736o 7 lees verder ►►►

2p 23 Een invulopdracht over de economische crisis in de jaren dertig van de 
twintigste eeuw: 
1 De economische crisis ontstond in 1929 toen de beurs in … (Amsterdam / 

New York) … instortte. 
2 De reactie van de regering Colijn op de economische crisis staat bekend als 

… (aanpassingspolitiek / gelijkschakeling) … . 
3 Daarnaast probeerde de regering Colijn mensen aan het werk te krijgen door 

het stimuleren van … (werkverschaffingsprojecten / omscholingen) … . 
 Kies telkens uit de twee mogelijkheden. 

Doe het zo: 
1 … (kies uit: Amsterdam / New York) 
(enz. voor 2 en 3) 
 

2p 24 Enkele politieke opvattingen uit de jaren dertig: 
1 De pers moet onder censuur worden geplaatst. 
2 De socialistische arbeiders moeten meer inspraak krijgen in de politiek. 
3 Er moeten gelijke rechten komen voor mannen en vrouwen. 
4 Er moet worden samengewerkt met communistische jeugdorganisaties. 
5 Het grondgebied moet worden uitgebreid. 
6 Het leger moet worden herbewapend. 

 Welke drie opvattingen horen bij de ideeën van nationaal-socialisten in 
Duitsland in de jaren dertig? Schrijf alleen de nummers op. 

 
Gebruik bron 15. 

2p 25 De ‘bloed- en bodemtheorie’ past bij de ideeën van de nazi’s. Volgens hen 
bestond er een speciale band tussen de Duitse grond en haar bewoners. 
Dit propaganda-affiche staat vol met symbolen die de nazi’s gebruikten. 

 Noem twee symbolen uit de bron en geef per symbool aan waarom dat past 
bij de ideeën van de nazi’s. 

Doe het zo: 
Symbool … (noem een symbool) past bij de ideeën van de nazi’s, omdat … 
(geef verklaring). 
Symbool … (noem een tweede symbool) past bij de ideeën van de nazi’s, omdat 
… (geef verklaring). 
 
Gebruik bron 16. 

1p 26 Waaruit blijkt dat de tekenaar de spot drijft met propaganda van de nazi’s? 
 
Gebruik nogmaals bron 16. 

1p 27 Geef aan waarom het niet waarschijnlijk is dat deze tekening in Duitsland 
gepubliceerd is in de tijd dat de nazi’s aan de macht waren. 
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Gebruik bron 17. 
1p 28 Wie heeft het pamflet laten verspreiden en met welk doel?  

A De Duitse legerleiding, omdat zij wilde voorkomen dat de Nederlandse 
burgers naar het buitenland vluchtten. 

B De Duitse legerleiding, omdat zij wilde voorkomen dat de Nederlandse 
burgers zich gingen verzetten. 

C De Nederlandse overheid, omdat zij wilde voorkomen dat de Nederlandse 
burgers gingen vechten. 

D De Nederlandse overheid, omdat zij wilde voorkomen dat de Nederlandse 
burgers naar het buitenland vluchtten. 

 
Gebruik bron 18. 

1p 29 Tijdens de oorlog gaven Nederlanders dit soort affiches aan elkaar door. 
Waarvan is het verspreiden van dit affiche een voorbeeld? 
A van aanpassing aan de Duitse bezetting 
B van collaboratie met de Duitse bezetters 
C van geweld tegen de Duitse bezetting 
D van verzet tegen de Duitse bezetters 
 
Gebruik bron 19. 

1p 30 Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren houtblokken nodig als brandstof voor 
autobussen. 

 Geef één reden waarom deze brandstof juist tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gebruikt werd. 
 
Gebruik bron 20. 

2p 31 Wat wordt bedoeld met ‘plaatsen waar verschrikkelijke dingen zijn gebeurd’? 
Geef ook aan waarom het volgens de makers van de bron belangrijk is dat deze 
plaatsen nooit vergeten mogen worden. 
Doe het zo: 
Met deze plaatsen wordt bedoeld: … (vul in). 
Deze plaatsen mogen nooit vergeten worden, omdat … (geef een reden). 
 
Gebruik bron 21. 

1p 32 Over welke gebeurtenis uit de Koude Oorlog wordt in deze vergadering 
overlegd? 
A de bouw van de Berlijnse Muur 
B de oprichting van het Warschaupact 
C het begin van de Cuba-crisis 
D het wegvallen van het IJzeren Gordijn 
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3p 33 Vier begrippen en twee personen: 
1 communisme 
2 democratie 
3 dictatuur 
4 Gorbatsjov 
5 kapitalisme 
6 Reagan 

 Welke begrippen en personen horen bij de Verenigde Staten en welke horen 
bij de Sovjetunie tijdens de periode van de Koude Oorlog? 

Doe het zo: 
Bij de Verenigde Staten horen: … (schrijf nummers op). 
Bij de Sovjetunie horen: … (schrijf nummers op). 
 
Gebruik bron 22. 

1p 34 Welke periode wordt in de bron beschreven? 
A de jaren vijftig 
B de jaren zestig 
C de jaren zeventig 
D de jaren tachtig 
 
Gebruik bron 23. 

1p 35 Wat wordt er met de vallende dominostenen uitgebeeld? 
A De uitbreiding van de Sovjetunie aan het einde van de jaren tachtig. 
B De uitbreiding van het Warschaupact aan het begin van de jaren tachtig. 
C Het einde van de NAVO aan het begin van de jaren tachtig. 
D Het einde van het Oostblok aan het einde van de jaren tachtig. 
 
Gebruik bron 24, 25, 26 en 27. 

1p 36 Zet de bronnen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later.  
Doe het zo: 
Eerst …, dan …, vervolgens … en ten slotte ... (schrijf de nummers op). 
 
Gebruik bron 28. 

1p 37 Volgens de tekenaar begint met een gebeurtenis in 2001 een nieuwe strijd. 
 Welke gebeurtenis is dat? 

 
Gebruik nogmaals bron 28. 

1p 38 De tekenaar vergelijkt het terrorisme met drie ideologieën die in de westerse 
geschiedenis een grote rol hebben gespeeld. 

 Geef aan welke overeenkomst de tekenaar ziet tussen het terrorisme en de 
drie ideologieën. 

 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Gebruik bron 29, 30, 31 en 32. 
1p 39 De foto’s laten vier verschillende Fokker vliegtuigen zien die in de loop van de 

20e eeuw zijn gemaakt. 
Zet de bronnen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later.  
Doe het zo: 
Eerst …, dan …, vervolgens … en ten slotte … (schrijf de nummers op) 
 

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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