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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
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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 Hoe heet de politicus die deze brief heeft geschreven? 
 
Gebruik nogmaals bron 1. 

1p 2 In de bron wordt gesproken over een wijziging van de grondwet. 
 Noem één wijziging die in de Grondwet van 1848 is opgenomen. 
 

2p 3 Een invulopdracht over een protestantse politieke partij: 
In 1879 werd een protestantse partij opgericht met de naam …(1)… Het 
was de eerste politieke partij in Nederland. De leider was …(2)… De 
aanhangers van deze partij werden ook wel de …(3)… genoemd. 
Daarmee werd duidelijk gemaakt dat deze mensen uit het 'gewone volk' 
kwamen. 
 Vul de ontbrekende woorden in. 
Doe het zo: 
1 = … (vul ontbrekend woord in) 
(enzovoort tot en met nummer 3) 
 
Gebruik bron 2. 

1p 4 Welk begrip hoort bij de bron? 
A algemeen kiesrecht 
B censuskiesrecht 
C districtenstelsel 
D evenredige vertegenwoordiging 
 
Gebruik bron 3. 

2p 5 De tekenaar tekent een belangrijke politieke leider als ridder. De ridder 
wordt geholpen door een schildknaap. De ridder en de schildknaap horen 
bij twee verschillende confessionele stromingen. De schildknaap hoort 
bij de protestantse stroming. 
 Bij welke andere confessionele stroming hoort de ridder? 
 Hoe heet de politieke leider die als ridder wordt afgebeeld? 
 
Gebruik nogmaals bron 3. 

1p 6 Voor welk gemeenschappelijk doel vechten de ridder en zijn schildknaap? 
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1p 7 In het stadje Hattem bestaan drie verschillende muziekverenigingen: 
 de christelijke 'Muziekvereniging Hattem' (opgericht 1899) 
 de neutrale 'Muziekvereniging Ons Genoegen' (opgericht 1899) 
 de 'Arbeiders Muziekvereniging Ontwaakt' (opgericht 1931) 
 Van welk maatschappelijk verschijnsel in Nederland zijn deze 

verschillende muziekverenigingen een voorbeeld? 
 

1p 8 De VARA werd in 1925 opgericht als een socialistische omroep. 
Waarom vonden de socialisten in Nederland het belangrijk om een eigen 
omroep op te richten? 
A Dan konden de arbeiders meer geld ophalen om de economische 

crisis te bestrijden. 
B Dan konden de arbeiders meer te weten komen over de ideeën van de 

socialisten. 
C Via de radio konden de arbeiders opgeroepen worden om te 

demonstreren voor de invoering van het algemeen mannenkiesrecht. 
D Via de radio konden de arbeiders opgeroepen worden om te strijden 

voor de invoering van het bijzonder onderwijs. 
 
Gebruik bron 4. 

2p 9 Vier instellingen in de Nederlandse staatsinrichting: 
a Eerste Kamer 
b kabinet 
c Provinciale Staten 
d Tweede Kamer 
 Geef per nummer in het schema aan welke instelling daarbij hoort. 
Doe het zo:  
1 = … (vul letter in) 
(enzovoort tot en met nummer 4) 
 

1p 10 In 1985 zetten ruim 3,5 miljoen mensen hun handtekening onder een 
oproep aan de Nederlandse regering en de Staten-Generaal. Zij vroegen 
daarin om geen kernraketten in Nederland te plaatsen. 
Van welk grondrecht maakten deze Nederlanders gebruik? 
A recht op bewoonbaarheid van het land 
B recht van petitie 
C vrijheid van drukpers 
D vrijheid van vereniging 
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2p 11 Hieronder staan vijf omschrijvingen van personen die een rol spelen bij 
een rechtszaak: 
1 Deze persoon beoordeelt of iemand schuldig is. 
2 Deze persoon klaagt de mogelijke dader aan. 
3 Deze persoon staat terecht voor het plegen van een strafbaar feit. 
4 Deze persoon verdedigt de mogelijke dader. 
5 Deze persoon vertelt in de rechtszaak wat hij heeft gezien. 
 Geef per omschrijving aan om welke persoon het gaat. 
Doe het zo: 
omschrijving 1 = … (vul persoon in). 
(enzovoort tot en met omschrijving 5) 
 

