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 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1 
dinsdag 15 mei

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

Staatsinrichting van Nederland 
 
Gebruik bron 1. 

1p 1 Over welke tijd gaat de afbeelding? 
A over de tijd vóór 1848 
B over de tijd tussen 1848 en 1917 
C over de tijd na 1917 
 
Gebruik bron 2. 

1p 2 De personen in de bron zijn tegen algemeen kiesrecht. 
 Noem een reden waarom deze personen absoluut niet in verband gebracht 

willen worden met mensen die voor algemeen kiesrecht demonstreren. 
 
Gebruik bron 3. 

2p 3 In de bron wordt de spot gedreven met de partijleider van de SDAP. Hieronder 
staan vier mogelijke manieren om hem te bespotten: 
1 Hij komt op voor de arbeiders, maar heeft alleen burgers als aanhangers. 
2 Hij noemt het algemeen kiesrecht een oplossing voor alle problemen. 
3 Hij staat als deftig heer verheven boven zijn socialistische aanhangers. 
4 Hij wordt massaal uitgelachen door zijn aanhangers. 
 Welke twee manieren om de partijleider te bespotten zijn te herkennen in de 

bron? Schrijf alleen de nummers op. 
 
Gebruik nogmaals bron 3. 

2p 4 Hieronder staan enkele personen en enkele stromingen: 
1 H. Schaepman a liberalen 
2 W. Drucker b protestanten 
3 P.J. Troelstra c socialisten 

 Welke persoon en welke stroming worden afgebeeld in de bron? 
Doe het zo: 
persoon: … (vul nummer in) 
stroming: … (vul letter in) 
 
Gebruik bron 4. 

1p 5 In welk jaar werd dit wetsvoorstel ingediend? 
A 1848 
B 1883 
C 1919 
D 1954 
 
Gebruik nogmaals bron 4. 

1p 6 Van welk recht van de Tweede Kamer maakte het Kamerlid Marchant gebruik? 
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Gebruik bron 5. 
2p 7 Hieronder staan vier ontwikkelingen in de politieke geschiedenis van Nederland: 

1 de emancipatie van katholieken 
2 de emancipatie van liberalen 
3 ontzuiling 
4 verzuiling 
 Welke twee ontwikkelingen horen bij de bron? Schrijf alleen de nummers op. 
 

2p 8 Hieronder staan enkele stappen die horen bij het tot stand komen van een wet: 
1 bespreking van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer 
2 bespreking van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer 
3 indiening van het wetsvoorstel door de minister 
4 ondertekening van de wet door de koning(in) 
5 publicatie van de wet in het Staatsblad 

a b c d e

 Wat is de juiste volgorde bij het tot stand komen van een wet? Gebruik 
hierbij het bovenstaande schema. 

Doe het zo:  
Bij a hoort … (vul nummer in). 
(enz. tot en met e) 
 
Gebruik bron 6. 

1p 9 Op welk grondrecht doen de gevangenen een beroep? En is dat grondrecht een 
klassiek of een sociaal grondrecht? 
De gevangenen doen een beroep op 
A het recht op rechtsbijstand en dat is een klassiek grondrecht. 
B het recht op rechtsbijstand en dat is een sociaal grondrecht. 
C het recht op vrijheid van vereniging en dat is een klassiek grondrecht. 
D het recht op vrijheid van vereniging en dat is een sociaal grondrecht. 
 
Gebruik bron 7. 

1p 10 In de bron ontbreekt twee maal hetzelfde woord. 
 Welk woord moet worden ingevuld? 
 
Gebruik bron 8. 

1p 11 Op welk grondrecht doen de ongetrouwde leraren een beroep? 
A het recht op bestaanszekerheid 
B het recht op een gelijke behandeling 
C het recht op een persoonlijke levenssfeer 
D het recht op onderwijs 
 

1p 12 Een minister heeft een wetgevende én een uitvoerende taak. De Tweede Kamer 
heeft een wetgevende taak en nog een andere taak. 
 Welke andere taak van de Tweede Kamer wordt bedoeld? 
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1p 13 In 2003 werd in de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat behandeld. Enkele Kamerleden waren ontevreden over de grote 
uitgaven die de regering voorstelde voor de aanleg van de Betuwe(spoor)lijn. 
Deze Kamerleden wilden de begroting afkeuren. 
 Van welk recht wilden deze Kamerleden gebruikmaken? 
 
