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Staatsinrichting van Nederland 
 

1p 1 Uit een stripverhaal over de geschiedenis van Nederland: 

Koning Willem II had een duidelijke mening 
over het voorstel de grondwet te veranderen... NEEN!!!

NEGEN KEER NEEN!

 
In 1848 werd de grondwet gewijzigd. Er veranderde iets in de manier waarop 
Nederland werd bestuurd. 
Welke verandering was dat? 
A De koning kreeg meer macht, de regering kreeg minder macht. 
B De regering kreeg meer macht, het parlement kreeg minder macht. 
C Het parlement kreeg meer macht, de koning kreeg minder macht. 
 

1p 2 Waarover waren alle belangrijke politieke groepen het tussen 1850 en 1900 met 
elkaar eens? Het kiesrecht moet 
A aan alle kinderen gegeven worden die hun school afmaken. 
B aan meer mensen gegeven worden. 
C alleen aan gelovige mensen gegeven worden. 
D beperkt blijven tot de rijke mensen. 
 

1p 3 De tekening gaat over de plichten van getrouwde vrouwen rond 1900. 

 
 Noem een plicht van een getrouwde vrouw rond 1900. 
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1p 4 Waarom richtten arbeiders, gelovigen en vrouwen in de 19e eeuw eigen 
verenigingen op? 
A Om een einde te maken aan hun achterstand. 
B Om een goede besteding te hebben voor het grote aantal vakantiedagen. 
C Om te laten zien dat zij de baas waren geworden in Nederland. 
D Om te protesteren tegen de grondwet en de koning. 
 

2p 5 Geef per kenmerk aan of het hoort bij rooms-katholieken of bij liberalen.  
1 Hun leider in de tweede helft van de 19e eeuw was Schaepman. 
2 Hun leider rond 1850 was Thorbecke. 
3 Zij legden de nadruk op economische vrijheid. 
4 Zij wilden een einde maken aan hun achterstand. 
 

2p 6 De argumenten hieronder werden rond 1900 gebruikt door vóór- en 
tegenstanders van vrouwenkiesrecht. 
1 Alle mensen horen voor de wet gelijk te zijn en gelijke grondrechten te 

hebben. 
2 Er zijn vrouwen die wél gestudeerd hebben en werken en belasting betalen. 
3 Volgens de wet is de man het hoofd van het gezin, dus moet een vrouw haar 

man gehoorzamen. 
4 Vrouwen hebben geen verstand van politiek.  

 Geef per argument aan of dit vóór of tegen vrouwenkiesrecht gebruikt werd. 
 

1p 7 Zetelverdeling na de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2003: 
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Welke bewering naar aanleiding van de bron is juist? 
A De partij die de verkiezingen wint krijgt alle zetels in de Tweede Kamer. 

Alleen deze partij gaat het land regeren. 
B In de grondwet staat dat iedereen gelijk is. Daarom hebben alle partijen 

evenveel macht. 
C In een democratie mag iedereen meebeslissen. Daarom is het niet mogelijk 

dat één partij de regering vormt. 
D Verschillende partijen vormen samen de regering. Anders kan de regering 

niet op een meerderheid rekenen in de Tweede Kamer. 
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1p 8 Bij welke verkiezing is het aantal mensen dat gaat stemmen het grootst? 
A Bij de Eerste Kamer, want alleen de Eerste Kamer wordt gekozen, de 

Tweede Kamer wordt benoemd. 
B Bij de Tweede Kamer, want voor de Eerste Kamer is er geen rechtstreekse 

verkiezing, voor de Tweede Kamer wel. 
C Er gaan bij beide Kamers evenveel mensen stemmen. 
 

2p 9 Uit een levensbeschrijving van een Tweede Kamerlid: 
 

Het Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS) vroeg de minister van Onderwijs om een 
wet. Deze wet zou alle middelbare scholen moeten verplichten een leerlingenstatuut op 
te stellen. Dat is een document met alle rechten en plichten van leerlingen. De minister 
weigerde. Toen vroeg het LAKS hulp aan een lid van de Tweede Kamer. Hij diende in 
1989 een wetsvoorstel in. Na enkele aanpassingen door de Tweede Kamer werd het 
voorstel aangenomen. Voortaan moest iedere middelbare school een leerlingenstatuut 
hebben. 