1p 12 Een grondrecht: 
Iedereen in Nederland die een advocaat nodig heeft, maar deze advocaat 
niet kan betalen, heeft recht op een bijdrage in de kosten. 
Over welk grondrecht gaat het hier? Is dat een klassiek of een sociaal 
grondrecht?  
Het gaat hier over het recht op 
A gelijke behandeling; dat is een klassiek grondrecht. 
B gelijke behandeling; dat is een sociaal grondrecht. 
C rechtsbijstand; dat is een klassiek grondrecht. 
D rechtsbijstand; dat is een sociaal grondrecht. 
 

2p 13 De volgende vier personen hebben een taak in de staatsinrichting van 
Nederland: 
1 Eerste Kamerlid 
2 officier van justitie 
3 rechter 
4 Tweede Kamerlid 
 Neem het onderstaande schema over en vul alle nummers op de 

juiste plaats in. 

wetgevende macht rechterlijke macht 

… … 

 
1p 14 Welke bewering over de Nederlandse rechtsstaat is juist? 

A Iedere burger in Nederland heeft het recht om een wetsvoorstel in te 
dienen. 

B Iedereen kan de officier van justitie vragen om een onpartijdig oordeel 
te geven over het handelen van de overheid. 

C Niet alleen de burger, maar ook de overheid moet zich aan wetten 
houden. 

D Rechters mogen niet te veel macht krijgen en moeten verantwoording 
afleggen aan de minister van Justitie. 
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Gebruik bron 5. 
2p 15 Zet de vijf afbeeldingen uit de bron in de juiste volgorde, van vroeger naar 

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

Historisch overzicht vanaf 1900 

 
Gebruik bron 6. 

1p 16 In 1901 waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Een dag voor de 
verkiezingen werd deze advertentie geplaatst. 
Bij welke stroming hoort de partij van G. Zijlma? 
A feministen 
B liberalen 
C protestanten 
D rooms-katholieken 
 
Gebruik bron 7. 

1p 17 Waren de meeste Engelsen het met hun landgenoot eens op het moment 
van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog? Verklaar je antwoord. 
Doe het zo: 
De meeste Engelsen waren het wel/niet (maak keuze) eens met hun 
landgenoot, want … (geef verklaring). 
 

1p 18 Welke wapens werden voor het eerst op grote schaal ingezet tijdens de 
Eerste Wereldoorlog? 
A duikboot, geweer en gifgas 
B duikboot, gifgas en tank  
C geweer, duikboot en tank 
D geweer, gifgas en tank 
 
Gebruik bron 8. 

2p 19 Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtten ongeveer een miljoen Belgen 
naar Nederland. Jij krijgt de opdracht om een tentoonstelling samen te 
stellen over de oorzaken van het op de vlucht slaan van de Belgen. 
 Welke twee onderdelen van de bron laten oorzaken zien van de 

vlucht naar Nederland? 
 

                                          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.



 KB-0125-a-14-2-o 6 / 10 lees verder ►►►

Gebruik bron 9. 
1p 20 Hieronder staan vijf gebeurtenissen die te maken hebben met de Eerste 

Wereldoorlog. Deze gebeurtenissen staan in de juiste tijdvolgorde, van 
vroeger naar later. 
1 Kroonprins Frans Ferdinand wordt in Sarajevo vermoord. 
2 Enthousiaste vrijwilligers melden zich voor militaire dienst. 
3 In Noord-Frankrijk en België graven de legers zich in. 
4 Duitse duikboten vallen ook neutrale schepen aan. 
5 In de buurt van Parijs wordt de wapenstilstand getekend. 
Op welke plaats in het chronologisch overzicht hoort de gebeurtenis uit 
de bron te staan? 
A tussen gebeurtenis 1 en 2 
B tussen gebeurtenis 2 en 3 
C tussen gebeurtenis 3 en 4 
D tussen gebeurtenis 4 en 5 
 

2p 21 Vier landen: 
1 Frankrijk 
2 Nederland 
3 Oostenrijk 
4 Polen 
In de Vrede van Versailles werd bepaald dat Duitsland grondgebied moest 
afstaan. 
 Welke twee landen hebben grondgebied van Duitsland gekregen? 

