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 geschiedenis (nieuwe stijl) 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 84 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld: 
Vakinhoudelijke argumenten moeten afkomstig zijn uit gezaghebbende, 
wetenschappelijke publicaties. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Prehistorie en Oudheid 
 

 1 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De makers van de reconstructie kunnen er zeker van zijn dat (één van 

de volgende): 2 
− de oppervlakte van de boerderij klopt, want de verkleuringen van 

de grond geven een nauwkeurige plattegrond. 
− de bewoners leefden van akkerbouw en veeteelt / gewassen 

verbouwden om zelf te eten of om als veevoer te gebruiken. Dat 
kunnen zij afleiden uit de pollen van planten / (in combinatie met) 
de resten van stenen, aardewerken en bronzen voorwerpen. 

 
• De makers van de reconstructie kunnen niet zeker zijn van de vorm 

van het dak/de hoogte van de boerderij, want daar bleef niets van over 
/ dat kunnen zij hooguit afleiden uit de dikte van de palen, de 
bouwmaterialen uit de omgeving e.d.  2 

 
 2 maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
In Oer bestaat omstreeks 2600 v. Chr. een stedelijke gemeenschap: 
• in economisch opzicht, omdat op de afbeelding te zien is dat dit volk 

beschikte over strijdwagens/een georganiseerd leger/gespecialiseerde 
ambachtlieden/kunstenaars (die deze afbeelding konden maken), dat 
kan alleen als er zoveel geproduceerd wordt dat er specialisaties 
kunnen ontstaan / niet iedereen meer met de landbouw/de vervulling 
van primaire levensbehoeften bezig is 2 

• in sociaal opzicht, omdat op de afbeelding een duidelijke 
gelaagdheid (met een koning) te zien is 2 

 
 3 maximumscore 2 

Uit het antwoord moet blijken dat de uitspraak van Hippokrates past bij het  
wetenschappelijk denken van de Grieken in die tijd, omdat eruit blijkt dat 
Hippokrates vindt dat de oorzaak van ziektes/epilepsie niet bij de goden 
ligt, maar dat er systematisch moet worden gekeken naar oorzaken.  

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores 

 4 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Bij 1: 
• Een bezwaar tegen deze redenering is, dat uit het overblijfsel van het 

Romeinse badhuis niet blijkt wie er van het badhuis gebruik maakte, 
misschien waren dat alleen de Romeinse bezetters 2 

Bij 2: 
• Dat er op dezelfde plaats een stad is in de Romeinse tijd en in de 

middeleeuwen wil nog niet zeggen dat deze plaats onafgebroken 
bewoond is geweest 2 

 
Door de tijd heen 

 
 5 maximumscore 2 

De juiste volgorde is: 
4, 2, 5, 1, 6, 3 
 
Opmerking 
Als door het weglaten van één foutief geplaatst nummer een verder 
foutloze reeks ontstaat, mag één scorepunt worden toegekend. 
 

 6 maximumscore 2 
Een juist antwoord bestaat uit een juiste indeling met een historisch juiste 
toelichting. 
 
Indien vier juiste indelingen met juiste toelichting  2 
Indien drie juiste indelingen met juiste toelichting 1 
Indien twee of minder juiste indelingen met juiste toelichting 0 
 

De Middeleeuwen 
 

 7 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Het feodalisme / feodale systeem 1 
• Karel reist met zijn hofhouding rond / beloont zijn bestuurders met 

landgoederen, omdat er nog geen ontwikkelde geldeconomie was 
waardoor hij geen belasting in geld kon heffen, maar in natura / geen 
salarissen kon betalen 2 

 
 8 maximumscore 2 

Uit het antwoord moet blijken dat: 
de bloeiende steden ervoor zorgden dat er een geldeconomie op gang 
kwam, waardoor de vorst nu wel belasting in geld kon heffen, waarmee hij 
ambtenaren/soldaten kon betalen in plaats van het in leen geven van land / 
de vazallen met land belonen / rond te moeten reizen met de hofhouding 
om deze te laten onderhouden. 
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Vraag Antwoord Scores 

 9 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Bij 1: 
• Financieel voordelig voor de stad was dat zij veel konden verdienen 

aan het recht om elk jaar een jaarmarkt te mogen houden (daar 
kwamen veel kooplieden op af / werden handelscontacten gelegd) 1 

• Financieel voordelig voor de heer was dat hij van een welvarende stad 
veel belasting kon vragen 1 