 Geef per bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 Als je een Tweede Kamerlid vraagt om een wetsvoorstel móet hij of zij dat 

ook maken. 
2 De minister kan een besluit van de Tweede Kamer in zijn eentje 

tegenhouden. 
3 De Tweede Kamer mag veranderingen aanbrengen in wetsvoorstellen. 
4 Leden van de Tweede Kamer hebben het recht om zelf een wetsvoorstel in 

te dienen.  
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1p 10 Bekijk onderstaande tekening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De docent wijst streng op het leerlingenstatuut (= een reglement voor leerlingen) 
en de leerling reageert geschrokken. Maar het had ook andersom getekend 
kunnen worden. Je kunt het leerlingenstatuut vergelijken met een grondwet. Dan 
zou de leerling op het leerlingenstatuut wijzen en de docent geschrokken 
reageren. 
Waarom zou de docent geschrokken reageren? 
A Omdat docenten die leerlingen laten schrikken aangeklaagd worden bij de 

rechter. 
B Omdat in het leerlingenstatuut niet alleen plichten staan, maar ook rechten 

van de leerlingen. 
C Omdat net als de grondwet het leerlingenstatuut alleen geldig is als iedereen 

het er mee eens is. 
D Omdat volgens de grondwet de leerlingen in Nederland de macht hebben. 
 

2p 11 Nederland heeft een grondwet. 
 Geef per onderwerp aan of de volgende begrippen wel of niet in de 

grondwet staan. 
1 belangrijkste rechten van de burgers 
2 plannen van de regering 
3 verkeersregels 
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1p 12 De koningin leest de troonrede voor. 

 
Nederland is een constitutionele monarchie. 
Welke uitspraak hierover is juist? 
A Bij een besluit van de regering stemt de koningin mee. 
B De koningin mag altijd een wet waar ze het niet mee eens is ongeldig 

verklaren. 
C De macht van de koningin is vastgelegd in de grondwet. 
 

2p 13 Invultekst over de rechtsstaat: 
Nederland is een rechtsstaat. Dat wil zeggen dat een verdachte van een misdrijf 
recht heeft op de hulp van ..(a).. . Bij een rechtszaak moet ..(b).. zich onpartijdig 
gedragen, want voor ..(c).. is de wet gelijk. 

 Vul de onderstaande begrippen op de juiste plaats in. Let op! Elk begrip 
mag maar één keer gebruikt worden. 

1 de burgers  
2 een advocaat  
3 een rechter 
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2p 14 De dieren in de tekeningen stellen mensen voor. 
 
tekening 1         tekening 2 

 
Enkele grondrechten: 
a het recht om te vergaderen en te demonstreren  
b het recht op onderwijs  
c het recht op vrijheid van godsdienst 

 Geef per tekening aan welk grondrecht wordt geschonden. Let op! Er blijft 
één grondrecht over. 

 
1p 15 Informatie van de website van Amnesty International: 

 
Geen kind in de cel  
 
Steeds vaker worden kinderen van vluchtelingen in afwachting van hun uitzetting in  
een gevangenis opgesloten. Sommigen mogen bij hun ouders verblijven, anderen  
zitten alleen. Een aantal organisaties, waaronder Amnesty International, vindt de 
gevangenschap van deze kinderen onacceptabel en voert daarom de actie ‘Geen kind 
in de cel!’ Geef de vreemdelingenkinderen in de Nederlandse cellen een stem en teken 
de petitie (= een verzoekschrift) aan de regering.

 
 Zou jij deze petitie (= een verzoekschrift) tekenen of niet? Geef een 

inhoudelijk argument, dus geen emotioneel argument! 
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2p 16 Enkele krantenkoppen:  
1 Eerste AOW-uitkering door minister aan bejaard echtpaar uitgedeeld. 
2 Eerste vrouwelijke student: mevrouw Jacobs mag studeren aan de 

universiteit! 
3 Eindelijk echt algemeen kiesrecht: vrouwen mogen ook stemmen. 
4 Thorbecke tevreden: koning gaat akkoord met nieuwe grondwet. 

 Geef per krantenkop aan of deze hoort in de periode 1848-1916 of in de 
periode 1917-1990. 

 
 

De koloniale relatie Indonesië - Nederland 
 

1p 17 De Nederlandse koning Willem I richtte in 1824 de Nederlandse 
Handelmaatschappij op. Dit bedrijf speelde later een grote rol in het 
Cultuurstelsel. 
Wat was tijdens het Cultuurstelsel de taak van de Nederlandse 
Handelmaatschappij? 
A Producten in Europa kopen, die producten met winst in Nederland verkopen 

en de winst onder de aandeelhouders verdelen. 
B Producten in Nederland kopen, die producten met winst in Indonesië 

verkopen en de winst in Indonesië investeren. 
C Producten in Indonesië kopen, die producten met winst in Europa verkopen 

en de winst in de Nederlandse schatkist stoppen. 
 

