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Examen VWO

2021
tijdvak 1
dinsdag 18 mei
9.00 - 12.00 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 25 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
VW-1021-a-21-1-o
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Door de tijd heen

2p

1

De volgende bouwwerken zijn opgenomen op de werelderfgoedlijst van
UNESCO en staan in willekeurige volgorde:
1 De binnenstad van de Franse stad Provins kreeg zijn huidige vorm
toen in de stad een jaarmarkt werd gevestigd tijdens de herleving van
de agrarisch-urbane samenleving in West-Europa.
2 De familie De Medici liet in Toscane villa's bouwen en tuinen
aanleggen die door de vernieuwende bouwstijl beschouwd werden als
typisch renaissancistisch.
3 De grachtengordel in Amsterdam werd aangelegd tijdens de
economische bloeitijd van de Republiek.
4 De haven van Delos was een belangrijk handelscentrum in de
mediterrane wereld tijdens de bloei van de Griekse stadstaten.
5 De moskee van Kairouan werd gebouwd kort nadat de eerste
aanhangers van de islam begonnen met de verspreiding van hun
geloof.
6 De Valongokade in Rio de Janeiro werd gebouwd als aankomstplaats
voor de slavenschepen die uit Afrika aankwamen.
Zet deze bouwwerken in de juiste chronologische volgorde, van vroeger
naar later. Noteer alleen de nummers.

Prehistorie en oudheid

3p

2

VW-1021-a-o

Hieronder staan verschillende gebeurtenissen beschreven die passen bij
een landkaart die bekend staat onder de naam 'Peutingerkaart':
1 Tussen de eerste en vierde eeuw ontstond een kaart van het
wegennetwerk van het Romeinse Rijk. Op de kaart stonden de namen
van plaatsen, de afstanden tussen die plaatsen en de namen van
rivieren en bergen.
2 In de vroege middeleeuwen was weinig interesse voor de kaart.
Slechts één kopie, gemaakt door een monnik, werd bewaard in een
Duits klooster.
3 In de zestiende eeuw kwam de middeleeuwse kopie in handen van de
humanist Konrad Peutinger. Hij herkende de Romeinse oorsprong van
de kaart en wilde de kaart in druk uitbrengen.
De gebeurtenissen rondom de Peutingerkaart passen bij verschillende
ontwikkelingen in de Europese geschiedenis.
Toon dit aan door, telkens met een verwijzing naar een passend
kenmerkend aspect, een verklaring te geven voor:
 de behoefte aan de kaart in de Romeinse tijd en
 de geringe interesse voor de kaart in de vroege middeleeuwen en
 de belangstelling van Konrad Peutinger voor de kaart.
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4p

3

Gebruik bron 1.
De brief van Plinius Minor is een van de eerste documenten waarin
Romeinse maatregelen tegen christenen staan beschreven.
Twee gegevens:
1 Plinius publiceert veel van zijn brieven, maar de brieven aan Trajanus
wil Plinius niet publiceren.
2 De brief van Plinius is al in de late oudheid algemeen bekend.
Christelijke auteurs die dan over de geschiedenis van hun kerk
schrijven, zijn echter terughoudend met het gebruiken van de brief als
bron.
Licht de gegevens toe door uit te leggen:
 dat je de beschrijving van de maatregelen tegen de christenen die
Plinius aan de keizer stuurt als betrouwbaar kunt beschouwen en
 wat de christelijke auteurs willen voorkomen met hun
terughoudendheid met het gebruik van de brief als bron.

De middeleeuwen

2p

2p

4

5

VW-1021-a-o

In de vroege middeleeuwen lagen door het hele Duitse rijk 'paltsen', die
bestonden uit woonruimtes en voorraadschuren en waren omringd door
landgoederen. Het was gebruikelijk voor de Duitse koning om met zijn
hofhouding, die vaak bestond uit honderden personen, rond te reizen van
palts naar palts.
Dit gebruik van het rondreizen door de koning was economisch en politiek
noodzakelijk in de vroege middeleeuwen.
Geef voor beide een verklaring.
Gebruik bron 2.
Tijdens de eerste kruistocht (1096-1099) veroveren kruisvaarders delen
van Palestina en stichten het koninkrijk Jeruzalem. Fulcher van Chartres
schrijft hierover een kroniek, die verspreid wordt in Europa.
Geef aan welke boodschap de kroniek in Europa moet overbrengen en
beredeneer welk probleem in het koninkrijk Jeruzalem daarmee moet
worden opgelost.
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Vroegmoderne tijd
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VW-1021-a-o

Gebruik bron 3.
Je concludeert dat er in de specerijenhandel in de zestiende eeuw sprake
is van continuïteit en van verandering.
Licht dit toe door:
 een voorbeeld van continuïteit en een voorbeeld van verandering in de
specerijenhandel te noemen en
 een kenmerkend aspect van de zestiende eeuw te noemen dat past bij
deze verandering.
Gebruik bron 4.
Twee gegevens:
1 Sommige historici beweren dat de Beeldenstorm in Gent een gepland
oproer is, andere historici denken dat het gaat om een spontane
uitbarsting.
2 Van Vaernewijck houdt zijn dagboek in de jaren na de Beeldenstorm
geheim.
Leg uit, telkens met een verwijzing naar de bron:
 welke visie op de Beeldenstorm in Gent (gegeven 1) je met deze bron
het best kunt ondersteunen en
 dat je de beslissing van bestuurder Van Vaernewijck om zijn dagboek
geheim te houden (gegeven 2), kunt verklaren vanuit de komst van
Alva.
Gebruik bron 5.
In 1574 wordt Leiden ontzet door de legers van Willem van Oranje. De
inwoners van de gebieden rondom Leiden hebben kritiek op de tactiek die
Willem van Oranje hiervoor gebruikt.
In deze prent wordt de tactiek van Willem van Oranje verdedigd met
verschillende argumenten.
Toon dit aan door:
 aan te geven welke tactiek Willem van Oranje gebruikt om Leiden te
ontzetten en
 uit te leggen met welke twee verschillende argumenten deze tactiek
van Willem van Oranje wordt verdedigd, telkens met een passende
verwijzing naar de prent.
Op 12 mei 1585 boden de Staten-Generaal aan de Engelse koningin
Elizabeth de soevereiniteit over de Nederlanden aan.
Geef aan dat dit besluit mede een gevolg was van:
 de uitvaardiging van het Plakkaat van Verlatinge en
 de Spaanse belegering van Antwerpen.
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VW-1021-a-o

Gebruik bron 6.
In de zeventiende eeuw bloeit de handel in de Republiek.
Licht dit toe door:
 met een ander kenmerkend aspect uit de zeventiende eeuw 'de bloei
in economisch opzicht van de Nederlandse Republiek' te verklaren en
 met een verwijzing naar de bron uit te leggen dat het beleid van de
Republiek de bloei van de handel bevordert.
In de achttiende eeuw schreef Belle van Zuylen in een brief aan een
vriendin: "Alle vermogens zijn bij man en vrouw oorspronkelijk dezelfde en
als het verstandelijke vermogen bij mannen meer geperfectioneerd is, dan
komt dat door studie en uitsluitend en alleen door studie."
Je beweert dat Belle van Zuylen in deze brief:
1 verlicht denken toepaste op het terrein van sociale verhoudingen en
2 uitging van rationeel optimisme.
Ondersteun de beweringen telkens met een verschillend argument van
Belle van Zuylen en geef daarna aan op welke politiek-maatschappelijke
verandering in de negentiende eeuw Belle van Zuylen vooruitliep.
Gebruik bron 7.
Zowel Tula als pastoor Schinck wil met zijn verwijzing naar de
Franse Revolutie een boodschap overbrengen aan het Nederlandse
bestuur.
Leg voor beiden uit welke boodschap ze willen overbrengen, telkens met
een passend gegeven uit de bron.
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Moderne tijd

2p

2p

2p

3p

13

14

De volgende gebeurtenissen rondom de Duitse familie Krupp, eigenaar
van staal- en wapenfabrieken, staan in willekeurige volgorde:
1 Alfred Krupp leverde tijdens de Frans-Duitse oorlog moderne
kanonnen aan de Duitse troepen.
2 Alfried Krupp zette gevangenen uit Duitse concentratiekampen in als
dwangarbeiders in zijn wapenfabrieken.
3 Friedrich Krupp wilde de beloning binnenhalen die Napoleon uitloofde
aan diegene die smeltkroesstaal kon maken.
4 Gustav Krupp schond de voorschriften van het Verdrag van Versailles
door de wapenproductie niet volledig stop te zetten.
5 Met het kanon 'Dikke Bertha', dat volgens sommigen vernoemd was
naar Bertha Krupp, konden de Duitsers wel Franse forten neerhalen
maar niet de Franse loopgraven vernietigen.
6 Na aanname van de Vlootwet nam Friedrich Alfred Krupp een werf
over voor de bouw van marineschepen.
Zet deze gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde, van
vroeger naar later. Noteer alleen de nummers.
In 1862 nam de Nederlandse Tweede Kamer na jarenlange discussie een
wet aan waarin de afschaffing van de slavernij in de plantagekolonie
Suriname en op de Antillen werd geregeld. In de wet werd bepaald dat:
 de slaven direct werden vrijgelaten en
 de vrijgelaten slaven verplicht waren een arbeidscontract met
plantage-eigenaren af te sluiten voor tien jaar.
Uit deze bepalingen kun je afleiden dat de wet een compromis was.
Leg uit welk toekomstig probleem de Tweede Kamer met dit compromis
wilde voorkomen.

15

In zijn boek Het Kapitaal (1867) noemde Karl Marx de wet Le Chapelier
'een staatsgreep van de rijke burgerij'.
Leg uit welke redenering Karl Marx volgde door aan te geven:
 waarom juist de rijke burgerij van deze wet kon profiteren en
 dat de uitspraak over de wet Le Chapelier aansloot bij zijn ideologie.

16

Gebruik bron 8.
Een interpretatie:
De tekenaar geeft twijfel weer of de invoering van het algemeen
mannenkiesrecht bijdraagt aan de voortschrijdende democratisering.
Licht deze interpretatie toe door:
 met een verwijzing naar de bron uit te leggen welke twijfel over de
voortschrijdende democratisering de tekenaar weergeeft en
 aan te geven dat deze twijfel past bij het ideologische standpunt van
De Notenkraker.

VW-1021-a-o
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18

19

20

21

In 1924 interviewde journalist George Viereck de voormalige Duitse keizer
Wilhelm II. In dit interview noemde Wilhelm II het Dawesplan 'een tweede
Versailles'.
Deze visie van Wilhelm II is eenzijdig.
Toon dit aan door:
 aan te geven voor welk economisch gevolg van de invoering van het
Dawesplan Wilhelm II met deze uitspraak waarschuwt en
 een economisch argument tegen deze afwijzing van het Dawesplan te
geven en
 een politieke verklaring te geven voor het eenzijdige oordeel van
Wilhelm II over de Weimarregering.
Gebruik bron 9.
Op 30 januari 1933 benoemt de Duitse president Paul von Hindenburg
Adolf Hitler tot rijkskanselier.
Leg uit, telkens met een andere verwijzing naar de bron, welke mening de
maker weergeeft over:
 de politieke situatie in de Republiek van Weimar en
 de benoeming van Hitler als rijkskanselier.
Gebruik bron 10.
Een interpretatie:
Met het publiceren van dit artikel propageert de krant de vorming van de
Volksgemeinschaft.
Ondersteun deze interpretatie met twee argumenten, telkens met een
andere verwijzing naar de bron.
Gebruik bron 11.
In 1950 krijgt de regering van de pas opgerichte DDR daadwerkelijk te
maken met de bedreiging van de aardappeloogst door de coloradokever.
Beredeneer welke kritiek de regering van de DDR wil weerleggen met dit
boek.
Een van de afspraken die werden gemaakt toen Indonesië onafhankelijk
werd, was de oprichting van de Nederlands-Indonesische Unie. Dit was
een nieuw politiek verband tussen Nederland, de Nederlandse overzeese
gebieden en de voormalige koloniën. In 1956 zegde Indonesië de
Nederlands-Indonesische Unie eenzijdig op.
Leg uit dat deze opzegging van de Unie door Indonesië past bij een
kenmerkend aspect uit de tweede helft van de twintigste eeuw.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.