Gebruik bron 9. 

1p 14 Welk kenmerk van de Nederlandse rechtsstaat is op de bron van toepassing? 
A de gebondenheid van rechters aan de wet 
B de onafhankelijkheid van de rechtspraak 
C het recht hebben op een advocaat 
D het recht hebben op hoger beroep 
 

1p 15 Hieronder staan vier veranderingen in de Nederlandse staatsinrichting: 
1 invoering van actief vrouwenkiesrecht 
2 invoering van algemeen mannenkiesrecht 
3 invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid 
4 invoering van sociale grondrechten in de grondwet 
 Zet de veranderingen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. 
Doe het zo: 
Eerst …, dan …, vervolgens … en ten slotte … (vul alleen nummers in). 
 

1p 16 Welke bewering over de macht van de koning(in) is juist? 
A Deze macht is beperkt door de grondwet. 
B Deze macht is beperkt door het ontbreken van een parlement. 
C Deze macht is groot door de ministeriële verantwoordelijkheid. 
D Deze macht is groot door de onschendbaarheid als staatshoofd. 
 
 

Historisch overzicht vanaf 1900 
 
Gebruik bron 10. 

1p 17 In welk jaar is de foto gemaakt? 
A 1914 
B 1916 
C 1918 
D 1920 
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Gebruik bron 11. 
2p 18 De foto met Duitse soldaten in België werd als propaganda verspreid door de 

Duitse legerleiding. Dat werd gedaan om het negatieve beeld van het Duitse 
leger in België te veranderen in een positief beeld. 
 Geef eerst aan, zonder bron, welk negatief beeld er van het Duitse leger in 

1914 bestond. 
 Geef daarna aan, mét bron, welk positief beeld de Duitse legerleiding wilde 

overdragen over het Duitse leger in 1915. 
Doe het zo: 
negatief beeld in 1914 over het Duitse leger: … (noem beeld). 
positief beeld over het Duitse leger volgens de Duitse legerleiding in 1915: … 
(noem beeld). 
 
Gebruik bron 12. 

2p 19 Hieronder staan vier perioden: 
1 1920-1930 
2 1930-1940 
3 1940-1950 
4 1950-1960 
De situatie in de bron is kenmerkend voor Nederland in één van de vier 
perioden. 
 Voor welke periode is de bron kenmerkend? Verklaar je antwoord. 
Doe het zo: 
De bron is kenmerkend voor periode … (vul nummer in), omdat … (geef 
verklaring). 
 
Gebruik bron 13. 

2p 20 Iemand beweert dat Hitler op basis van de verkiezingsuitslag van 5 maart 1933 
een sterke politieke positie heeft gekregen, maar niet alle macht heeft. 
 Leg met behulp van de bron uit dat deze bewering juist is. 
Doe het zo: 
sterke politieke positie van Hitler, want …; 
maar Hitler heeft niet alle macht, want … . 
 
Gebruik bron 14. 

1p 21 Welk begrip past bij alle vier onderdelen van de bron? 
A demilitarisatie 
B herbewapening 
C indoctrinatie 
D terreur 
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Gebruik bron 15. 
2p 22 Hieronder staan vier beweringen: 

1 De Duitse aanval op Nederland was een onderdeel van een grotere aanval. 
2 Duitse parachutisten bezetten Den Haag en arresteerden de leden van het 

Koninklijk Huis. 
3 Duitse troepen vielen op verschillende plaatsen Nederland binnen. 
4 Het noorden van Nederland werd met succes verdedigd tegen de Duitse 

troepen. 
 Welke twee beweringen over de aanval van Duitse troepen op Nederland 

zijn én juist én op de kaart te herkennen? Schrijf alleen de nummers op. 
 
Gebruik bron 16. 

1p 23 Het beeld herinnert aan de Februaristaking in 1941. Deze staking was gericht 
tegen een maatregel van de Duitse bezetter. 
 Tegen welke maatregel van de Duitse bezetter was de staking gericht? 
 
Gebruik bron 17. 

1p 24 Welke bewering over deze krant is juist? 
De krant werd gedrukt in opdracht van 
A de Nederlandse regering in Londen. 
B de NSB. 
C de SDAP. 
D het verzet. 
 