Schrijf alleen de nummers op. 
 

1p 22 De Vrede van Versailles verbood Duitsland om een grote legermacht te 
hebben. Om onder het verbod uit te komen sloot de regering van de 
Republiek van Weimar in 1922 in het geheim een verdrag met de  
Sovjet-Unie. In dit verdrag stond dat de Sovjet-Unie aan Duitsland 
toestemming gaf om op haar grondgebied een leger op te bouwen, 
legeroefeningen te houden en officieren op te leiden. 
 Geef aan waarom het historisch zo bijzonder was dat juist deze twee 

landen gingen samenwerken. 
 

1p 23 In 1929 stortte de beurs op Wall Street in. Het gevolg daarvan was een 
wereldwijde economische crisis. Duitsland werd door deze crisis extra 
zwaar getroffen. 
Waarom werd Duitsland extra zwaar getroffen door de wereldwijde 
economische crisis? 
A De Verenigde Staten hadden hun financiële hulp aan Duitsland 

stopgezet. 
B Duitsland had geld uitgeleend aan andere landen om de economie 

weer op te bouwen.   
C Hitler had enorme schulden gemaakt om het leger weer op te bouwen. 
D Roosevelt had opdracht gegeven om alle Duitse producten uit 

Amerikaanse winkels te halen.  
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1p 24 Tijdens de economische crisis in Nederland, in de periode 1929-1939, 
nam de regering maatregelen voor werklozen. Veel mensen vonden die 
maatregel vernederend. 
 Geef een voorbeeld van zo'n maatregel. 
 
Gebruik bron 10. 

1p 25 Welk begrip past bij deze wet? 
A censuur 
B dictatuur 
C Führerprincipe 
D Lebensraum 
 

2p 26 In de periode 1933-1939 kregen Joden in Duitsland in het dagelijks leven 
te maken met antisemitisme. 
 Noem twee verschillende voorbeelden waaruit blijkt dat Joden in 

Duitsland, in de periode 1933-1939, in het dagelijks leven te maken 
kregen met antisemitisme. 

 
2p 27 In 1943 moesten studenten in Nederland van de Duitse bezetter een 

verklaring ondertekenen. Daarmee beloofden zij niets te zullen 
ondernemen tegen de Duitse bezetter. Sommige studenten tekenden 
deze verklaring, anderen weigerden dat. Er zijn mensen die de houding 
van de studenten die tekenden zien als een vorm van collaboratie, terwijl 
anderen het zien als aanpassing. 
 Geef voor beide meningen een argument. 
Doe het zo: 
collaboratie: … (geef argument) 
aanpassing: … (geef argument) 
 
Gebruik bron 11. 

1p 28 Hoort deze foto bij het begin of bij het einde van de Tweede 
Wereldoorlog? Verklaar je keuze. 
 
Gebruik bron 12. 

1p 29 Waarom voelde de schrijver van de bron zich onbegrepen? 
A Omdat hij door zijn afkomst ervan verdacht werd al die tijd 

ondergedoken te hebben gezeten. 
B Omdat hij door zijn jarenlange verblijf in Duitsland werd gezien als een 

collaborateur. 
C Omdat hij zijn verhaal dat hij tijdens de oorlog had vastgezeten als 

NSB-er, niet kon vertellen. 
D Omdat hij zijn verhaal dat hij tijdens de oorlog in een 

concentratiekamp had gezeten, niet kon vertellen. 
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Gebruik bron 13. 
2p 30 Zet de vijf krantenkoppen in de juiste volgorde, van vroeger naar later. 

Doe het zo: 
Eerst …, dan …, daarna …, vervolgens … en ten slotte … (vul nummers 
in). 
 
Gebruik bron 14. 

1p 31 Welke ideologie bedoelt Truman als hij het heeft over 'een andere manier 
van leven'? 
 

