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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Staatsinrichting van Nederland 
 
Gebruik bron 1. 

1p 1 Welke omschrijving past bij de bron? 
A de emancipatie van de vrouw 
B de invoering van de vrijheid van onderwijs 
C de uitbreiding van de grondrechten  
D de verbetering van de positie van arbeidersvrouwen 
 

2p 2 Vier beweringen over het feminisme aan het eind van de 19e eeuw: 
1 De ‘Eerste Feministische Golf’ was in de periode 1880-1920. 
2 Feminisme en emancipatie hebben niets met elkaar te maken. 
3 Onder leiding van Aletta Jacobs krijgt de strijd voor het vrouwenkiesrecht 

meer aandacht. 
4 Wilhelmina Drucker richt een politieke partij voor vrouwen op. 

 Vul per bewering in of deze juist of onjuist is. 
Doe het zo: 
Bewering 1 is … (vul in: juist of onjuist). 
(enz. tot en met bewering 4) 
 
Gebruik bron 2. 

1p 3 De spaarbusjes waren bedoeld om geld te sparen voor de uitbreiding van een 
universiteit. 
Door welke maatschappelijke stroming werd op deze manier gespaard om de 
eigen universiteit te kunnen uitbreiden? 
A de feministen 
B de liberalen 
C de protestanten 
D de rooms-katholieken 
E de socialisten 
 
Gebruik bron 3. 

2p 4 Door wie is deze brief geschreven: Thorbecke of Troelstra? Verklaar je keuze 
met behulp van de bron. 
Doe het zo: 
De brief is geschreven door … (kies uit: Thorbecke of Troelstra), want … 
(verklaar je keuze). 
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Gebruik bron 4. 
1p 5 Waarom stijgt het percentage kiesgerechtigden tot ongeveer 1900 slechts 

langzaam? 
A Omdat alle mannen het kiesrecht mochten uitoefenen. 
B Omdat de koning uitbreiding van het kiesrecht tegenhield. 
C Omdat de mensen geen interesse hadden in politiek en kiesrecht. 
D Omdat maar een beperkte groep mannen kiesrecht had. 
 
Gebruik nogmaals bron 4. 

1p 6 Geef één reden waarom tussen 1910 en 1920 het aantal kiesgerechtigden sterk 
steeg. 
 
Gebruik bron 5. 

1p 7 Voor welke politieke groepering heeft de tekenaar van de bron sympathie en 
waarom? 
A De confessionelen; de tekenaar komt op voor vegetariërs. 
B De feministen; de tekenaar komt op voor gelijke rechten van vrouwen. 
C De liberalen; de tekenaar komt op voor de rechten van het individu. 
D De socialisten; de tekenaar komt op voor de proletariërs. 
 
Gebruik bron 6. 

1p 8 Geef een politieke reden waarom de tekenaar de vrouwen zo voorzichtig op het 
ijs laat stappen. 
 
Gebruik bron 7. 

2p 9 Veel Nederlanders vonden de tekst van het protest in die tijd een belediging van 
een bevriend staatshoofd en dus onwettig. Maar voorstanders konden zich 
beroepen op de grondwet. 

 Noem twee grondrechten waarop ze zich konden beroepen. 
 

2p 10 Vier beweringen over de positie van de koningin in de Nederlandse 
staatsinrichting: 
1 De koningin is lid van de regering, maar de ministers zijn verantwoordelijk 

voor haar daden en uitspraken. 
2 De koningin moet in de Tweede Kamer de troonrede verdedigen. 
3 De koningin ondertekent de wetten voordat deze uitgevoerd kunnen worden. 
4 Omdat de koningin het staatshoofd is, bepaalt zij het beleid van de 

ministers. 
 Geef per bewering aan of deze juist of onjuist is. 

Doe het zo: 
Bewering 1 is juist/onjuist (maak een keuze). 
(enz. tot en met bewering 4) 
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2p 11 Volgens veel mensen moet de monarchie in Nederland blijven bestaan. Volgens 
anderen moet Nederland een republiek worden. 

 Geef voor beide opvattingen een politiek (dus geen emotioneel) argument. 
Doe het zo: 
Vóór de monarchie, want … (geef een politiek argument). 
Vóór een republiek, want … (geef een politiek argument). 
 

1p 12 Stel, de Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aanvaard. 
Wat moet er daarna gebeuren vóórdat het voorstel een wet wordt? 
A De meerderheid van de Eerste Kamer moet akkoord gaan, waarna een 

minister en het staatshoofd een handtekening onder de wet zetten. 
B De meerderheid van de Eerste Kamer moet amendementen indienen en de 

betreffende minister moet zijn handtekening onder de wet zetten. 
C De voorzitter van de Eerste Kamer en de koningin moeten hun 

handtekeningen onder de wet zetten. 
D De voorzitter van de Eerste Kamer moet het recht van initiatief toepassen en 

de betreffende minister moet zijn handtekening onder de wet zetten. 
 