Bij 2: 
Het verlenen van stadsrechten  
• verminderde de macht van de adel, omdat de landheer daardoor niet 

meer alleen van de adel afhankelijk was om een leger te vormen. De 
steden konden (geld voor) soldaten leveren 1 

• bevorderde de centralisatie van het bestuur, want de heer kreeg meer 
macht over zijn hele gebied / kon soldaten/ambtenaren beter aansturen 
dan zijn edellieden 1 

 
Vroegmoderne Tijd 

 
 10 maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Deze tekening is de weergave van empirisch onderzoek naar het 

menselijk lichaam, een geleerde uit de Renaissance baseert zich op 
eigen onderzoek 2 

• De aanpak van een middeleeuwse geleerde zou anders zijn, want een 
middeleeuwse geleerde zou zich bij voorkeur beroepen op geleerden 
uit de Oudheid/op gezaghebbende geschriften van christelijke 
geleerden (in plaats van op eigen waarneming)  2 

 
 11 maximumscore 3 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Het standpunt van Juan de Sepulvéda houdt in, dat de Indianen als 

slaaf gehouden mogen worden omdat zij 
minderwaardige/onbeschaafde mensen zouden zijn 1 

• Het standpunt van Bartolomé de las Casas houdt in, dat de Indianen 
niet als slaaf gehouden mogen worden, omdat alle mensen gelijk 
geschapen zijn / onbeschaafde volken kunnen worden opgevoed 1 

• Het standpunt van Juan de Sepulvéda krijgt meer steun van de 
Spanjaarden in Zuid-Amerika, omdat dit meestal plantagehouders zijn 
die hun plantages exploiteren met de slavenarbeid van de Indiaanse 
bevolking 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 12 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Het beleid van Karel V past bij 
• het beleid van veel vorsten aan het einde van de middeleeuwen, omdat 

hij door het afkondigen van deze wetten laat zien dat hij ook in de 
verste uithoeken van zijn rijk het centrale gezag wil 
vestigen/handhaven / de verschillende delen van zijn rijk tot één staat 
wil vormen 2 

• de nieuwe manier van denken in deze periode, omdat hij zijn beleid op 
een wetenschappelijke manier wil onderbouwen / omdat in het debat 
een veranderend mens- en wereldbeeld naar voren komt (alle mensen 
zijn gelijk geschapen/op te voeden tot beschaving) 2 

 
 13 maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is een juiste verwijzing naar de 
transatlantische slavenhandel. 
 

 14 maximumscore 2  
Uit het antwoord moet blijken dat: 
• de Nederlandse Opstand gezien kan worden als een voorloper van de 

democratische revoluties van de achttiende eeuw, omdat het daarbij 
ook ging om verzet tegen het vorstelijk absolutisme 1 

• de Republiek vrijwel de enige staat in Europa zonder vorstelijk 
staatshoofd was / de landen om de Republiek heen allemaal 
monarchieën/koninkrijken waren 1 

 
 15 maximumscore 2 

Uit het antwoord moet blijken dat: 
• beiden ervan uitgaan dat alle mensen gelijk zijn  1 
• De las Casas zijn betoog met godsdienstige argumenten ondersteunt 

en Rousseau niet / de natuur aanvoert als bewijs 1 
 

 16 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat de volgende elementen: 
• een juiste opvatting van Rousseau (bijvoorbeeld zijn gelijkheidsideaal / 

zijn verzet tegen de standen) 1 
• een juist voorbeeld van een democratische revolutie uit de achttiende 

eeuw 1 
• een uitleg met een voorbeeld dat de opvatting van Rousseau in die 

revolutie een rol kan hebben gespeeld (bijvoorbeeld het afschaffen van 
de standen in de Franse/Bataafse/Amerikaanse revolutie) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

Moderne Tijd 
 

 17 maximumscore 4 
Een juist antwoord bevat de volgende elementen: 
Als land kan bijvoorbeeld gekozen worden voor Groot-Brittannië, er dient 
dan een juist verband gelegd te worden tussen: 
• de koloniën van het Britse wereldrijk die de grondstoffen en 

afzetmarkten konden bieden voor de opkomende industrie in Groot-
Brittannië  1 

• de Britse steenkool- en ijzerertsvoorraden, die met de steenkool de 
brandstof leverde voor de stoommachines en met het ijzererts de 
grondstof voor machines/andere producten 1 

• het grote aantal werkloze boeren in Groot-Brittannië, die beschikbaar 
waren als (goedkope) arbeiders voor de nieuwe fabrieken 1 