1p 18 Het Cultuurstelsel verplichtte de Indonesiërs producten te verbouwen voor de 
export. 
Welke producten moesten toen verplicht worden verbouwd? 
A koffie en suiker 
B rijst en indigo 
C thee en aardappelen 
 

2p 19 Hieronder staan vier zinnen die samen een verhaal vormen over het 
Cultuurstelsel. 
1 Tijdens het Cultuurstelsel kregen Indonesische vorsten cultuurprocenten. 
2 Zij gebruikten het geld van de cultuurprocenten om fabrieken te bouwen. 
3 Boeren moesten verplicht werken voor de Nederlandse schatkist. 
4 In ruil voor dat extra harde werken kregen de boeren een deel van de winst. 

 Geef per zin aan of deze juist of onjuist is. 
 

1p 20 Vier zinnen over herendiensten in Indonesië in de tijd van het Cultuurstelsel. 
1 Boeren moesten herendiensten verrichten zoals wegen aanleggen en 

kanalen graven.  
2 Hierna werd besloten het aantal herendiensten te verminderen.  
3 Het gevolg was dat er in de 19e eeuw soms hongersnood ontstond.  
4 Hierdoor hadden de boeren minder tijd om hun eigen land te bewerken. 

 Zet de zinnen in de juiste volgorde. 
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1p 21 Theepluk op Sumatra (1925). 

 
Welke vraag kun je met behulp van deze afbeelding beantwoorden? 
A In welk seizoen werd er thee geplukt? 
B Kwam in Indonesië vrouwen- of kinderarbeid voor? 
C Was thee het enige tropische exportproduct? 
 

1p 22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de invoering van het Cultuurstelsel verdiende Nederland veel geld aan 
Indonesië. Op de tekening zie je het woord 'winst' op de zak staan. 
Hoe werd deze ‘winst’ uit Indonesië genoemd? 
A batig slot 
B kolonie  
C plantage 
D werkdruk 
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1p 23 Op welke kaart staat Indonesië afgebeeld? 

1 2

3 4  
A kaart 1 
B kaart 2 
C kaart 3 
D kaart 4 
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1p 24 Theefabriek in Indonesië (1910). 

 
Wie was de eigenaar van de fabriek? 
A De Nederlandse regering; particuliere ondernemers hadden rond 1910 

alleen interesse in mijnbouw. 
B De Nederlandse regering; particuliere ondernemers mochten in 1910 geen 

theefabrieken bezitten. 
C Een particuliere ondernemer; de Nederlandse regering gaf particuliere 

ondernemers na 1870 toestemming bedrijven te beginnen. 
D Een particuliere ondernemer; de Nederlandse regering mocht zich na 1870 

niet bemoeien met de verbouw van thee. 
 

1p 25 Na ongeveer 1870 verdween het Cultuurstelsel. Steeds meer particuliere 
ondernemers begonnen een bedrijf in de land- en mijnbouw. 
Welke Nederlandse politieke groepering zorgde voor deze veranderingen? 
A communisten 
B confessionelen 
C liberalen 
D socialisten 
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1p 26 Voorkant van een boek over koelies (1932). 

 
De schrijfster van dit boek schreef over het dagelijkse leven in Indonesië. Haar 
boek zorgde in de jaren dertig van de vorige eeuw voor veel opwinding in 
Nederland. Er werden in de Tweede Kamer zelfs vragen over dit boek gesteld 
aan de regering. 
Waarover zullen veel Nederlanders zich hebben opgewonden? 
Omdat volgens de schrijfster van het boek 
A koelies als slaven werden behandeld door de eigenaars van plantages. 
B koelies veel meer geld verdienden dan arbeiders in Nederland voor 

hetzelfde werk. 
C koelies zonder een diploma of goede opleiding een baan kregen in 

Indonesië. 
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1p 27 Drie afbeeldingen over Indonesië. 
 
afbeelding 1         afbeelding 2  

 
onderwijs 
 
 
 
 
 
 
afbeelding 3 

 
straatbeeld in de hoofdstad Batavia 

 Zet de afbeeldingen in de juiste volgorde, van vroeger naar later. 
 