VW-1021-a-o
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Twee gegevens over het beëindigen van de Praagse Lente:
1 Brezjnev besloot, mede op advies van de DDR-leider Walter Ulbricht,
om de Praagse Lente te beëindigen met een militaire inval.
2 Brezjnev besloot dat juist de Oost-Duitse troepen niet mochten
deelnemen aan de militaire inval.
Geef voor beide besluiten de overweging van Brezjnev weer.
In 1973 nam het Amerikaanse Congres (parlement) de War Powers Act
aan. Door deze wet werd de president verplicht te overleggen met het
Congres over het inzetten van Amerikaanse troepen.
De aanname van de War Powers Act is mede veroorzaakt door:
1 het militaire verloop van de Vietnamoorlog na de Tonkin-resolutie.
2 een verandering in de publieke opinie in de Verenigde Staten.
Leg voor beide oorzaken uit wat het Congres met de aanname van de
War Powers Act wilde voorkomen.
Gebruik bron 12.
Deze postzegel moet het beleid van Perestrojka bevorderen.
Toon dit aan door:
 uit te leggen welke verandering in de communistische ideologie met
de tekst op de postzegel wordt aangekondigd en
 aan te geven dat deze verandering het beleid van Perestrojka kan
bevorderen en ten slotte
 aan te geven waardoor een postzegel een effectieve manier is om
deze verandering te bewerkstellingen.
Gebruik bron 13.
Een conclusie:
Met deze bron kun je aantonen dat het ontstaan van sociaal-culturele
veranderingen in de tweede helft van de twintigste eeuw een proces is.
Leg deze conclusie uit door de sociaal-culturele verandering te noemen
die naar voren komt in de bron en daarna aan te tonen dat je kunt
spreken van een proces.

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.
VW-1021-a-o
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Prehistorie en oudheid
bron 1
Plinius Minor is de gouverneur van de Romeinse provincie Bithynia-Pontus (in het
huidige Turkije). Omstreeks 112 na Christus schrijft Plinius in een brief aan
keizer Trajanus:
Vooralsnog heb ik met mensen die bij mij als christenen werden aangegeven
de volgende procedure gevolgd. Ik heb ze de vraag gesteld of ze christenen
waren. Wie dat toegaf heb ik dat een tweede en derde maal gevraagd, met
het dreigement van de doodstraf. Wie dan nog volhield, heb ik laten afvoeren.
Ik twijfelde er niet aan dat, los van de inhoud van hun bekentenis, minstens
hun dwarsheid en onbuigzame koppigheid gestraft moest worden. Anderen
die dezelfde waanzin aanhingen heb ik, omdat ze Romeinse burgers waren,
op een lijst laten zetten voor transport naar Rome.
Juist door dit optreden breidden de aanklachten zich weldra uit en deden zich
in verschillende vormen voor. Er werd een anonieme beschuldiging ingediend,
met daarin de namen van velen. Mensen die ontkenden dat ze christen waren
(of geweest waren) heb ik gebedsformules laten nazeggen, en aan uw
beeltenis, die ik voor dit doel bij de godenbeelden had doen zetten, wierook
en wijn laten offeren, en bovendien Christus laten vervloeken. Dit zijn allemaal
dingen waar men echte christenen nooit toe kan dwingen, naar men zegt.
Deze mensen heb ik daarom gemeend te moeten laten gaan.
Anderen die door aangevers waren genoemd zeiden eerst dat ze christen
waren en ontkenden het meteen weer. (…) Ook deze mensen heb ik allemaal
uw beeltenis en de godenbeelden laten vereren en Christus vervloeken.

VW-1021-a-b
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De middeleeuwen
bron 2
De Franse geestelijke Fulcher van Chartres, die zich in 1100 in het koninkrijk
Jeruzalem vestigt, schrijft in een kroniek:
Wij zijn onze geboorteplaatsen al vergeten, voor velen van ons zijn ze
onbekend, of spreken er in ieder geval nooit meer over. Sommigen van ons
bezitten in dit land al huizen of knechten, die hen toebehoren alsof het hun
erfgoederen zijn. De ene heeft een vrouw gehuwd die geenszins zijn
landgenote is, een Syrische of een Armeense, of zelfs een Saraceense1), die
de genade van het doopsel heeft ontvangen. (…) Zij die in hun eigen land arm
waren, maakt God hier rijk; zij die maar een paar duiten hadden, bezitten hier
een ongekend aantal byzantijnen2). Zij die slechts pachters waren, schenkt
God hier een heel landgoed.
noot 1 Arabische moslima
noot 2 gouden muntstukken

Vroegmoderne tijd
bron 3
In 1502 reist de Portugees Vasco da Gama naar India. Een bemanningslid aan boord
noteert in zijn dagboek:
Op 11 september bereikten wij het koninkrijk Cannaer 1). (...) Daar zagen wij
de schepen uit Mekka 2). Dat zijn de schepen die de specerijen naar ons land
brengen, en die vernietigden wij zodat alleen de koning van Portugal de
specerijen daar kon halen. (…) In diezelfde tijd enterden wij een schip uit
Mekka met driehonderdtachtig mannen en veel vrouwen en kinderen aan
boord. Wij roofden ongeveer twaalfduizend dukaten en voor tienduizend
dukaten koopwaar. Op 1 oktober bliezen wij met buskruit het schip en alle
opvarenden op. (…) Op 20 oktober gingen wij in Cannaer aan land en
handelden in allerlei specerijen; de koning ontving ons op grootse wijze en
toonde ons twee olifanten en andere vreemde dieren die ik niet ken.
noot 1 streek aan de kust van India
noot 2 Arabische stad
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bron 4
Marcus van Vaernewijck is lid is van het Gentse stadsbestuur. Hij beschrijft in zijn
dagboek hoe op 22 augustus 1566 hoogbaljuw1) Adolf van Bourgondië bezoek krijgt
van Lieven Onghena en twee medestanders:
Ze betraden zijn ontvangstkamer en stelden zich voor als aanhangers van de
nieuwe religie. Ze kwamen als onderhandelaars, om te vermijden dat er zich
enig kwaad of oproer zou voordoen tegen het voornemen en absolute
verlangen van de geuzen om de beelden te breken. (…) Toen hij [de
hoogbaljuw] dat hoorde kreeg hij grote schrik. (…) Het gerucht dat men de
beelden wou breken was al drie of vier dagen oud of nog ouder. Toen de
hoogbaljuw hoorde dat er al een samenscholing aan de gang was bij het
Tempelhuis2), heeft hij hen gevraagd om voorzichtig te zijn bij het weghalen
van de beelden en er naar behoren mee om te springen, met de grootst
mogelijke omzichtigheid. (…) Om enige garantie te hebben stuurde de
hoogbaljuw enkele van zijn dienaars met hen mee, die het nakomen van zijn
bevel moesten bewaken, zodat er een minimum aan schade was.
Meester Artus Boessin was een van de voornaamste dienaars, die door de
hoogbaljuw meegestuurd werd. (…)
In het gezelschap van Lieven Onghena en zijn kompanen zijn ze naar het
Tempelhuis getrokken, waar ze de koster bevel hebben gegeven om de poort
van het kerkhof open te maken en meteen ook de deur van de kerk. De
toeloop van volk, meestal vreemdelingen, schamele kerels, groeide meteen
aan tot wel vijf- of zeshonderd. Ze hadden zich allemaal samen naar binnen
gewurmd, zodat de kerk en het kerkhof vol volk stonden. Toen de hiervoor
genoemde Artus dit zag hield [hij] een korte toespraak. Hij legde uit dat hij en
nog anderen die daar aanwezig waren, door de heer hoogbaljuw waren
gezonden met de expliciete opdracht erop toe te zien dat niemand het zou
wagen te breken tenzij hij daartoe opdracht had. (…)
noot 1 De hoogbaljuw is namens het stadsbestuur verantwoordelijk voor de orde en
veiligheid in de stad.
noot 2 Het Tempelhuis is een kerk in het centrum van Gent.
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bron 5
Prent uit 1574 over het ontzet van Leiden:

bron 6
In 1663 bezoekt de Fransman Balthasar de Monconys de stad Amsterdam. Hij schrijft
hierover:
Daarna begaven we ons naar de admiraliteit 1). (…) Het marinepakhuis [van de
admiraliteit] is een reusachtig bakstenen gebouw, bestaande uit een grote
binnenplaats met daaromheen vier dubbele hoofdgebouwen van elk drie
verdiepingen. Daarin lagen alle toebehoren voor zeventig [oorlogs]schepen
gesorteerd. Alles ligt keurig geordend en van elk voorwerp zijn wel drie stuks
(…). Eenzelfde overvloed is te vinden in het Indische magazijn.
noot 1 De admiraliteit is verantwoordelijk voor de organisatie van de marine en is
verantwoording schuldig aan de Staten-Generaal.
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bron 7
In augustus 1795 breekt er in de Nederlandse kolonie Curaçao een slavenopstand uit.
Pastoor Schinck beschrijft de onderhandelingen die hij namens het Nederlandse
bestuur voert met Tula, de leider van de opstandige slaven:
Tula begon te spreken: "Wij zijn enorm mishandeld. Wij willen niemand kwaad
doen, maar willen onze vrijheid. De Franse zwarten hebben hun vrijheid
gekregen1) (…) en nu willen wij hier ook vrij zijn. Meneer pastoor, komen alle
mensen niet voort uit Adam en Eva? Heb ik iets verkeerd gedaan door 22 van
mijn medebroeders uit de ketens te bevrijden waarin men hen ten onrechte
had geslagen? (…) Ach pastoor, ze zorgen nog beter voor de dieren. Als een
dier een been breekt, dan krijgt het nog verzorging." (…)
Daarna wees kapitein Tula mij een kamer waar ik kon overnachten. Enige tijd
daarna (…) kon ik horen dat er buiten de kamer moderne Franse liedjes
werden gezongen, maar heel zachtjes, om mij niet te storen. Ik moet echter
bekennen dat ik toen enorm bang en benauwd werd. Ik meende in handen
van Robespierre gevallen te zijn en zag de guillotine al voor me. Ik hoopte dat
het snel ochtend zou worden.
noot 1 In 1794 werd in de Franse kolonie Saint-Domingue de slavernij afgeschaft.
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Moderne tijd
bron 8
Deze prent van Albert Hahn sr. met de titel 'De Katholieke Staatspartij op weg naar
de stembus' verscheen 26 januari 1918 in het socialistische tijdschrift
De Notenkraker, een paar weken na de officiële invoering van het algemeen
mannenkiesrecht:

Het bijschrift luidt:
"Zo het beestje totaal gevaarloos? Kan het niet trappen, niet slaan, niet bijten en
geen rare sprongen doen? Vooruit dan maar!"
Toelichting:
Op de ezel staat: de katholieke arbeider
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bron 9
In de Amerikaanse krant The New York Tribune staat op 4 februari 1933 deze prent,
met de titel 'een goede manier om erachter te komen':