1p 13 Tot 1970 was er in Nederland sprake van opkomstplicht bij verkiezingen. De 
kiezer had de plicht om naar het stembureau te gaan. Er zijn voorstanders en 
tegenstanders van de opkomstplicht. 

 Ben jij vóór of tegen een opkomstplicht? Licht je mening toe met een 
inhoudelijk argument, dus niet met een emotioneel argument. 

Doe het zo: 
Ik ben vóór/tegen een opkomstplicht (maak een keuze), omdat … (geef een 
inhoudelijk argument). 
 
Gebruik bron 8. 

2p 14 In de tekst zijn vier personen weggelaten: 
a advocaat 
b officier van justitie 
c rechter 
d verdachte 

 Geef per nummer (uit de bron) aan welke letter (van een persoon) daarbij 
hoort. 

Doe het zo: 
Bij nummer 1 uit de bron hoort ... (vul letter in). 
(enz. tot en met nummer 4) 
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2p 15 Drie instellingen: 
− het parlement 
− de regering 
− de rechtbank 
Zes personen: 
− een journalist 
− een minister 
− een officier van justitie 
− een Tweede Kamerlid 
− een werkgever 
− een werknemer 

 Welke persoon hoort bij welke instelling? Let op! Elke persoon mag maar 
één keer gebruikt worden. Er blijven drie personen over. 

Doe het zo: 
Bij het parlement hoort … (vul de naam van de juiste persoon in). 
Bij de regering hoort … (vul de naam van de juiste persoon in). 
Bij de rechtbank hoort … (vul de naam van de juiste persoon in). 
 

2p 16 Vier grondrechten: 
1 recht op onderwijs 
2 recht op werk 
3 recht op woongelegenheid 
4 vrijheid van drukpers 

 Geef per recht aan of dit een klassiek of een sociaal grondrecht is. 
Doe het zo: 
1 = (vul in: klassiek of sociaal) 
(enz. tot en met 4) 
 

3p 17 Een tijdbalk 
 

A B C D

1840 1880 1920 1960 2000  
 
Zes gebeurtenissen en/of ontwikkelingen uit de geschiedenis van de 
Nederlandse staatsinrichting: 
1 beëindiging van de schoolstrijd  
2 invoering van censuskiesrecht voor de Tweede Kamer 
3 invoering van de klassieke grondrechten 
4 invoering van de sociale grondrechten 
5 tijdelijke afschaffing van de grondrechten 
6 wet tot invoering van algemeen kiesrecht 

 Geef per gebeurtenis aan bij welke periode op de tijdbalk die hoort. 
Doe het zo: 
Gebeurtenis 1 hoort bij periode … (vul een letter in). 
(enz. tot en met gebeurtenis 6) 
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Historisch overzicht vanaf 1900 
 
Gebruik bron 9. 

1p 18 De bron gaat over de bewapeningswedloop tussen Frankrijk en Duitsland vlak 
voor het begin van de Eerste Wereldoorlog. 

 Op welke manier maakt de tekenaar de bewapeningswedloop belachelijk? 
 
Gebruik bron 10, 11 en 12. 

2p 19 Drie jaartallen: 
a 1914 
b 1917 
c 1919 

 Geef per bron aan welk jaartal erbij hoort. Let op! Ieder nummer mag maar 
één keer gebruikt worden. 

Doe het zo: 
Bij bron 10 hoort jaartal … (vul letter in). 
(enz. tot en met bron 12) 
 

2p 20 Hieronder staan vijf beweringen over de Nederlandse regering tijdens de Eerste 
Wereldoorlog: 
1 De regering maakte een einde aan de neutraliteitspolitiek. 
2 De regering stond de opvang van Belgische vluchtelingen toe. 
3 De regering vluchtte naar Groot-Brittannië. 
4 De regering voerde een distributiesysteem in. 
5 De regering zegde het lidmaatschap van de Volkenbond op. 

 Welke twee beweringen zijn juist? Schrijf alleen de nummers op. 
 
Gebruik bron 13, 14, 15 en 16. 

1p 21 Welke bron hoort bij de Eerste Wereldoorlog? 
A bron 13 
B bron 14 
C bron 15 
D bron 16 
 

2p 22 Een belangrijke gebeurtenis in de politieke geschiedenis van Nederland in de 
twintigste eeuw is de grondwetswijziging van 1917. 

 Noem twee wijzigingen in die nieuwe grondwet. 
 
Gebruik bron 17. 