• het geld dat in Groot-Brittannië aanwezig was door de (zee)handel kon 
dienen als kapitaal om in de fabrieken te investeren 1 

 
 18 maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Bij de opvatting dat de industrialisatie de oorzaak van de sociale 

kwestie was, kan het argument gegeven worden dat de armoede / de 
ontwrichting van de maatschappij veroorzaakt werd doordat 
ambachtslieden werden vervangen door fabrieksarbeiders, wat 
Tydeman beschrijft als het verlagen van nuttige producenten naar 
consumenten 2 

• Bij de opvatting dat de industrialisatie zal leiden tot een grotere rol van 
de overheid, kan het argument gegeven worden dat de sociale 
problemen die veroorzaakt worden door de invoering van machines zo 
groot zullen zijn, dat overheidsingrijpen onvermijdelijk is, waarnaar 
Tydeman verwijst als hij opmerkt dat de regering de nadelen voor de 
arbeiders op zal moeten vangen door zelf maatregelen te nemen / 
(sociale) plannen te maken 2 

 
 19 maximumscore 2 

De juiste volgorde is: 5, 2, 6, 3, 1, 4 
 
Opmerking 
Als door het weglaten van één foutief geplaatst nummer een verder 
foutloze reeks ontstaat, mag één scorepunt worden toegekend. 
 

                                          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.



 

 700023-1-049c 9 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 20 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat de volgende elementen: 
• Een verwijzing naar het totale karakter van de moderne oorlog 1 
• Een juist voorbeeld van de nieuwe taken van vrouwen in de 

oorlogsmaatschappij  1 
• Een juiste uitleg van de onmisbaarheid van vrouwen (achter het front) 

voor de oorlogsvoering 1 
 
Opmerking 
Als in het antwoord wordt verwezen naar een directe deelname van 
vrouwen aan de gewapende strijd, mogen geen scorepunten worden 
toegekend. 
 

 21 maximumscore 6 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Bij 1: 
• Op de foto brengen de rechters de Hitlergroet, waaruit blijkt dat er 

geen onafhankelijke rechtsspraak meer is / dat de scheiding der 
machten is afgeschaft / Duitsland een totalitaire staat is geworden 2 

Bij 2: 
• De foto kan geënsceneerd zijn / de houding van de rechters kan in de  

praktijk van de rechtsspraak anders zijn dan de foto suggereert 2 
Bij 3: 
• Het is op grond van deze foto niet duidelijk of alle rechters zich zo met 

het nazi-regime identificeerden dat zij de Hitlergroet brengen / hoe 
representatief deze groep rechters is voor alle rechters 2 

 
 22 maximumscore 4 

Uit het antwoord moet blijken: 
• dat het artikel voor dit doel gebruikt kan worden, omdat de NSB Joodse 

leden toelaat / de NSB niet verboden is voor Joden 2 
• dat het artikel een verklaring geeft voor de hulp van veel NSB-ers bij 

de jodenvervolging tijdens de bezetting, omdat al een aantal gronden 
worden aangegeven waarop (ook Nederlandse) Joden vervolgd zouden 
kunnen worden / de NSB geen bezwaar zou maken tegen vervolging 
van Joden / Mussert hier onderscheid maakt tussen Joodse en niet-
Joodse leden / spreekt van het Joodse ras / geen bezwaar maakt 
tegen het antisemitisme in Duitsland 2 
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Vraag Antwoord Scores 

 23 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Bij bron 14:  
• Stimson stelt dat hij voor het gebruik van de atoombom kiest om de 

levens van Amerikaanse soldaten te sparen 1 
• wat voortvloeit uit de Tweede Wereldoorlog, omdat in de oorlog al een 

groot beroep gedaan was op de opofferingsgezindheid van het 
Amerikaanse volk / omdat het een afweging is tussen doel en middelen 
die een minister van oorlog moet maken 1 

Bij bron 15: 
• Leo Szilard stelt dat de bom gebruikt is om de groeiende invloed van 

de Sovjet-Unie in Europa tegen te gaan 1 
• wat voortvloeit uit de verdeling van de wereld in twee ideologische 

blokken (de Koude Oorlog), omdat hier de wapenwedloop/de dreiging 
van een atoomoorlog op de achtergrond speelt 1 

 
 24 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De Koude Oorlog eindigde in een nederlaag voor de Sovjet-Unie, waardoor 
de landen van het Oostblok/delen van de Sovjet-Unie zich konden 
aansluiten bij de Europese Unie / de Europese Unie zich geroepen voelde 
de Oostbloklanden op te nemen. 
 