Toelichting:
In het midden staat Hitler op een trapje, waarop 'kanselierschap' staat
geschreven.
Rechts staat Von Hindenburg, die zegt: "Je zei dat je het kon berijden, bewijs het
nu maar!"
Op het papier boven het paard staat: de Duitse regering.
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bron 10
Op 4 maart 1934 verschijnt het volgende artikel in een regionale partijkrant van de
NSDAP:
Aan de kaak gesteld!
Naam: Hilda G.
Adres: Schöne Aussicht …
Ze zei zodat iedereen het kon horen dat ze ook in de toekomst bij de
Jood Speyer inkopen zal doen, want "de Joden moeten toch ook aan de kost
komen". Dat Duitse volksgenoten door dit standpunt naar de haaien gaan
interesseert deze zonderlinge plaatsgenote blijkbaar niet. Juffrouw G. had tot
eergisteren nog zitting en stemrecht in het bestuur van de lokale
vakvereniging voor naaisters. Intussen is ze met spot en schande uit deze
functie gezet. Jodenknechten kunnen in het nationaalsocialistische Duitsland
geen leidinggevende rol spelen.
Toelichting:
In het krantenartikel wordt de volledige naam en het adres van Hilda G.
gepubliceerd.
bron 11
Uit een boek gemaakt in opdracht van de Oost-Duitse regering in 1950:
Toen de eerste meldingen over het afwerpen van coloradokevers1) op
gebieden van de Duitse Democratische Republiek door Amerikaanse
vliegtuigen opdoken, konden zelfs mensen die overtuigd waren van de
meedogenloosheid en gewetenloosheid van de Amerikaanse oorlogsstokers,
niet geloven dat dit werkelijk waar was. (…) Boeren en boerencoöperaties
hebben inmiddels hun woede geuit over de laatste misdaden van de
Amerikaanse gangsters in de lucht. Duitse en buitenlandse journalisten die
een oriëntatiereis maakten door de Duitse Democratische Republiek, hadden
op 18 juni 1950 in het dorp Schönfels bij Zwickau de gelegenheid een van de
zwaarst getroffen gebieden te bezoeken. (…) De boeren verzekerden de
journalisten dat de besmetting alleen veroorzaakt kon zijn door de
Amerikaanse vliegtuigen die ze hadden gezien.
noot 1 Coloradokevers zijn insecten die grote schade toebrengen aan de aardappelteelt.
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bron 12
In 1988 verschijnt deze postzegel in de Sovjet-Unie:

Vertaling van de tekst op de postzegel:
'Perestrojka is het vertrouwen op de levendige creativiteit van de massa.'
Toelichting:
Op de postzegel zijn sectoren afgebeeld waar volgens de regering van de
Sovjet-Unie innovatie moet plaatsvinden.
bron 13
Chris van Esterik herinnert zich hoe hij in de jaren 1960 op het schoolfeest van zijn
gymnasium in Tiel voor het eerst popmuziek draait met zijn eigen bandrecorder:
Ik gloeide van trots en geestdrift. (...) Ik kon op die avond het hele klassieke
bolwerk bestoken met ritmes en klanken die niet uit het geleerde hoofd
kwamen maar uit de onderbuik. Opeens, terwijl de muziek door beukte, werd
de massa doodstil en hield op met dansen. Onaangekondigd stond daar in de
deuropening de rector. Hij zei niets, stak zijn kin nog eens extra vooruit, zijn
ogen schoten vuur. (...) Binnen de muren van zijn eigen klassieke rijk waren
de laatste dagen van Rome aangebroken. De Vandalen hadden de eerste
verdedigingslinie van het grondgebied al veroverd. Ik zette mijn bandrecorder
uit. Overdonderd en gedwee pakten we ons boeltje op. Zonder een woord van
discussie was het feest onmiddellijk afgelopen. Als een ware Romeinse
veldheer had hij bij zijn eerste confrontatie met de jaren zestig een klinkende
overwinning behaald.
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Examen VWO

2021
tijdvak 2
dinsdag 15 juni
9.00 - 12.00 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 27 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Door de tijd heen

2p

1

De volgende beschrijvingen van het spelen van spelletjes staan in
willekeurige volgorde:
1 De jonge monniken van de eerste kloosters in Noordwest-Europa
moesten bij een spel kegels omverwerpen die de duivel voorstelden.
2 De Spanjaard Diego Durán, die naar het recent ontdekte Amerika
verhuisde, schreef dat bij het Azteekse balspel ullamaliztli spelers
soms gewond raakten door de drie kilo wegende bal die ze met
heupen en billen over de middellijn moesten krijgen.
3 In Brussel, dat door de opkomende handel en nijverheid aan het
groeien was, verbood het stadsbestuur het kolven. De houten ballen
die met een stok werden weggeslagen, veroorzaakten te veel schade.
4 In de Griekse stadsstaat Sparta werd het spel episkyros, waarbij twee
teams een bal naar elkaar toe schopten of gooiden, erg gewelddadig
gespeeld.
5 Nederlandse schilders beeldden in de Gouden Eeuw spelers van het
bordspel triktrak af als symbool voor spilzucht en zedeloosheid.
6 Soldaten die de grenzen van het uitgestrekte Romeinse Rijk
verdedigden, speelden graag het ludus latrunculorum, een militairstrategisch bordspel voor twee spelers.
Zet deze beschrijvingen van het spelen van spelletjes in de juiste
chronologische volgorde, van vroeger naar later. Noteer alleen de
nummers.

Prehistorie en oudheid

2p

3p

2

3
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Archeologen vonden een stenen gewicht in de vorm van een kikker uit
Babylonië (in het huidige Irak) van omstreeks 1800 voor Christus. Op het
gewicht stond: "Kikker van tien minas, een wettig gewicht van de god
Sjamasj". De mina (ongeveer 500 gram) werd gebruikt om graankorrels af
te wegen.
De vondst van dit gewicht laat zien dat er in Babylonië in 1800 voor
Christus aan een voorwaarde was voldaan voor het ontstaan van een
vroeg-stedelijke samenleving.
Leg uit welke voorwaarde dit is.
Gebruik bron 1.
Een historicus beweert dat de Germaanse invallen een keerpunt vormen
in de geschiedenis van het Romeinse Rijk.
Nuanceer deze bewering door:
 een argument te noemen dat de historicus kan ontlenen aan de
beschrijving van Lampridius
 uit te leggen, met een passende verwijzing naar de bron, dat
Lampridius zelf de invallen in 234 niet als een keerpunt ervaart.
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De middeleeuwen

3p

2p

2p

4

Gebruik bron 2.
Uit de bron kun je afleiden dat na de komst van de moslims sprake is van
continuïteit in de Spaanse samenleving.
Licht dit toe door:
 een voorbeeld van continuïteit te noemen en
 daarmee uit te leggen welk economisch doel Abd al-Aziz nastreeft.

5

Een anekdote:
In 1146 kreeg abt Bernardus van Clairvaux van paus Eugenius III de
opdracht een preek te houden. Hij moest daarin zeggen: "haast u om voor
uw zonden te boeten door de ongelovigen te verslaan. (…) Christelijke
strijders, Jezus die zijn leven voor u gaf, vraagt nu het uwe ervoor terug.
Deze strijd is u waardig, de strijd waarin het glorieus is te veroveren en
voordelig om te sterven."
Een conclusie: de paus wilde met deze preek een doelstelling van de
katholieke kerk in de late middeleeuwen ondersteunen.
Leg deze conclusie uit met een passend gegeven uit de preek.

6

Twee fasen in de bouw van de stadsmuren van Maastricht:
1 In 1229 werd begonnen met de bouw van de eerste stenen ommuring
van de stad.
2 Rond 1375 werden nieuwe stadsmuren gebouwd, waarmee de
oppervlakte van de stad verviervoudigde.
Beide fasen van de bouw waren noodzakelijk door de 'opkomst van
handel en ambacht'.
Toon dit voor beide fasen aan met een verschillend argument.

Vroegmoderne tijd

3p

7
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Gebruik bron 3.
Een interpretatie:
Adrianus VI heeft de hulp van Erasmus nodig.
Ondersteun deze interpretatie door aan te geven:
 voor welk conflict Adrianus VI de hulp van Erasmus inroept en
 dat het verzoek verband houdt met de uitkomst van de Rijksdag in
Worms van het jaar daarvoor, en ten slotte
 met een kenmerkend aspect dat de expertise van Erasmus waarop
Adrianus VI een beroep doet, past bij de zestiende eeuw.
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Tijdens de middeleeuwen werden de meeste wetten en regels van de
stedelijke rechtbanken in de Nederlanden door lokale rechtbanken
uitgevaardigd. Karel V gaf het bevel dat al deze wetten en regels moesten
worden opgeschreven en dat ze pas geldig waren als de Geheime Raad
ze had goedgekeurd.
Toon aan dat het bevel van Karel V:
 paste bij zijn centralisatiebeleid in de Nederlanden en
 bijdroeg aan het uitbreken van de Opstand.
Gebruik bron 4.
Kort voor de aanslag op Willem van Oranje wordt een broer van de
Franse koning, de katholieke hertog van Anjou, in het gewest Brabant
ingehuldigd als soeverein vorst. Er is in de Nederlanden kritiek op de
keuze voor Anjou, maar Willem van Oranje steunt de inhuldiging.
Licht de uitgave van het pamflet toe door:
 zonder bron aan te geven welke gebeurtenis uit 1581 de inhuldiging
van Anjou mogelijk maakt en
 uit te leggen dat dit pamflet de keuze voor Anjou als soeverein vorst
moet ondersteunen.
Gebruik bron 5.
In de zeventiende eeuw wordt in twaalf steden in de Republiek een
anatomisch theater gebouwd.
Leg uit:
 met een verwijzing naar de bron dat de wetenschappelijke revolutie de
bouw van anatomische theaters wenselijk maakt en
 zonder bron dat de bouw van veel anatomische theaters in juist de
Republiek kan worden verklaard met behulp van een kenmerkend
aspect van de zeventiende eeuw.
Gebruik bron 6.
Een interpretatie:
In deze prent wordt een verklaring weergegeven voor de Spaanse
godsdienstige en politieke onderdrukking.
Ondersteun deze interpretatie door met een verwijzing naar de bron uit te
leggen welke verklaring voor de Spaanse onderdrukking hier wordt
gegeven.
In 1615 besloten de Staten van Holland aan Bor (zie bron 6) jaarlijks
600 pond en vrije toegang tot de archieven te geven om het onderzoek
voor zijn historische werk over de Nederlandse Opstand voort te zetten.
Je kunt beweren dat dit besluit de betrouwbaarheid van het boek van Bor
als bron tegelijkertijd vergrootte en verkleinde.
Ondersteun beide delen van de bewering met een argument.

4/8

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 26

3p

3p
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14

Gebruik bron 7.
Een bewering: Kant sluit aan bij een traditie uit de oudheid, maar voegt
daar een verlicht uitgangspunt aan toe.
Licht beide delen van de bewering toe door:
 aan te geven bij welke traditie uit de oudheid Kant aansluit en
 uit te leggen welk verlicht standpunt hij hieraan toevoegt.
Gebruik bron 8.
Met deze prent wordt een maatregel ondersteund die kort daarvoor in
Frankrijk is genomen.
Licht de prent toe door:
 de maatregel naar aanleiding waarvan deze prent is gemaakt te
noemen en
 uit te leggen welk argument vóór de aanname van de maatregel de
tekenaar weergeeft, waarbij je je antwoord ondersteunt met een
passend gegeven uit de bron.