2p 25 Een invulopdracht over Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog: 

Het Nederlandse leger bereidde zich voor op een mogelijke aanval vanuit het 
oosten door …(a)… van het leger. 
Ondanks de tegenstand van het Nederlandse leger zag de legerleiding het 
hopeloze van doorvechten in en ging over tot …(b)… . 
De Duitse bezetter vervolgde de Joden. Zij kwamen in Westerbork terecht. Van 
daaruit vond …(c)… plaats naar vernietigingskampen. 
Sommige Nederlanders hebben de Duitse bezetter geholpen met het vervolgen 
van Joden. Zij maakten zich schuldig aan …(d)… . 

Hieronder staan vier begrippen: 
1 capitulatie 
2 collaboratie 
3 deportatie 
4 mobilisatie 
 Vul bij iedere letter het juiste nummer in. 
Doe het zo: 
Bij a hoort … (vul nummer in). 
(enz. tot en met d) 
 
Gebruik bron 18. 

1p 26 In de bron wordt één van de keerpunten in de Tweede Wereldoorlog 
beschreven. 
 Over welk keerpunt gaat het in de bron? 
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Gebruik bron 19. 
1p 27 De nazi's hadden er belang bij dat alle gegevens over het concentratiekamp 

werden vernietigd. 
 Geef aan welk belang de nazi's hadden om alle gegevens te vernietigen. 
 
Gebruik bron 20. 

2p 28 Stel dat Amerikaanse militairen dit bord toen tegenkwamen. Zij kunnen  
  zowel met begrip als met boosheid reageren op de tekst. 

 Geef een reden voor het begrip van de Amerikaanse soldaten. 
 Geef ook een reden voor hun boosheid. 
Doe het zo: 
begrip, omdat … (geef een reden) 
boosheid, omdat … (geef een reden) 
 

1p 29 Na de Tweede Wereldoorlog werden veel Duitse oorlogsmisdadigers voor het 
gerecht gebracht. Zij verdedigden zich dikwijls met de uitspraak: 'Befehl ist 
Befehl' (= bevel is bevel). Deze verdediging past bij een kenmerk van het 
nationaal-socialisme. 
 Bij welk kenmerk van het nationaal-socialisme past deze uitspraak? 
 
Gebruik bron 21. 

1p 30 De politieke prent verscheen in 1949 in een Duits blad. 
Welke gebeurtenis was de aanleiding om deze prent te maken? 
A de bezetting van Duitsland door de Geallieerden en de As-mogendheden 
B de bouw van de Muur tussen Oost- en West-Berlijn 
C de deling van Duitsland in West-Duitsland en Oost-Duitsland 
 

1p 31 Hieronder staan vier beweringen over enkele West-Europese landen na de 
Tweede Wereldoorlog: 
1 Ze gingen samenwerken in de Europese (Economische) Gemeenschap. 
2 Ze kwamen opnieuw met elkaar in een gewapend conflict. 
3 Ze sloten een militair bondgenootschap met de Sovjet-Unie. 
4 Ze verloren de macht over koloniën in Azië en Afrika. 
In welk antwoord staan twee juiste beweringen? 
A bewering 1 en 2 
B bewering 1 en 3 
C bewering 1 en 4 
D bewering 2 en 3 
E bewering 2 en 4 
F bewering 3 en 4 
 
Gebruik bron 22. 

1p 32 In de jaren vijftig van de vorige eeuw ging de helft van alle meisjes naar een 
huishoudschool. In de jaren zeventig keurden feministen deze vorm van 
onderwijs af. 
 Geef met behulp van de bron een reden voor de afkeuring van deze vorm 

van onderwijs door feministen in de jaren zeventig. 
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2p 33 De manier van leven van veel jongeren tussen 1960 en 1970 verschilde duidelijk 
van de manier van leven van hun ouders. Jongeren hadden bijvoorbeeld meer 
geld en meer vrije tijd dan hun ouders. 
 Geef nog twee andere voorbeelden van die verschillende manieren van 

leven. 
Doe het zo: 
voorbeeld 1: jongeren …, terwijl hun ouders … . 
voorbeeld 2: jongeren …, terwijl hun ouders … . 
 