 25 maximumscore 4 
Een juist antwoord bestaat uit de volgende elementen: 
• Een juiste uitleg van het verband tussen de groei van het aantal 

televisietoestellen en de welvaartsontwikkeling in Nederland 
(bijvoorbeeld dat steeds meer gezinnen in staat waren een 
televisietoestel aan te schaffen, door de verhoging van de (reële) 
lonen) 2 

• Een juiste uitleg van het verband tussen de groei van het aantal 
televisietoestellen en sociaal-culturele veranderingsprocessen 
(bijvoorbeeld door de groei van het aantal televisietoestellen kwam de 
verzuiling onder druk te staan, omdat veel mensen ook naar de 
programma’s van de andere zuilen keken)  2 

 
 26 maximumscore 2 

Een juist antwoord bevat: 
• Een uitleg dat het hier gaat om het ontstaan van de multiculturele 

samenleving 1 
• Met een daarbij passende verwijzing naar het affiche 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 27 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Een conclusie uit de tabel is, dat in de periode van 1598-1720 altijd 

meer dan 1/5 van het aantal huwelijken één of beide partners van 
buitenlandse afkomst was (vaak lag het percentage veel hoger, 30 tot 
40 procent) 1 

• Het comité kan deze conclusie gebruiken om te laten zien dat de 
bevolking van Amsterdam tijdens haar bloeitijd ook voor een groot deel 
van buitenlandse afkomst was / dat het een kenmerk van 
Amsterdammers is, dat ze voor een groot deel afstammen van 
immigranten 1 

 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste twintig kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
1 Archeon, Alphen aan den Rijn. 
2 7000 jaar Wereldgeschiedenis. De oorsprong van onze beschaving, Rotterdam 1977, pag. 

26-27. 
3 J.J. Störig, Geschiedenis van de wetenschap in Oudheid en Middeleeuwen, Utrecht 1961, 

pag. 98. 
4 privé-collectie A. Kort. 
5 ontleend aan: Eileen Power, Het dagelijks leven in de Middeleeuwen, Utrecht/Antwerpen 

19752, pag. 27-28. 
6 ontleend aan: www.oudenkhuizen.nl 
7 De Renaissance, Bakermat van de moderne mens, Bussum 1975, pag. 137. 
8 ontleend aan: Michael Wood, Conquistadors, London 2000, pag. 269-270. 
9 ontleend aan: Michael Wood, Conquistadors, London 2000, pag. 270-271. 
10 ontleend aan: J. Demey, P.A.M. Geurts en H.E. de Wolff, Geschiedenis in documenten, 

Amsterdam 1971, pag. 137. 
11 ontleend aan: H.W. Tydeman, Verhandeling ter beantwoording der vrage: Welke zijn de 

grenzen van het nut en van de schade, welke door het gebruik van werktuigen in de 
fabrieken van ons Vaderland, in de plaats van menschenhanden, voor den Staat in het 
algemeen worden aangebragt? en in hoe verre is het overzulks te wenschen, dat het openbaar 
Bestuur het in gebruik brengen van die werktuigen of aanmoedige, of beperke?, Haarlem 1820. 
(bekroond door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, te Haarlem op 21 mei 
1819), pag.27-28 en pag. 96, 97,105-106. 

                                          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.



 

 700023-1-049c 12 lees verder ►►►

12 Fragen an die deutsche Geschichte, Ideen, Kräfte, Entscheidungen von 1800 bis zur 
Gegenwart, Historische Ausstellung im Reichstaggebäude in Berlin, Katalog 1981,  
6. Auflage, nr. VI/227, pag. 326. 

13 ontleend aan Volk en Vaderland 22 april 1933, http://www.ru.nl/ahc/vg/html/vg000236.htm 
14 Willem de Ruiter en Bart van der Sijde, De nucleaire erfenis. Natuurwetenschap, 

technologie en kernbewapening in historisch perspectief, Amsterdam 1985, pag. 567. 
15 Willem de Ruiter en Bart van der Sijde, De nucleaire erfenis. Natuurwetenschap, 

technologie en kernbewapening in historisch perspectief, Amsterdam 1985, pag. 567. 
16 www.20eeuwennederland.nl 
17 ontleend aan: Jan Lucassen en Rinus Penninx, Nieuwkomers, Immigranten en hun 

nakomelingen in Nederland 1550-1985, Amsterdam 1985, pag. 162-163. 
 

einde  einde  700023-1-050c* 700023-1-049c* 

                                          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.