Moderne tijd

4p

2p

15

16
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Gebruik bron 9.
Je beweert dat Siebenpfeiffer:
1 kritiek geeft op maatregelen van het Congres van Wenen en
2 vooruit loopt op ideeën van het Frankfurter Parlement.
Leg beide beweringen uit.
De volgende studentenprotesten uit de negentiende en twintigste eeuw
staan in willekeurige volgorde:
1 Berlijnse studenten gooiden rotte eieren naar leden van de regering uit
onvrede over de strenge bepalingen in het Verdrag van Versailles.
2 Chinese studenten die beïnvloed waren door de hervormingen van
Gorbatsjov in de Sovjet-Unie eisten op het Plein van de Hemelse
Vrede in Peking meer vrijheid en democratie.
3 Leidse studenten gingen in staking toen de hoogleraar Cleveringa
werd gearresteerd vanwege zijn protest tegen het ontslag van alle
Joodse hoogleraren van de universiteit.
4 Studenten uit heel Duitsland kwamen bij elkaar op het kasteel
Wartburg om te protesteren tegen het opheffen van de burgerrechten
tijdens de Restauratie.
5 Studenten werden tijdens een demonstratie in Boedapest beschoten
door de geheime politie, waarna in Hongarije een grote anti-Russische
opstand uitbrak.
6 Vier studenten van Kent State University in Ohio werden
doodgeschoten tijdens een demonstratie tegen de Amerikaanse
deelname aan de oorlog in Vietnam.
Zet deze studentenprotesten in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
Noteer alleen de nummers.
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In 1878 werden in Nederland twee volkspetities gehouden, die in totaal
door bijna 500.000 burgers werden ondertekend. In de petities werd
koning Willem III opgeroepen om een nieuwe onderwijswet niet te
ondertekenen.
Twee passages uit een van deze petities:
1 Sire, zal dat goed voor Uw land en volk zijn, als men in Nederland
geen 'School met den Bijbel' [school met christelijk uitgangspunt] meer
voor zijn kinderen zal kunnen hebben? Wij vragen dit uit liefde voor
het volk Gods.
2 Met het oog op die goddeloze figuren die oproepen tot opstand, die
onophoudelijk tegen de rijken schreeuwen om de armen nog
ontevredener te maken, vragen wij U, Majesteit, teken deze wet nooit.
Nooit Sire, nooit!
Leg uit, telkens met een verwijzing naar een passage:
 door welke politiek-maatschappelijke stroming het initiatief voor deze
petitie werd genomen en
 tegen de opkomst van welke politieke stroming de petitie zich in deze
passages vooral richtte.
Gebruik bron 10.
Wilhelm II krijgt in Duitsland veel kritiek op zijn beslissing Bismarck te
ontslaan.
Licht dit toe door:
 zonder bron met een politiek argument de kritiek op het ontslag te
verklaren en
 uit te leggen welk kritiekpunt de tegenstanders van het ontslag aan
deze bron kunnen ontlenen, ondersteund door een passende
verwijzing naar de bron.
Gebruik bron 10.
Stel: je doet een onderzoek naar de motieven van Wilhelm II voor het
ontslaan van Bismarck.
Leg uit dat je door de aard van deze bron de informatie hieruit als
betrouwbaar kunt beschouwen voor je onderzoek.
Gebruik bron 11.
In deze toespraak spreekt Hitler zijn goedkeuring uit over de annexatie
van Oostenrijk.
Verklaar deze goedkeuring door:
 het buitenlandse politieke beleid van Hitler te noemen waar de
annexatie van juist Oostenrijk bij past en
 een nationaalsocialistisch standpunt te noemen waarmee Hitler de
annexatie in deze toespraak onderbouwt.
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Drie gebeurtenissen uit het leven van Eberhard Taubert (1907-1976), een
hoge Duitse beleidsambtenaar:
1 In 1940 schreef Taubert in opdracht van Goebbels het script voor
De eeuwige Jood, een documentaire over de rol van de Joden in de
wereld.
2 In 1943 zette Taubert in Hilversum de Deutsche Europa Sender op,
een Duitse zender die Engelstalige programma's uitzond naar
Groot-Brittannië.
3 In 1958 schreef Taubert anticommunistische berichten, waarvoor de
Amerikaanse regering hem betaalde.
Deze gebeurtenissen uit het leven van Eberhard Taubert kunnen worden
gebruikt om verschillende kenmerkende aspecten van de twintigste eeuw
te illustreren.
Licht dit toe door:
 het kenmerkend aspect te noemen dat past bij alle drie de
gebeurtenissen en vervolgens
 voor twee van de gebeurtenissen afzonderlijk een verklaring te geven,
waarbij je elke verklaring ondersteunt met een ander kenmerkend
aspect.
Let op: je mag een kenmerkend aspect maar één keer gebruiken.
Gebruik bron 12.
Een bewering:
Hans S. wil met zijn beschrijving van de Sovjet-Unie het binnenlandse en
het buitenlandse beleid van Duitsland rechtvaardigen.
Ondersteun de bewering door afzonderlijk aan te geven welk binnenlands
en welk buitenlands beleid van Duitsland hij wil rechtvaardigen met deze
beschrijving.
Na de Slag bij Stalingrad stuurde Stalin een bericht aan Churchill en
Roosevelt waarin hij deze leiders opriep om te zorgen voor een tweede
front tegen Duitsland.
Geef aan welk belang Stalin had bij het tweede front en leg uit waardoor
het uitblijven hiervan tot juni 1944 bijdroeg aan het ontstaan van de
Koude Oorlog.
Gebruik bron 13.
Leg uit, telkens met een passende verwijzing naar de bron, dat de
Amerikaanse regering de bouw van de Berlijnse Muur:
 niet strijdig acht met de containmentpolitiek en
 verklaart vanuit een westers standpunt over het communisme.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Twee gebeurtenissen:
1 In februari 1972 bracht de Amerikaanse president Nixon een bezoek
aan China.
2 In april 1972 begon het Noord-Vietnamese leger aan een grote aanval
op Zuid-Vietnam, waarbij meer dan 300.000 infanteristen en 322 tanks
en pantservoertuigen werden ingezet.
Volgens historici is de aanval van het Noord-Vietnamese leger een reactie
op het bezoek van Nixon aan China.
Leg de redenering van deze historici uit door:
 te noemen wat Nixon tijdens dit bezoek met betrekking tot de oorlog in
Vietnam wilde bereiken en
 uit te leggen wat de Noord-Vietnamezen met hun aanval wilden
bereiken.
Gebruik bron 14.
In 1987 wordt het schilderij De rij tentoongesteld in Moskou. Het
onderwerp van het schilderij vormt een breuk met kunst van vóór het
aantreden van Gorbatsjov.
Toon dit aan door:
 uit te leggen dat dit schilderij een beeld weergeeft van het leven in de
Sovjet-Unie dat niet past bij wat Russische regeringen vóór
Gorbatsjov wilden uitdragen en
 aan te geven door welk beleid van Gorbatsjov de tentoonstelling van
dit schilderij mogelijk is.
In de troonrede van 1990 stond: "In Europa beleven wij historische tijden.
(…) De deling van Europa loopt ten einde. Het beleid is erop gericht de
democratische en economische ontwikkelingen in Oost‐Europa te steunen
en aan te moedigen."
Een interpretatie:
Uit de troonrede is op te maken dat het einde van de Koude Oorlog een
andere politieke ontwikkeling uit de tweede helft van de twintigste eeuw
bevorderde.
Leg deze interpretatie uit.

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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Prehistorie en oudheid
bron 1
In 234 vertrekt keizer Severus Alexander vanuit Rome naar het noorden voor een
militaire expeditie. De Romeinse geschiedschrijver Aelius Lampridius schrijft over dit
vertrek:
Hij vertrok nu voor de Germaanse Oorlog, waarbij allen vurig op een
overwinning hoopten. Met tegenzin lieten ze hem vertrekken en allen die hem
uitgeleide deden vergezelden hem nog honderd of honderdvijftig mijl. Voor de
gemeenschap en voor hemzelf was het een zeer ernstige zaak dat Gallië door
verwoestende invallen van de Germanen geplunderd werd. Het gevoel van
schaamte werd nog versterkt doordat (...) de Romeinse gemeenschap zwaar
gebukt ging onder een volk dat zich altijd zelfs aan onbetekenende keizers
onderworpen leek te hebben.

De middeleeuwen
bron 2
In 713 wordt het Verdrag van Orihuela1) getekend tussen Abd al-Aziz, de
commandant van het moslimleger dat Spanje binnenviel, en Theodomir, een
christelijke gouverneur in het zuidoosten van Spanje:
Wij [Abd al-Aziz] zullen hem [Theodomir] noch lastigvallen, noch ontdoen van
zijn macht. Zijn volgelingen zullen niet gedood worden, noch
gevangengenomen, noch zullen zij gescheiden worden van hun vrouwen en
kinderen. Zij zullen hun religie niet af hoeven te zweren, hun kerken worden
niet in brand gestoken, noch zullen heilige voorwerpen weggenomen worden
(…), zolang hij oprecht blijft en voldoet aan de voorwaarden die wij hebben
ingesteld voor hem. (…) Hij zal geen onderdak aan vluchtelingen bieden, noch
aan onze vijanden. Hij en elk van zijn mannen zullen één dinar per jaar
betalen, samen met vier maten graan, vier maten gerst, en elk van de
volgende vier vloeibare maten: geconcentreerd vruchtensap, azijn, honing en
olijfolie. Slaven betalen ieder de helft van deze hoeveelheid.
noot 1 Orihuela is een plaats in Zuid-Spanje.
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Vroegmoderne tijd
bron 3
In 1522 schrijft paus Adrianus VI een brief aan de humanist Erasmus, die bekend is
door zijn tekstuitgaven van Griekse en Romeinse schrijvers uit de vroege
geschiedenis van het christendom:
Vanwege de genegenheid die wij u toedragen en vanwege uw verlangen naar
faam en ware eer sporen wij u aan dat u uw pen tegen die nieuwe ketterijen
zou oefenen. (...) U hebt een grote geesteskracht, een ruime geleerdheid, een
vlotheid van schrijven zoals bij ons weten maar zeer weinig anderen, zo al
iemand anders die heeft. Daarnaast geniet u ook bij die volkeren waar dit
kwaad ontstaan is, een grote autoriteit en gunst. En deze gaven moet u
gebruiken tot eer van Christus en de verdediging van de Kerk en het heilig
geloof: Hij heeft ze u uiteindelijk ook in Zijn welwillende vrijgevigheid
geschonken! (...) U zult uw inspanningen die u zo lang gewijd hebt aan de
bevordering van de goede letteren en de verfraaiing en verrijking van de
Heilige Schrift, door dit heilige werk nog veredelen.

bron 4
In 1582 wordt in Antwerpen een aanslag gepleegd op Willem van Oranje, waarbij de
prins gewond raakt. Mensen uit het gevolg van Oranje publiceren na de aanslag een
pamflet waarin staat dat op het lichaam van de aanslagpleger papieren zijn
gevonden:
Een dienaar begon met de eerste papieren door te lezen die voor een deel
gebeden behelsden en voor een ander deel geloften. Daarna werd een pakket
brieven opengemaakt, die in het Spaans waren geschreven, met een Spaanse
ontvanger en een Spaanse afzender. De resterende brieven wilde hij niet
meer alleen bekijken. (…) De heer van Sint-Aldegonde [uit het gevolg van
Oranje] opende de rest van de brieven, waaronder zich twee wisselbrieven1)
bevonden, een van 2000 kronen2) en een van 877 kronen, met enkele
geschreven toelichtingen, alles in het Spaans en door Spanjaarden opgesteld.
noot 1 een brief waarmee je iemand opdracht geeft een bedrag uit te keren aan iemand
anders
noot 2 een munteenheid
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bron 5
Gravure uit 1615 van Andries Jacobsz Stock met de titel De anatomische les van
professor Paaw:

Toelichting:
De Leidse hoogleraar Paaw ontleedt een menselijk lichaam in het anatomisch
theater.
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bron 6
In 1617 publiceert Pieter Christiaenszoon Bor het boek De oorsprong, begin en
aanvang van de Nederlandse oorlogen. Op de titelpagina staat deze prent:

Toelichting:
Links staan 'Nieuwe Bisschoppen'.
In het midden staat Belgyca, symbool voor de Nederlanden.
In haar buik staat een strijder met een schild met het woord Libertas (vrijheid).
Om haar heen staan 'Rijkdom' en 'Weelde'.
Rechts staat een Spaanse soldaat met in zijn rechterhand 'Plakkaten', in zijn
linkerhand een toorts met daarop 'Spaanse Inquisitie' en onder zijn voet een
oorkonde met 'Privilege' erop.
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bron 7
Twee fragmenten over kennis:
fragment 1
In de vierde eeuw voor Christus schrijft Aristoteles in zijn boek Metafysica:
"Alle mensen streven van nature naar kennis. Een aanwijzing daarvoor is hun
voorliefde voor waarnemingen. Die voorliefde geldt met name voor de
waarneming met de ogen. Niet alleen om ons handelen mogelijk te maken:
ook als wij geen handeling overwegen, kiezen wij het zien boven alle andere
waarnemingen. De oorzaak hiervan is dat vooral deze waarneming ons de
dingen leert kennen."
fragment 2
In 1787 schrijft Kant in de tweede oplage van zijn boek Kritiek van de zuivere
rede:
"Dat al onze kennis met ervaring begint, daaraan kan men niet twijfelen, want
hoe zou het vermogen tot kennen in de mens anders tot activiteit aangezet
worden, als het niet geraakt zou worden door objecten die onze zintuigen
prikkelen en daardoor enerzijds voorstellingen (in het bewustzijn)
veroorzaken, anderzijds het verstand activeert deze voorstellingen te
vergelijken, ze te verbinden of te scheiden, en zo de ruwe stof van de
zintuigelijke indrukken te verwerken tot kennis van de objecten?"
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bron 8
Franse prent uit 1790 met de titel De patriottistische vermageringspers:

Onderschrift:
'Geduld meneer, u bent zo aan de beurt'
Toelichting:
Links wordt een geestelijke vastgehouden.
In het midden staat een geestelijke in een pers.
Rechts lopen twee geestelijken weg.
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Moderne tijd
bron 9
Philipp Jacob Siebenpfeiffer, een van de organisatoren van een meerdaags politiek
festival in de Beierse plaats Hambach in 1832, houdt daar een toespraak waarin hij
zegt:
En hij zal komen die dag, de dag van de zuiverste overwinningsroes, waarop
Duitsers uit de Alpen, van de Rijn, de Donau en de Elbe elkaar als broeders
zullen omarmen, waarop de tolpalen, de slagbomen en alle andere formele
tekenen van de scheiding, de hindernissen en de onderdrukking verdwijnen.
(…) Waarop vrij verkeer over vrije straten getuigt van het vrijkomen van onze
nationale krachten en energie; waarop de vorsten hun bonte hermelijnen
mantels die de pretentie uitstralen dat zij plaatsbekleder zijn van God,
omruilen voor mannelijke toga's van Duitse waardigheid. En de ambtenaar en
de soldaat zich niet meer tooien met het bediendenjasje van de heren en
meesters, maar met de tekenen van hun verbondenheid met het volk. (...) Als
de vorsten hun troon daarboven in de wolken niet verlaten om gewone
burgers te worden, dan zal het Duitse volk zelf, op een moment van groots
enthousiasme, het werk voltooien, waarvoor hun ziekelijke verwaandheid en
egoïsme terugdeinzen.

bron 10
Op 30 juli 1898 schrijft keizer Wilhelm II in een brief aan zijn moeder over het ontslag
van Bismarck (in 1890):
Het was werkelijk een onmogelijke toestand. Van dat ogenblik af aan stond ik
voor de onmogelijke opgave, wat jij destijds niet zag, en die God mij gesteld
had, om de kroon te redden uit de allesoverheersende schaduw van de
minister en de vorst weer zijn plaats terug te geven. (...) De storm is gaan
liggen, de vlag wappert hoog in de wind als troost voor wie er angstig naar
opkijkt; de kroon zendt dankzij Gods genade haar stralen over paleizen en
hutten, en – neem me niet kwalijk dat ik het zelf zeg – Europa en de rest van
de wereld spitsen de oren om te horen: "Wat zegt en wat denkt de Duitse
keizer?" en niet: "Wat is de wil van zijn kanselier?"
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bron 11
Op 13 maart 1938 annexeert Hitler Oostenrijk, kort daarna zegt hij hierover in een
toespraak:
Vol vertrouwen hebben eerst duizenden, toen honderdduizenden en ten slotte
miljoenen mij gevolgd. Met vertrouwen in Duitsland en in dit idee hebben
miljoenen van onze volksgenoten in de nieuwe Ostmark1) in het zuiden van
ons Rijk hun vlaggen hooggehouden en zijn trouw gebleven aan het Rijk en
aan het Duitse Volk. En heb ik vertrouwen in 10 april2). Ik ben ervan overtuigd
dat voor het eerst in de geschiedenis werkelijk alle Duitsers zullen
meemarcheren. (…) En op deze dag zal ik de Führer [leider] zijn van het
grootste leger in de geschiedenis van deze wereld, want als ik op 10 april mijn
stem uitbreng weet ik dat er 50 miljoen achter mij staan en dat ze allemaal
mijn leus herkennen: Eén Volk en één Rijk – Duitsland!
noot 1 Ostmark is de naam die Oostenrijk krijgt na aansluiting bij Duitsland.
noot 2 Op 10 april vindt de volksraadpleging plaats waarin de Duitse en Oostenrijkse
bevolking gevraagd wordt in te stemmen met toetreding van Oostenrijk tot het Duitse
Rijk.

bron 12
De Duitse soldaat Hans S. schrijft op 28 juli 1941 vanuit de Sovjet-Unie een brief aan
zijn vader in Duitsland:
Een treurig gezicht, als je zo door Rusland trekt. Ik ben van Polen al het een
en ander gewend, maar dat het hier zo armoedig zou zijn, had ik niet
verwacht. Veel muren van huizen staan scheef en worden gestut met planken.
De daken zijn gedekt met stro, niet dicht, maar hier en daar iets, in flarden. In
de stallen schijnt de maan naar binnen. Daar is alleen het geraamte nog
aanwezig: vee hebben ze nauwelijks gehad. Ook met de akkers is het maar
triest gesteld. Pas nu vinden we velden met haver. (…) Het land is
verwaarloosd en staat naar mijn mening aan de rand van de ondergang. Mij
wordt nu veel duidelijk, hoe die hongersnoden in Rusland konden ontstaan,
wat me tot nu toe een raadsel was. Je zou Duitse communisten naar dit
arbeidersparadijs moeten brengen, dan zouden ze voorgoed genezen zijn.
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bron 13
Op 16 augustus 1961 staat in de Amerikaanse krant The New York Times een bericht
over de bouw van de Berlijnse Muur:
De regering-Kennedy deed vandaag haar best om de afsluiting van de grens
tussen Oost- en West-Berlijn door Oost-Duitsland voor te stellen als een
dramatische erkenning van communistisch falen.
De hoogste functionarissen gaven aan dat het antwoord van de geallieerden
op de communistische acties in Berlijn voorlopig hierbij zou blijven. Zolang de
westerse toegangsrechten tot de verdeelde stad worden gerespecteerd,
zeiden de functionarissen, zullen protesten en een krachtige propaganda de
voornaamste vergeldingsmaatregelen blijven.

bron 14
De Russische kunstenaar Aleksej Soendoekov maakt in 1986 dit schilderij De rij:

Toelichting:
De Russische burgers hebben een boodschappentas bij zich.
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Examen VWO

2021
tijdvak 3
dinsdag 6 juli
13.30 - 16.30 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 27 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 72 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
VW-1021-a-21-3-o
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Door de tijd heen

2p

1

De volgende werken van schrijvers die kritisch commentaar leverden op
ontwikkelingen in hun eigen tijd, staan in willekeurige volgorde:
1 De humanist François Rabelais gaf in de humoristische romanreeks
Gargantua en Pantagruel kritiek op de katholieke geestelijkheid, wat
bijdroeg aan de reformatie.
2 De verlichtingsfilosoof Voltaire maakte in zijn roman Candide de
Duitse filosoof Leibniz belachelijk.
3 Giovannino Guareschi gaf in Don Camillo in Rusland een
tragikomische weergave van de strijd tussen communisten en
katholieken in Italië tijdens de Koude Oorlog.
4 Jan Zoet gaf in zijn pamflet 't Grote visnet kritiek op de religieuze
tegenstellingen tijdens de bloeitijd van de Nederlandse Republiek.
5 Kurt Tucholsky waarschuwde in zijn korte artikel Hepp hepp hurra!
voor het toenemende antisemitisme in de Republiek van Weimar.
6 Nicolaas Beets beschreef in de Camera Obscura op grappige wijze de
tegenstelling die tijdens de industriële revolutie ontstond tussen de
langzame trekschuit en de snellere stoomtrein.
Zet deze werken in de juiste chronologische volgorde, van vroeger naar
later. Noteer alleen de nummers.

Prehistorie en oudheid

2p

3p

2

3
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De Atheense staatsman Perikles zei in 431 voor Christus tijdens een
plechtigheid voor de slachtoffers van de grote oorlog die op dat moment
werd gevoerd tussen de Griekse stadstaten Athene en Sparta: "Wij wijden
ons zowel aan onze persoonlijke belangen als aan het belang van de
staat (…). Wij verschillen van andere staten door de man die zich aan het
openbare leven onttrekt niet te beschouwen als een rustig, maar als een
nutteloos mens."
Een interpretatie:
De uitspraak van Perikles was politieke propaganda.
Licht deze interpretatie toe door aan te geven:
 welke politieke boodschap Perikles wilde overbrengen aan de burgers
van Athene en
 welk doel hij daarmee wilde bereiken.
Gebruik bron 1.
Deze grafsteen kan gebruikt worden om twee delen van hetzelfde
kenmerkend aspect uit de oudheid te illustreren.
Toon dit aan door:
 dit kenmerkend aspect te noemen en
 beide delen van dit kenmerkend aspect, elk met een ander gegeven
uit de bron, te illustreren.
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Een anekdote:
In 989 wilde hertog Richard I van Normandië dat zijn zoon
Robert de Deen tot aartsbisschop van Rouen (in Frankrijk) werd
benoemd. De geestelijken gingen hiermee akkoord op voorwaarde dat
Richard I een kerkelijk huwelijk zou sluiten met zijn vrouw, de moeder van
Robert.
Sommige historici beweren dat deze anekdote:
1 aantoont dat de kerstening in Normandië in de tiende eeuw nog niet
was voltooid en
2 een voorloper was van 'het conflict over het primaat' uit de late
middeleeuwen.
Leg beide beweringen uit, waarbij je je antwoord ondersteunt met een
hierbij passende verwijzing naar de anekdote.
Gebruik bron 2.
Twee conclusies:
Uit het verdrag blijkt dat:
1 de verhouding tussen Jaime I en de burgers van Barcelona continuïteit
laat zien met politieke verhoudingen in de vroege middeleeuwen.
2 op economisch gebied sprake is van een verandering ten opzichte van
de vroege middeleeuwen.
Ondersteun beide conclusies, elk met een argument.