1p 32 Welke bewering over de Blokkade van Berlijn is juist? 
A Als gevolg van de blokkade zocht Stalin toenadering tot het Westen. 
B De aanleiding was een bezoek van president Kennedy aan Berlijn. 
C De oorzaak was de dreiging van de NAVO met een wapenwedloop 

tegen de Sovjet-Unie. 
D Door de luchtbrug ontstond in West-Berlijn geen hongersnood. 
 

1p 33 Hieronder staan drie voormalige politieke leiders in Nederland: 
 A. Kuyper 
 H. Colijn 
 W. Drees 
 Kies één van deze personen en geef een historisch argument waarom 

deze persoon een belangrijke rol heeft gespeeld in de Nederlandse 
geschiedenis. 

Doe het zo: 
persoon: … (noem persoon) 
Deze persoon heeft een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse 
geschiedenis, omdat … (geef een historisch argument). 
 
Gebruik bron 15. 

1p 34 De brief van president Kennedy is geschreven tijdens een confrontatie 
tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog. 
Welke bewering is juist? 
De brief gaat over  
A de Blokkade van Berlijn, omdat Kennedy bang is voor de plaatsing van 

aanvalswapens. 
B de Blokkade van Berlijn, omdat Kennedy dit een bedreiging van de 

Europese veiligheid vindt. 
C de Cubacrisis, omdat Kennedy bang is voor de plaatsing van 

aanvalswapens.  
D de Cubacrisis, omdat Kennedy dit een bedreiging van de Europese 

veiligheid vindt. 
 

1p 35 Noem een andere confrontatie tijdens de Koude Oorlog waarbij Kennedy 
en Chroesjtsjov tegenover elkaar stonden. 
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Gebruik bron 16. 
1p 36 Wat is de oorzaak van de ontwikkeling die in de bron te zien is?  

A de oliecrisis  
B de welvaartstijging in Nederland 
C de werkloosheid in Nederland 
D het Marshallplan 
 
Gebruik bron 17. 

2p 37 Hieronder staan drie begrippen:  
a Europese samenwerking 
b feminisme  
c oliecrisis 
 Neem het onderstaande schema over en vul de letters en nummers in 

op de juiste plaats.  

onderwerp 
begrip 

(schrijf letter op) 
afbeelding 

(schrijf nummer op) 

autovrije zondag … … 

Dolle Mina's … … 

EEG … … 

 
Gebruik bron 18. 

1p 38 Wie is de schrijver van deze tekst? 
A Chroesjtsjov 
B Gorbatsjov 
C Lenin 
D Stalin 
 
Gebruik nogmaals bron 18. 

1p 39 De schrijver van de tekst heeft het over problemen in de Sovjet-Unie. 
 Noem een van de problemen die volgens de schrijver met behulp van 

perestrojka of glasnost opgelost kan worden. 
 

1p 40 Iemand heeft een boek geschreven over het leven van zijn opa.  
Het boek heeft de volgende hoofdstukken: 
1 Jeugd, 1893-1910 
2 Studie en militaire dienst, 1910-1918 
3 Werk, 1918-1958 
4 Met pensioen, 1958-1982 
Jij wilt meer te weten komen over het dagelijks leven tijdens het 
Interbellum. 
 In welk hoofdstuk van dat boek kun jij meer te weten komen over het 

dagelijks leven tijdens het Interbellum? Schrijf alleen het nummer van 
het hoofdstuk op. 

 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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2p 41 Hieronder staan vijf begrippen die te maken hebben met de geschiedenis 
van Nederland: 
1 de oliecrisis 
2 de opbouw van de verzorgingsstaat 
3 de Tweede Feministische Golf 
4 economische groei 
5 het poldermodel 
 Welke twee gebeurtenissen of ontwikkelingen passen bij Nederland in 

de periode 1990-2000? Schrijf alleen de nummers op. 
 
Gebruik bron 19. 

2p 42 Welke gebeurtenis heeft de tekenaar uitgebeeld? In welk jaar vond deze 
gebeurtenis plaats? 
Doe het zo: 
gebeurtenis: … (noem gebeurtenis) 
jaar: … (noem jaar) 
 
 

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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