1p 28 In 1850 werd de Mijnwet voor Indonesië ingevoerd. 
Wat is er door die wet veranderd? 
A De Nederlandse regering werd eigenares van de Indonesische mijnen. 
B De wet zorgde ervoor dat de boeren voortaan ook in de mijnen moesten 

werken. 
C Er werden arbeiders uit Nederland gehaald omdat de Indonesiërs geen 

mijndiploma hadden. 
D Particulieren kregen toestemming om bijvoorbeeld een mijnbouwbedrijf te 

gaan beginnen. 
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1p 29 Uit het dagblad Het Volk (1928): 
 

Amsterdamse arbeiders vinden het Van Heutsz-monument een belediging van de 
menselijke beschaving. Volgens hen wordt het onderdrukken van de Indonesische 
bevolking verheerlijkt.

 
Waarom zullen de Amsterdamse arbeiders beledigd zijn geweest? 
A Omdat ze geen beeld van Indonesiërs in hun straat willen. 
B Omdat ze vinden dat Van Heutsz meer verdient dan een monument. 
C Omdat Van Heutsz geen echte arbeider was. 
D Omdat Van Heutsz veel geweld heeft gebruikt in Indonesië. 
 

1p 30 Pont over een rivier in Sumatra (begin 20e eeuw). 

 
Waarom werden vanaf ongeveer 1900 in Indonesië veel wegen aangelegd en 
bruggen gebouwd? 
A Omdat alle gebieden onder Nederlands gezag in Indonesië bereikbaar 

moesten zijn. 
B Omdat het vervoer in Indonesië tot ongeveer 1900 alleen maar over water 

plaats vond. 
C Omdat Indonesiërs tot ongeveer 1900 geen behoefte hadden aan handel en 

reizen. 
D Omdat niemand in Indonesië tot ongeveer 1900 wist hoe je wegen moest 

aanleggen. 
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1p 31 Oud-militair Willem Hompes bij een KNIL-kanon in Bronbeek (1982). 
Het ‘Koninklijk Tehuis voor oud-militairen Bronbeek’ staat in Arnhem. 

 
Hieronder staan vier uitspraken. 
Welke uitspraak is juist? 
A De militairen van het KNIL zijn nooit in Indonesië in actie gekomen. 
B Het KNIL heeft regelmatig geweld gebruikt tegen Indonesiërs. 
C In Indonesië was het zo rustig, dat het KNIL uit oude mannen kon bestaan. 
D KNIL-militairen waren een soort ongewapende politieagenten. 
 

1p 32 Uit een tekst van een adviseur van de Nederlandse regering (1934): 
 

De wil van een volk om vrij te zijn is door niets tegen te houden. Als over enkele jaren  
de Filippijnen en Brits-Indië onafhankelijk zijn, redden wij het niet met 
dwangmaatregelen. Dat is uitgesloten.

 
Wat wil de adviseur met deze tekst duidelijk maken? 
A Indonesië kan niet bestaan zonder Nederland. 
B Indonesië moet gedwongen worden een kolonie van Nederland te blijven. 
C Indonesië wil liever niet onafhankelijk zijn van Nederland. 
D Indonesië zal onafhankelijkheid eisen van Nederland. 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 33 Gebouw in Jakarta, de hoofdstad van Indonesië. 

 
Welk begrip hoort bij deze foto? 
A ethische politiek 
B internering 
C nationalisme 
 

1p 34 De onderstaande tekst gaat over een belangrijke leider. 
 

Hij is geboren in 1901 in Soerabaja. In 1925 studeert hij af aan de Technische 
Hogeschool in Bandung. Hij sluit zich aan bij het verzet tegen de Nederlanders. 
Regelmatig belandt hij in de gevangenis vanwege zijn politieke daden. In 1945  
verklaart hij Indonesië onafhankelijk. Hij wordt de eerste president van het land.  
In 1970 is hij overleden.

 
 Over welke persoon gaat de tekst? 

 
2p 35 Hieronder staan vier beweringen. 

1 Indonesië was tijdens de Tweede Wereldoorlog bezet door Japan. 
2 Japanners en Indonesische nationalisten hebben tijdens de Tweede 

Wereldoorlog samengewerkt. 
3 Indonesische militairen hebben hun land in 1945 bevrijd van de Japanners. 
4 Twee dagen na de Japanse capitulatie (= overgave) heeft Nederland 

Indonesië onafhankelijk verklaard.  
 Geef per bewering aan of deze juist of onjuist is. 

 
1p 36 Nederland is lange tijd in Indonesië de baas geweest. 

Hieronder staan twee uitspraken over die periode. 
1 Indonesië heeft veel voordelen ondervonden van de Nederlandse 

aanwezigheid.  
2 Indonesië heeft veel nadelen ondervonden van de Nederlandse 

aanwezigheid. 
 Met welke uitspraak ben jij het eens? Leg met een voorbeeld uit waarom. 

 

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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