Vroegmoderne tijd

3p

6
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De Portugese prins Hendrik de Zeevaarder (1394-1460) besloot:
1 deel te nemen aan de belegering van de islamitische havenstad Ceuta
in Afrika.
2 te investeren in de ontwikkeling van nieuwe scheepstypen en
navigatie-instrumenten, zoals het karveel en het kwadrant.
3 een fort te laten bouwen op het Afrikaanse eiland Arguin.
Een bewering:
Deze besluiten van Hendrik de Zeevaarder passen bij één middeleeuwse
en bij twee zestiende eeuwse ontwikkelingen.
Ondersteun deze bewering door per besluit aan te geven bij welke
ontwikkeling die past.
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Twee gegevens over de Index librorum prohibitorum, een lijst van door de
katholieke kerk verboden boeken omdat ze een gevaar voor het geloof en
goed gedrag zouden zijn:
1 In 1559 liet paus Paulus IV de Index opstellen.
2 In 1966 liet paus Paulus VI de Index opheffen.
Zowel het opstellen van de Index als het opheffen ervan kunnen verklaard
worden met een kenmerkend aspect uit die tijd.
Leg dit voor beide maatregelen uit, waarbij je je antwoord telkens
ondersteunt met een daarbij passend kenmerkend aspect.
Gebruik bron 3.
De werkwijze van Hadrianus Junius past bij de manier van onderzoek
doen die ontstaat in de zestiende eeuw.
Geef hiervoor twee verschillende argumenten.
Gebruik bron 4.
In 1576 sluiten de Staten-Generaal een overeenkomst met de opstandige
provincies Holland en Zeeland. Er wordt beweerd dat het in deze bron
beschreven gedrag van de Spaanse soldaten in Antwerpen heeft
bijgedragen aan de definitieve ondertekening van deze overeenkomst
door alle Nederlandse gewesten.
Ondersteun deze bewering door:
 zonder bron aan te geven welke overeenkomst in 1576 wordt
ondertekend en
 met de bron uit te leggen dat het gedrag van de soldaten bijdraagt aan
het ondertekenen van de overeenkomst door alle Nederlandse
gewesten.
Gebruik bron 5.
Vázquez start met het schrijven van de kroniek tijdens het
Twaalfjarig Bestand.
Geef aan welk beeld Vázquez van de Nederlanders schetst en leg
daarmee uit welke boodschap Vázquez op dat moment wil overbrengen.
Aan het einde van de zestiende eeuw kampte het Spaanse leger met een
tekort aan rekruten, waarna aan Spaanse soldaten die in de Nederlanden
vochten werd gevraagd hun herinneringen op papier te zetten.
Stel: je doet onderzoek naar het gedrag van de Spaanse soldaten tijdens
de Nederlandse Opstand en je wilt deze verslagen gebruiken als bron.
Geef een argument vóór de betrouwbaarheid en een argument tegen de
betrouwbaarheid van juist deze verslagen als bron voor je onderzoek.
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In 1581 werd vanuit Rome een aanpassing toegestaan van de regels voor
het houden van de katholieke eredienst in Holland, Zeeland en Utrecht.
Vóór 1581 mochten katholieke priesters de mis alleen opdragen voor een
vast altaar, maar voortaan mochten de priesters ook gebruik maken van
een draagbaar altaar.
Leg uit welk probleem de katholieke kerk in die provincies met dit besluit
wilde oplossen.
Gebruik bron 6.
John Locke schrijft over het sociale contract. Hierbij gaat hij uit van:
1 het afsluiten van een contract tussen vorst en volk.
2 het afwijzen van het Droit Divin.
Leg uit, telkens met een verschillende verwijzing naar de bron:
 welk gevolg het erkennen van een sociaal contract volgens Locke
heeft voor de relatie tussen vorst en volk en
 dat Locke door het aannemen van het sociale contract het bestaan
van het Droit Divin afwijst.
De volgende gebeurtenissen komen uit het leven van
Emmanuel Joseph Sieyès, een Franse revolutionair:
1 Als bijdrage aan het publieke debat over de organisatie van de door
Lodewijk XVI bijeengeroepen Staten-Generaal publiceerde Sieyès het
pamflet: 'Wat is de derde stand?'.
2 In de tijd van de Restauratie werd Sieyès uit Frankrijk verbannen en
vertrok hij naar Brussel.
3 Kort nadat Sieyès betrokken was bij de staatsgreep die generaal
Napoleon Bonaparte aan de macht had gebracht, werd Sièyes aan de
kant gezet.
4 Sieyès droeg bij aan de opstelling van de Verklaring van de Rechten
van de Mens.
5 Sieyès trad toe tot het gematigde revolutionaire bewind dat na de val
van Robespierre Frankrijk bestuurde.
6 Tijdens het proces tegen 'burger Capet' stemde Sieyès voor de
doodstraf.
Zet deze gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde, van
vroeger naar later. Noteer alleen de nummers.
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Twee gebeurtenissen in Frankrijk:
1 In 1814 hield Lodewijk XVIII, een broer van Lodewijk XVI, als koning
van Frankrijk een feestelijke intocht in Parijs.
2 In 1848 werd de Tweede Franse Republiek uitgeroepen nadat koning
Lodewijk-Filips gedwongen afstand moest doen van de troon.
Beide gebeurtenissen pasten bij Europese politieke ontwikkelingen van
dat moment.
Toon dit voor elk van beide gebeurtenissen aan.
Op 1 mei 1855 trouwden Lucy Stone en Henry Browne Blackwell. Tijdens
hun huwelijksvoltrekking lieten zij een tekst voorlezen waarin ze
protesteerden tegen huwelijkswetten, zoals de wet dat de man alle
eigendomsrechten kreeg over de persoonlijke bezittingen van zijn vrouw
en over alles wat zijn vrouw produceerde.
Leg uit voor welke maatschappelijke verandering zij zich met dit protest
inzetten.
Gebruik bron 7.
De Stuers verzet zich tegen de afbraak van middeleeuwse stadspoorten.
Licht zijn verzet toe door:
 zonder bron aan te geven welke economische verandering in de
negentiende eeuw de afbraak van de poorten noodzakelijk maakt en
 met een verwijzing naar de bron uit te leggen dat De Stuers zijn verzet
onderbouwt met een argument dat past bij de negentiende eeuw.
Gebruik bron 8.
Wilhelm II legitimeert met deze toespraak de Vlootwet.
Licht dit toe door:
 met de bron uit te leggen dat Wilhelm II de aanname van de Vlootwet
legitimeert met de Frans-Duitse oorlog en
 zonder bron aan te geven op welke wijze de Vlootwet bijdraagt aan
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.
Gebruik bron 9.
Leg uit dat Laufenberg zowel het economische als het politieke systeem
van de Republiek van Weimar verwerpt.
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In artikel 48 van de Duitse grondwet van de Republiek van Weimar werd
vastgelegd dat de rijkspresident in tijden van onrust noodmaatregelen
mocht nemen om de rust te herstellen, waarbij grondrechten tijdelijk
werden uitgeschakeld.
Artikel 48 droeg bij aan de ondergang van de Republiek van Weimar.
Licht dit toe door:
 aan te geven bij welke gebeurtenis in 1933 artikel 48 werd gebruikt en
 uit te leggen waardoor de toepassing van artikel 48 bijdroeg aan het
einde van de Republiek van Weimar.
Gebruik bron 10.
In nazi-Duitsland worden voor de Hitlerjugend, de nationaalsocialistische
jeugdorganisatie, 'grenslandreizen' georganiseerd naar de Duitse
oostgrens. Op deze reizen vinden ontmoetingen plaats met Duitstalige
inwoners aan de andere kant van de grens, zoals in Polen.
Geef voor drie uitgangspunten van het nationaalsocialisme aan dat deze
'grenslandreis' hierbij past.
Gebruik bron 11.
De bron bevat vier fragmenten (1 tot en met 4) uit Nederlandse kranten.
Hieronder staan vijf gebeurtenissen uit de Koude Oorlog in willekeurige
volgorde (a tot en met e):
a de aankondiging van het Marshallplan
b de bestorming van Felix Meritis
c de redevoering van senator McCarthy over communisten
d het loslaten van de Breznjev-doctrine
e het neerslaan van de Praagse Lente
Bepaal voor elk fragment welke gebeurtenis daarbij hoort.
Doe het zo: fragment … (cijfer invullen) hoort bij … (gebeurtenis noemen).
Let op! Er blijft één gebeurtenis over.
Gebruik bron 12.
Op 26 april 1954 begint de Conferentie van Genève.
Jordaan geeft een mening weer over de Conferentie van Genève die past
bij de politieke achtergrond van Vrij Nederland.
Toon dit aan door:
 met een verwijzing naar de bron uit te leggen welke mening Jordaan
weergeeft over de Conferentie van Genève en
 zonder bron aan te geven dat deze mening past bij de politieke
achtergrond van Vrij Nederland.
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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De regering van de DDR liet in 1956 een bioscoopfilm maken over de
Duitse hervormer Thomas Müntzer (1489-1525). Müntzer was in 1524 een
van de leiders van een boerenopstand tegen zware feodale belastingen,
tegen het verrichten van herendiensten aan de adel en voor herverdeling
van het land.
Leg uit welk marxistisch denkbeeld de regering van de DDR wilde
benadrukken met de film over Müntzer.
Gebruik bron 13.
Het tekenen van deze verdragen kan worden gezien als een reactie op
ontwikkelingen in Europa in de jaren 1930, 1940 en 1950.
Geef voor de jaren 1930, 1940 en 1950 apart de redenering weer,
waardoor de verdragen kunnen worden gezien als een reactie op een
ontwikkeling in die tijd.
Twee gebeurtenissen rond de dood en begrafenis van Imre Nagy
(1896-1958), die in 1956 leider was van Hongarije:
1 Op 16 juni 1958 werd Nagy wegens hoogverraad opgehangen en
onder een andere naam begraven op een begraafplaats in een
buitenwijk van Boedapest.
2 Op 16 juni 1989 woonden 250.000 mensen de plechtige herbegrafenis
van Nagy bij, die rechtstreeks werd uitgezonden door de Hongaarse
televisie.
Uit deze gebeurtenissen blijkt een verandering van de visie op Imre Nagy.
Verklaar deze verandering door voor beide gebeurtenissen aan te tonen
dat ze voortkwamen uit de politieke situatie binnen het Oostblok op dat
moment.
Drie dagen nadat Gerald Ford in 1974 werd beëdigd als de nieuwe
president van de Verenigde Staten, zei hij tegen het Congres
(volksvertegenwoordiging): "Een sterke defensie is de veiligste weg naar
vrede. (…) Net zoals de Amerikaanse wens voor vrede voor niemand
onderdoet, zo zal ook de Amerikaanse kracht voor niemand onderdoen."
Gerald Ford wilde het Congres geruststellen over zijn politieke koers.
Leg uit welk beleid tijdens de Koude Oorlog Ford met deze toespraak
nuanceerde.
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Prehistorie en oudheid
bron 1
Een grafsteen uit de tweede eeuw na Christus, die is gevonden bij een Romeins fort
in Groot-Brittannië:

Vertaling van het onderschrift:
In het Latijn: Aan de zielen van de gestorvenen. Barates uit Palmyra1)
[heeft deze steen geplaatst] voor zijn vrijgelatene en echtgenote Regina,
afkomstig uit het volk der Catuvellauni2). Ze werd 30 jaar.
In het Palmyreens: Regina, de vrijgelatene van Barates, helaas!
noot 1 Palmyra lag in het oosten van het Romeinse Rijk (het huidige Syrië).
noot 2 De Catuvellauni waren een Keltische stam in het zuidoosten van de Romeinse
provincie Britannia.
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De middeleeuwen
bron 2
In 1227 schrijft Jaime I, koning van Aragon (in huidig Spanje):
Laat het bekend zijn dat ik (…) mij bewust ben van de trouw en diensten die
de trouwe burgers van Barcelona mij hebben geschonken en nog steeds
schenken. Om uw rijkdom te doen stijgen verlenen wij dit verdrag aan (…) de
stad Barcelona, namelijk dat elk schip of vaartuig dat over zee aankomt uit
Alexandrië 1) of uit Egypte of daarheen wil varen vanuit Barcelona geen
koopwaar of lading mag meenemen of daarheen mag brengen als een
Barcelonees schip deze koopwaar of lading wil vervoeren. En als iemand van
plan is een lading of koopwaar naar deze plaatsen te sturen dan moet hij dat
doen met een vaartuig uit Barcelona.
noot 1 stad in Noord-Afrika

Vroegmoderne tijd
bron 3
De Nederlandse geleerde Hadrianus Junius schrijft in 1567 aan een bestuurder in
Dordrecht over zijn onderzoek naar de geschiedenis van het gewest Holland:
Niet zo lang geleden heb ik de taak van geschiedschrijver op mij genomen en
nu ben ik geheel gericht op het verzamelen van materiaal om onze voorraad
op te bouwen. Ik heb me namelijk voorgenomen, alvorens iets van de
geschiedenis aan te roeren, eerst heel Holland te beschrijven en bij wijze van
spreken ook in haar eigen kleuren te schilderen, op basis van geschriften van
de klassieke schrijvers, vervolgens ook de steden afzonderlijk, onder welke
Dordrecht de eerste plaats inneemt. Ik heb derhalve besloten volgende zomer
door Holland te reizen om kennis te nemen van de loop van de grenzen, en
van al wat de steden betreffende hun oorsprong in hun archieven herbergen
dat kan bijdragen tot onze kennis.
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bron 4
Een ooggetuige beschrijft het optreden van Spaanse soldaten in de stad Antwerpen in
1576:
Als het gaat om personen en nationaliteiten, spaarden ze vriend noch vijand,
geen Portugees en geen Turk. Als het gaat om beroep of geloofsovertuiging,
dan moesten de Jezuïeten1) net zo goed hun geld afgeven als alle andere
religieuze instellingen hun geld en edelmetaal en verder alles van waarde wat
zich liet wegdragen. De rijken werden geplunderd om wat ze hadden; de
armen werden opgehangen omdat ze niets hadden.
noot 1 Jezuïeten zijn de leden van de Sociëteit van Jezus, een katholieke orde.