1p 34 Hieronder staan drie kenmerken van een land in de tijd van de Koude Oorlog: 
1 De economie wordt in belangrijke mate gepland door de overheid. 
2 De vrijheid van meningsuiting wordt door censuur sterk beperkt. 
3 De aanwezigheid van een buitenlands leger zorgt ervoor dat dit land niet 

echt onafhankelijk is. 
Voor welk land gelden deze drie kenmerken? 
A de Sovjet-Unie 
B de Verenigde Staten 
C een Oost-Europees land 
D een West-Europees land 
 

1p 35 Op 22 oktober 1962 deelde president Kennedy van de Verenigde Staten mee 
dat de Sovjet-Unie bezig was raketbases te bouwen op Cuba. Hij eiste dat deze 
raketinstallaties afgebroken werden. 
 Geef een reden waarom president Kennedy de bouw van deze 

raketinstallaties onaanvaardbaar vond. 
 

1p 36 Welke bewering over de politiek van Gorbatsjov is juist? 
Gorbatsjov wilde 
A afschaffing van het communisme. 
B hervorming van het communisme. 
C uitbreiding van de macht van de Sovjet-Unie. 
D versterking van de staatsbedrijven. 
 

1p 37 Na de val van de Muur ontstond er weer een groot, verenigd Duitsland. Veel 
Europeanen hadden bezwaar tegen deze hereniging. 
 Geef een historische reden waarom veel Europeanen bezwaar hadden tegen 

deze hereniging. 
 

1p 38 Eind 1989 waren veel inwoners van Berlijn blij dat de Muur in hun stad werd 
afgebroken. Enkele jaren later werd er juist geprotesteerd tegen het afbreken 
van de laatste stukken van de Muur. Dat protest had te maken met de 
geschiedenis van Berlijn. 
 Noem een reden waarom deze mensen het belangrijk vonden om de laatste 

stukken van de Muur te behouden. 
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1p 39 Welke staten zijn na het einde van de Koude Oorlog uiteengevallen? 
A de Sovjet-Unie en Duitsland 
B Duitsland en Frankrijk 
C Frankrijk en Hongarije 
D Hongarije en Italië 
E Italië en Joegoslavië 
F Joegoslavië en de Sovjet-Unie 
 

2p 40 Hieronder staan vier beweringen over de verzorgingsstaat tussen 1980 en 2000: 
1 De overheid besteedt veel geld aan uitkeringen. 
2 De verzorgingsstaat maakt mensen afhankelijk van anderen. 
3 De verzorgingsstaat zorgt voor erg veel banen op het gebied van zorg en 

welzijn. 
4 Een beschaafd land zorgt voor de zwakkeren in de samenleving. 
 Welke twee beweringen worden gebruikt door mensen die kritiek hebben op 

de verzorgingsstaat? Schrijf alleen de nummers op. 
 

1p 41 Welke bewering over het Europees Parlement is juist? 
Het Europees Parlement 
A bestaat uit ministers van alle EU-lidstaten. 
B is het dagelijks bestuur van de Europese Unie. 
C keurt voorstellen van de Europese Commissie goed of af. 
D zorgt ervoor dat Europese regels worden uitgevoerd. 
 
Gebruik bron 23. 

1p 42 De kaart hoort bij Europa tijdens een bepaalde periode in de twintigste eeuw. 
Bij welke periode hoort de kaart? 
A de Eerste Wereldoorlog 
B de Koude Oorlog 
C de Tweede Wereldoorlog 
D het Interbellum 
 
Gebruik bron 24. 

2p 43 De zes afbeeldingen laten belangrijke gebeurtenissen zien uit de twintigste 
eeuw. Ze staan in willekeurige volgorde. 
 Zet de afbeeldingen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. 
Doe het zo: 
Eerst …, dan …, dan …, dan … vervolgens … en ten slotte … (vul alleen 
nummers in). 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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1p 44 Hieronder staan enkele personen die in het 'Historisch Overzicht vanaf 1900' 
voorkomen: 
 Aletta Jacobs 
 Anne Frank 
 Jozef Stalin 
 Ronald Reagan 
Deze personen zijn van grote betekenis geweest in de geschiedenis vanaf 
1900. 
 Kies één van deze personen en geef een historisch argument waarom het 

terecht is dat deze persoon in het Historisch Overzicht staat. 
Doe het zo: 
persoon: … (noem persoon); 
Het is terecht dat deze persoon in het Historisch Overzicht staat, omdat ... (geef 
een historisch argument). 
 
 

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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