1p 23 Welke Nederlandse politicus is in deze tekst aan het woord?  
A Colijn 
B Drees 
C Schaepman 
D Thorbecke 
E Troelstra  
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Gebruik bron 18. 
1p 24 Welke overeenkomst is er tussen de drie donkergrijs gekleurde landen  

(1, 2 en 3)? 
A Deze landen hadden een communistische regering. 
B Deze landen kenden een democratische regeringsvorm. 
C Deze landen vormden samen een militair bondgenootschap. 
D Deze landen waren dictaturen. 
 
Gebruik bron 19. 

2p 25 Geef met behulp van twee onderdelen uit de bron aan dat er in de bron sprake 
is van propaganda voor Nazi-Duitsland. 
 
Gebruik bron 20. 

1p 26 Wat wil de tekenaar met zijn prent duidelijk maken? 
 
Gebruik bron 21. 

1p 27 Naar aanleiding van welke gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog is deze 
tekening gemaakt? 
 
Gebruik bron 22. 

1p 28 Welke belangrijke gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog wordt in de bron 
beschreven? 
 
Gebruik bron 23. 

1p 29 Welke bewering over het propaganda-affiche is juist? 
A Het affiche geeft een beeld van de succesvolle overwinning van Duitsland op 

Groot-Brittannië. 
B Het affiche geeft een beeld van de succesvolle overwinning van Groot-

Brittannië op Duitsland. 
C Het affiche geeft een beeld van een steeds sterker wordend Duitsland. 
D Het affiche geeft een beeld van een steeds sterker wordend Groot-

Brittannië. 
 
Gebruik bron 24. 

1p 30 Welke manier van oorlogvoeren wordt in de tekening uitgebeeld? 
A Blitzkrieg 
B duikbotenoorlog 
C Koude Oorlog 
D loopgravenoorlog 
E tweefrontenoorlog 
 
Gebruik bron 25. 

1p 31 Waarvan is deze tekening een voorbeeld? 
De tekening is een voorbeeld van 
A aanpassing aan de Duitsers. 
B overgave aan de Duitsers. 
C samenwerking met de Duitsers. 
D verzet tegen de Duitsers. 
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1p 32 In de jaren vijftig en zestig van de 20e eeuw groeide de Nederlandse economie. 
 Geef een reden waarom economische groei noodzakelijk was voor de 

opbouw van de verzorgingsstaat. 
 

1p 33 Noem één gebeurtenis uit de periode van de Koude Oorlog die door het Westen 
werd gezien als een communistische bedreiging van de vrede. 
 

2p 34 Vier omschrijvingen van internationale organisaties: 
a Opgericht in 1945. Doel: de handhaving van vrede en veiligheid in de 

wereld. 
b Opgericht in 1949. Doel: de veiligheid van niet-communistische landen van 

Europa te bevorderen door militaire samenwerking. 
c Opgericht in 1952. Doel: een gemeenschappelijke markt te scheppen voor 

steenkool- en staalindustrie. 
d Opgericht in 1992. Doel: vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en 

personen tussen de lidstaten.  
Vier organisaties: 
1 EGKS 
2 EU 
3 NAVO 
4 VN 

 Welke omschrijving hoort bij welke organisatie? 
Doe het zo: 
Bij omschrijving a hoort organisatie … (vul nummer in). 
(enz. tot en met d) 
 
Gebruik bron 26, 27, 28 en 29. 

2p 35 Vier personen: 
a Drees 
b Gorbatsjov 
c Kennedy 
d Stalin 

 Geef per bron aan van wie die uitspraak afkomstig is. 
Doe het zo: 
Bij bron 26 hoort persoon  … (vul letter in). 
(enz. tot en met bron 29) 
 

1p 36 Stel je voor, binnenkort vindt een referendum plaats over de toekomst van de 
Europese Unie. Het referendum gaat over de vraag: ‘Moeten de lidstaten van de 
Europese Unie wel of niet meer met elkaar gaan samenwerken’? 

 Wat vind jij: moet er wél of niet méér worden samengewerkt? Verklaar je 
keuze. 

Doe het zo: 
Ik vind dat er wél/niet (maak een keuze) méér moet worden samengewerkt 
tussen de verschillende lidstaten van de Europese Unie, want … (volgt 
verklaring). 
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1p 37 Door welke gebeurtenis heeft de datum 11 september 2001 een grote 
historische betekenis gekregen? 
A De invoer van de euro als betaalmiddel in heel Europa. 
B De val van het IJzeren Gordijn tussen Oost- en West-Europa. 
C Een terroristische aanslag in de Verenigde Staten. 
D Het afzetten van Gorbatsjov als president van de Sovjetunie. 
 
Gebruik bron 30, 31, 32 en 33. 

1p 38 De originele telefoontoestellen werden, in de tijd waaruit ze afkomstig zijn, op 
grote schaal gebruikt. 
Zet de telefoontoestellen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. Schrijf 
alleen de nummers van de bronnen op. 
Doe het zo: 
Eerst …, dan …, daarna, … en ten slotte … (vul de nummers in). 

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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