bron 5
Alonso Vázquez vecht in dienst van het Spaanse leger tussen 1577 en 1592 in de
Nederlanden. Hij schrijft over de Nederlanders in een kroniek:
Aan tafel, bij feestmalen, zijn de mannen en vrouwen zo geplaatst, dat er
naast elke vrouw een man zit. Zij zitten dan arm in arm met het gevulde glas
in de hand, en drinken en zoenen, zonder eerst de lippen af te drogen en
zonder zich te bekommeren dat iemand andermans vrouw kust. Deze tafelkus
noemt men 'de Hugenoot'1). Vele van dergelijke dronken worden er
uitgebracht, die men slechts heeft verzonnen om een reden tot drinken te
hebben; daarmee verdoen zij vrijwel de hele dag.
noot 1 De naam die in Frankrijk aan de calvinisten werd gegeven.

bron 6
In 1689 publiceert John Locke 'Twee verhandelingen over het staatsbestuur'.
Hierin staat:
De reden waarom mensen toetreden tot de samenleving is het behoud van
hun eigendom; en het doel waarom zij een wetgevende macht kiezen en
bevoegdheid verlenen is dat er wetten gemaakt en regels gesteld zullen
worden als wachten en bolwerken voor de eigendommen van alle leden van
de samenleving, om de macht te beperken en de heerschappij te matigen van
ieder onderdeel en lid van de samenleving. (…) Wanneer de wetgevers dan
ook proberen het volk zijn eigendom te ontnemen en dat te vernietigen en het
tot slavernij te brengen, onderworpen aan willekeurige macht, brengen zij
zichzelf in staat van oorlog met het volk, dat daarop ontslagen is van alle
verdere gehoorzaamheid.
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Moderne tijd
bron 7
In november 1873 schrijft advocaat Victor de Stuers in het tijdschrift De Gids over de
afbraak van de oude stadspoorten in een aantal Nederlandse steden:
In de middeleeuwen was het belangrijk om de toegangen tot een stad zo veel
mogelijk te versperren; maar tegenwoordig heeft het toegenomen verkeer op
vele punten het verruimen van de toegangen nodig gemaakt. Maar daaruit
volgt volstrekt niet dat men zonder meer al onze oude poortgebouwen zou
moeten opruimen. (…) In andere landen daarentegen probeert men meestal
het oude te bewaren en het nieuwe daarmee in harmonie te brengen. Als
voorbeeld wijs ik op de spoorweg die van Keulen tot Mainz over een zeer
smalle strook grond loopt en toch geen enkel monument op zijn weg
vernielde. (…) Vergeten wij niet, dat behalve Italië, geen ander land in de
16e-18e eeuw op het gebied der kunst zoveel heeft voortgebracht als
Nederland, en dat wij, wat roemrijke rol in de geschiedenis betreft, voor
niemand hoeven te wijken.

bron 8
Bij de tewaterlating van het slagschip SMS Wittelsbach op 3 juli 1900 zegt de Duitse
keizer Wilhelm II:
De oceaan leert ons dat op haar golven en op haar verste kusten er geen
belangrijke beslissing meer genomen kan worden zonder Duitsland en zonder
de Duitse keizer. Ik geloof niet dat wij dertig jaar geleden hebben moeten
bloeden en hebben overwonnen, om ons uit te laten sluiten van belangrijke
buitenlandse aangelegenheden. (…) Ik ben niet bereid dit te laten gebeuren.
Het is mijn plicht en voorrecht om dit, indien nodig met extreme middelen, te
voorkomen.

bron 9
Op 26 januari 1919 houdt Heinrich Laufenberg een redevoering ter herdenking van de
bij de Spartakus-opstand vermoorde communistische leider Karl Liebknecht:
Er bestaat slechts één weg, en dat is de weg naar het socialisme. Er is op
deze weg slechts één middel voorhanden, en dat is het beheer van de
industrie door de arbeidersklasse zelf. En uit de oerbodem van de revolutie is
het wapen van de arbeidersklasse ontsproten: de arbeidersraden! (…) Het
radensysteem is nog niet het socialisme, maar het is de weg en het middel
ernaartoe. Het is de uit de revolutie zelf voortgekomen vorm van
arbeidersdemocratie, en deze arbeidersdemocratie is volstrekt tegengesteld
aan de politieke democratie van de burgerlijke samenleving.
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bron 10
In de Duitse Nationalzeitung verschijnt in 1936 een verslag van een 'grenslandreis'
waarbij deze foto wordt afgedrukt:

Onderschrift (in vertaling):
"De grenspalen in het oosten herinneren de jeugd aan het onrecht."
Toelichting:
Op de grenspaal staat "Versailles 28.6.1919".
De grenspaal staat bij de Duitse grens met Polen.
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bron 11
Hieronder staan vier fragmenten uit Nederlandse kranten uit de periode 1947-1989, in
chronologische volgorde, van vroeger naar later:
fragment 1
[de Russische krant] Pravda concludeert, dat de heersende kringen in
Amerika hun economische problemen trachten op te lossen door een enorme
uitbreiding van de Amerikaanse export naar nieuwe markten en door een
versterking van hun heerschappij over de oude markten.
fragment 2
Tien mannen en vrouwen, die in Hollywood werkten, hetzij als regisseurs,
hetzij als schrijvers van draaiboeken, zijn thans wegens 'belediging van het
gerecht' achter de tralies gezet. Hun belediging van het hof bestond daarin,
dat zij het on-Amerikaanse comité weigerden te vertellen of zij communisten
waren.
fragment 3
Er kwamen in de nachtelijke uren grote blijken van solidariteit binnen.
Tientallen arbeiders kwamen in Amsterdam naar het krantengebouw om hun
eigendom te beschermen. Ruim duizend gulden werd reeds geschonken uit
solidariteit met partij en krant.
fragment 4
Bij de West-Duitse opvangkampen hebben zich gisteren zo'n vijfhonderd
vluchtelingen uit de DDR gemeld. Ze kwamen uit Hongarije, waar zij een
unieke kans kregen om met elkaar de grens naar Oostenrijk over te steken.
De DDR-burgers hadden in Boedapest [hoofdstad van Hongarije] een
West-Duits paspoort gekregen.
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bron 12
Op 1 mei 1954 verschijnt in het socialistische weekblad Vrij Nederland onderstaande
prent van de tekenaar Jordaan met de titel Het schaakspel en de pion:

Opschrift vlag: Dien Bien Phu
De personen bovenaan stellen onderhandelaars in Genève voor.
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bron 13
Een Italiaanse poster uit 1957:

Tekst boven: Europa verenigd voor de vooruitgang en voor de vrede.
Tekst midden: Eindelijk zijn de grenzen in Europa vervaagd en zal er een enkele
gemeenschap zijn met een vrije doorgang voor zowel personen, als voor
goederen en vooral voor werk.
Tekst onder: Rome, 25 maart 1957. Ondertekening van de verdragen van de
gemeenschappelijke markt en de Euratom.
Toelichting:
Onder de vrouwen staan de namen Luxemburg, België, Frankrijk, Italië,
Duitsland en Nederland.
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Examen VWO

2019
tijdvak 1
maandag 13 mei
9.00 - 12.00 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 26 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Door de tijd heen

2p

1

In de loop van de geschiedenis hebben verschillende heersers bijnamen
gekregen. De volgende heersers staan in willekeurige volgorde:
1 De Franse koningin Marie-Antoinette kreeg in de jaren voorafgaand
aan de Franse Revolutie de bijnaam Madame Déficit
(Mevrouw Staatsschuld) vanwege haar verkwistende levensstijl.
2 De Romeinse keizer Gaius kreeg de bijnaam Caligula
(Soldatenlaarsje) omdat hij als kind al in soldatenkleding rondliep.
3 De Nederlandse koning Willem II had de bijnaam 'Held van Waterloo'
vanwege zijn aandeel in de strijd tegen Napoleon.
4 De Engelse koning Richard I kreeg de bijnaam 'Leeuwenhart' nadat hij
tijdens de Derde Kruistocht had gevochten bij de verovering van de
havenstad Akko.
5 De Frankische koning Lodewijk I kreeg de bijnaam 'de Vrome' door
zijn inzet voor de verspreiding van het christendom in het noorden van
Europa.
6 De Engelse koningin Maria I kreeg tijdens de reformatie de bijnaam
Bloody Mary (Bloedige Maria) vanwege haar vervolging van
protestanten.
Zet deze heersers in de juiste chronologische volgorde, van vroeger naar
later. Noteer alleen de nummers.

Prehistorie en oudheid

2p

3p

2

3

Gebruik bron 1.
Bewering:
Tacitus wil de Romeinen waarschuwen.
Ondersteun deze bewering door met een verwijzing naar de bron uit te
leggen welke waarschuwing Tacitus overbrengt.
Gebruik bron 1.
In de vroege middeleeuwen vindt in Europa een politieke verandering
plaats. Je kunt concluderen dat deze verandering aansluit bij Germaanse
gebruiken uit de oudheid.
Ondersteun deze conclusie door:
 de politieke verandering in de vroege middeleeuwen te noemen en
 met een verwijzing naar de bron toe te lichten dat hierbij wordt
aangesloten bij traditionele Germaanse gebruiken.
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De middeleeuwen

4p

2p

4

5

In 496 werd Clovis, de koning van de Franken, gedoopt in de kathedraal
van Reims (Frankrijk) door bisschop Remigius. Zowel in de vroege als in
de late middeleeuwen werd deze doop door de
rooms-katholieke kerk met afbeeldingen in herinnering gebracht.
Hiermee kon de kerk haar positie versterken.
Toon dit voor zowel de vroege als de late middeleeuwen aan, telkens met
een kenmerkend aspect uit die tijd.
Een bewering:
De opkomst van handel en nijverheid droeg bij aan de versterking van het
centrale gezag in de late middeleeuwen.
Leg deze bewering uit.

Vroegmoderne tijd

4p

2p

3p

6

7

8

Gebruik bron 2.
Een conclusie: je kunt zowel continuïteit als verandering met het
wereldbeeld in de late middeleeuwen ontdekken in deze beschrijving van
de oorspronkelijke bevolking van Brazilië door Vaz de Caminha.
Ondersteun deze conclusie door uit te leggen dat zijn beschrijving:
 aansluit bij het wereldbeeld in de late middeleeuwen en
 past bij het wereldbeeld in de zestiende eeuw.
In 1555 werd bij de Vrede van Augsburg het ius emigrandi aan de
inwoners van Duitse vorstendommen verleend. Dit recht hield in dat
inwoners mochten verhuizen naar een ander Duits vorstendom als zij dit
wilden.
Het opnemen van het ius emigrandi was een gevolg van een andere
afspraak die ook bij de Vrede van Augsburg in 1555 werd vastgelegd.
Beredeneer welke afspraak het verlenen van het ius emigrandi
noodzakelijk maakte.
Gebruik bron 3.
Een historicus doet onderzoek naar het godsdienstbeleid van Filips II
omstreeks 1565 en vindt deze bron.
Geef zonder bron de kritiek weer die werd geuit in de Nederlanden op het
godsdienstbeleid van Filips II en leg daarna uit dat de bron dit beeld
nuanceert.
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2p

3p

3p

2p

3p

9

10

11

12

13

Hessel Gerritszoon werd in 1617 als eerste benoemd tot officiële
cartograaf van de VOC. Alle kapiteins van de VOC moesten na een reis
verplicht hun logboeken en kaarten bij hem inleveren. Hessel Gerritszoon
paste de kaarten aan, waarna ze bij een volgende VOC-reis weer werden
meegegeven.
Leg uit dat de verplichting om kaarten en logboeken in te leveren de
ontwikkeling van wereldwijde handelscontacten voor de VOC bevorderde.
Gebruik bron 4.
Jan Pieterszoon Coen stelt een verandering voor in het beleid van de
VOC. Het bestuur van de VOC wijst het voorstel af.
Verklaar het standpunt van Coen en dat van het bestuur door:
 de verandering in beleid uit het voorstel van Coen te noemen en
 een politieke verklaring te geven voor het voorstel vanuit Coens
positie en
 een economische verklaring te geven voor de afwijzing van het
voorstel door het bestuur van de VOC.
Gebruik bron 5.
In deze prent geeft Theodoor van Thulden een gevolg weer van de
Opstand voor de economie van Antwerpen.
Geef aan:
 met een verwijzing naar de prent welk economisch gevolg van de
Opstand Van Thulden weergeeft en
 zonder bron welke maatregel de oorzaak hiervan is.
Gebruik bron 6.
Pétion de Villeneuve baseert zich op verlichte denkbeelden.
Licht met een argument van Pétion de Villeneuve tegen de doodstraf toe
op welk uitgangspunt van het verlichte denken hij zich baseert.
Gebruik bron 7.
In 1819 vindt in de Engelse stad Manchester een demonstratie plaats
tegen het bestaande kiesstelsel en tegen de hoge importbelasting op
graan. Beiden beschermen de positie van de Britse landadel. Nadat het
stadsbestuur van Manchester beveelt de leiders van de demonstratie te
arresteren, vindt een bloedbad plaats. Hierna vaardigt de Britse regering
de Six Acts uit, waarin onder andere bijeenkomsten van meer dan
50 mensen worden verboden.
Cruikshank geeft in deze prent een mening weer over de noodzaak van
de invoering van de Six Acts, waarbij hij verwijst naar de
Franse Revolutie.
Licht dit toe door aan te geven:
 met een verwijzing naar de prent welke mening over de noodzaak voor
de invoering van de Six Acts Cruikshank weergeeft en
 wat hij wil bereiken met de verwijzing naar de Franse Revolutie.
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2p

2p

14

15

Hieronder staan zes gebeurtenissen uit het leven van de Franse politicus
Bertrand Barère (1755-1841):
1 Tijdens de Restauratie werd Barère verbannen uit Frankrijk.
2 Barère noemde Robespierre een 'pygmee die niet op een voetstuk
moet worden gezet' en speelde een belangrijke rol in de val van het
schrikbewind.
3 Als afgevaardigde van Bigorre (Zuidwest-Frankrijk) stelde Barère
veranderingen voor in de Staten-Generaal, die na 175 jaar weer bijeen
werden geroepen. Hij streefde hierbij naar een constitutionele
monarchie.
4 Tijdens het keizerrijk werd Barère aangesteld als informant voor
Napoleon.
5 Na een revolutie in Frankrijk en de Belgische Opstand diende Barère
de Franse liberale koning Louis Philippe.
6 Barère trad op als voorzitter van het parlement, dat oordeelde in het
proces tegen 'burger Capet'.
Zet deze gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
Noteer alleen de nummers.
Gebeurtenissen uit het leven van Bertrand Barère in vraag 14 kunnen
worden gebruikt om andere gebeurtenissen uit zijn leven te verklaren.
Geef met een gebeurtenis uit het leven van Bertrand Barère een
ideologische verklaring waarom hij besloot de liberale koning Louis
Philippe te dienen (gebeurtenis 5).

Moderne tijd

4p

2p

16

17

Gebruik bron 8.
Auclert verschilt van mening met het Franse bestuur in Algerije over het
beleid in Algerije.
Licht dit verschil van mening toe door uit te leggen:
 met welk kenmerkend aspect uit de eerste helft van de twintigste eeuw
het beleid van het Franse bestuur kan worden verklaard en
 met welke politiek-maatschappelijke verandering, die nagestreefd
wordt door Auclert, dit beleid botst.
In 1888 deed Bismarck de volgende uitspraak:
"Uw kaart van Afrika is ongetwijfeld heel mooi, maar mijn kaart van Afrika
ligt in Europa. Hier ligt Rusland en daar ligt Frankrijk, en wij bevinden ons
daar tussenin. Dat is mijn kaart van Afrika."
Leg uit dat Bismarck met deze uitspraak zijn rol tijdens de Conferentie
van Berlijn verklaarde.
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4p
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19

20

21

22

Gebruik bron 9.
In deze prent geeft de Franse tekenaar Albert Guillaume een verschil
weer tussen een gevolg van de Eerste Wereldoorlog voor Frankrijk en
Duitsland.
Leg uit, met een verwijzing naar de bron, welke boodschap de tekenaar
hiermee wil overbrengen.
Sommige westerse historici beweren dat de Koude Oorlog een
ideologische tegenstelling is die al in 1917 begon.
Geef de redenering waarmee deze bewering kan worden ondersteund.
Gebruik bron 10.
Stel: je doet onderzoek naar de politieke ontwikkelingen in Duitsland
tijdens de eerste maanden van het naziregime en je hebt twee
onderzoeksvragen:
1 Hoe groot is de steun van de Duitse bevolking voor de politieke
veranderingen in Duitsland?
2 Verandert Duitsland na het aantreden van het naziregime in een
totalitaire staat?
Je vindt de Völkischer Beobachter over het algemeen een onbetrouwbare
bron, maar je besluit dat je het fragment toch kunt gebruiken.
Leg uit, telkens met een verwijzing naar de bron, dat de bron voor de
eerste onderzoeksvraag minder betrouwbare informatie bevat en dat er
meer betrouwbare informatie uit de bron is af te leiden voor de tweede
onderzoeksvraag.
Op 22 juni 1941 zei de Britse premier Churchill na de Duitse inval in de
Sovjet-Unie in een radiotoespraak: "De verschrikkelijke oorlogsmachine,
die wij en de rest van de beschaafde wereld zo dwaas, zo nalatig, de
nazi-gangsters hebben toegestaan praktisch uit het niets op te bouwen,
kon natuurlijk niet ongebruikt blijven staan (…). Mijn gedachten gaan
terug naar de jaren dat het Russische leger onze bondgenoot was tegen
dezelfde dodelijke vijand."
Churchill wilde met deze toespraak een koerswijziging in het buitenlandse
politieke beleid van Groot-Brittannië ondersteunen.
Licht dit toe door:
 aan te geven voor welke koerswijziging in 1941 Churchill steun wilde
verkrijgen bij de Britse bevolking en
 uit te leggen met welk argument Churchill de koerswijziging
ondersteunde.
Gebruik bron 11.
In 1945 roept Soekarno, de leider van de Indonesische nationalisten, de
onafhankelijkheid uit.
Geef, telkens met een verwijzing naar de bron, twee verschillende
verklaringen voor het succes van de Indonesische
onafhankelijkheidsbeweging.
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3p
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23

24

25

26

De Amerikaanse overheid greep wel in bij de Blokkade van Berlijn, maar
niet tijdens de bouw van de Berlijnse Muur.
Leg uit, met een verwijzing naar beide gebeurtenissen, welke continuïteit
in de Amerikaanse buitenlandse politiek je met dit verschil in aanpak kunt
aantonen.
In 1964 maakte regisseur Kees Brusse de tv-documentaire Mensen van
morgen, met daarin gesprekken over het leven met jongeren rond de
twintig jaar, waaronder een ongehuwde moeder, een homoseksueel en
een prostituee.
Leg uit dat de keuze voor de geïnterviewden in de documentaire een
maatschappelijk keerpunt markeerde in Nederland.
Gebruik bron 12.
Twee beweringen:
1 Het verzoek van Jaafar Numeiri is geïnspireerd op het Marshallplan.
2 Jaafar Numeiri onderbouwt zijn verzoek met een verwijzing naar de
dominotheorie.
Ondersteun beide beweringen door:
 aan te tonen dat Numeiri met zijn verzoek zowel op economisch als op
politiek terrein de doelen van het Marshallplan nastreeft en
 aan te geven welke verwijzing naar de dominotheorie Numeiri maakt.
Gebruik bron 13.
Reagan laat tijdens zijn speech bewust de foto zien van de basis op
Cuba.
Toon dit aan door:
 zonder bron te noemen wat de kern van het SDI-project is en
 met bron uit te leggen wat Reagan wil bereiken bij de Amerikaanse
bevolking door deze foto te laten zien.

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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Prehistorie en oudheid
bron 1
De Romeinse geschiedschrijver Tacitus schreef rond 98 een boek over de Germanen.
Hij schrijft:
Als er bij de eigen stam door langdurige vrede en stilstand niets te beleven is,
gaan de meeste jongeren van adel op eigen initiatief naar de stammen die
dan in een oorlog verwikkeld zijn. Germanen houden namelijk niet van rust.
Om een groot gevolg te onderhouden zijn geweld en oorlog nodig. Want
mannen doen een beroep op de gulheid van hun leider voor dat mooie
oorlogspaard of die bloedige, zegevierende werpspies. Eenvoudig toebereide
maar overvloedige maaltijden krijgen ze bij wijze van soldij. De bron voor die
gulheid is gelegen in oorlog en roof. Germanen zijn er moeilijker toe te
bewegen land te beploegen of de oogst af te wachten dan de vijand uit te
dagen en wonden te verdienen. Want ze vinden het een blijk van slapheid en
laksheid om met zweet te verwerven wat je door bloed kunt krijgen.

Vroegmoderne tijd
bron 2
In 1500 neemt Pero Vaz de Caminha deel aan de Portugese expeditie waarbij Brazilië
wordt ontdekt. Hij schrijft in een brief aan koning Manuel I van Portugal over de
eerste contacten met de oorspronkelijke bevolking:
Ze hebben steil haar, dat hoog opgeknipt is, en van de oren naar beneden is
hun hoofd helemaal kaalgeschoren. Een van hen droeg van slaap tot slaap op
het achterhoofd een soort gele pruik met vogelveren van een centimeter of vijf
lang, heel dik en dicht op elkaar, die de nek en de oren bedekte. De pruik was
veer voor veer op het haar geplakt, in een zachte massa zoals bijenwas, maar
dat was het niet. Op deze manier kregen ze die pruik zeer rond, dik en
gelijkmatig. (...)
Het lijkt zo'n onwetend volk dat het zich, naar het mij toeschijnt, snel zou laten
kerstenen, omdat het lijkt alsof ze geen enkel geloof hebben. (…) ik twijfel er
dan ook niet aan dat ze christenen zullen worden en ons heilige geloof zullen
aanhangen, als Zijne Majesteit dat toestaat, maar het staat vast dat dit volk
goed en van een grote eenvoud is en onmiddellijk iedere godsdienst zou
aanvaarden die men hun zou willen geven.
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bron 3
Op 17 oktober 1565 schrijft Filips II vanuit Spanje aan zijn halfzuster
Margaretha van Parma, zijn plaatsvervangster in de Nederlanden:
Ik ben zeer verheugd te horen dat u reeds bent begonnen met het toepassen
van kerkrechtelijke verbeteringen, zoals het aanstellen van goede prekers en
pastoors, het stichten van goede scholen en het hervormen van de
geestelijken in overeenstemming met mijn voorschrift (…).
Ik kan mijzelf er niet van weerhouden u te vertellen dat, wat betreft de
toestand van de godsdienst in de Nederlanden zoals ik die begrijp, dit niet de
tijd is voor welke verandering dan ook. Integendeel, de voorschriften van
Karel V dienen te worden uitgevoerd. Ik denk dat de oorzaak van het kwaad in
het verleden en de groei ervan daarna is gelegen in de nalatigheid, mildheid
en onbetrouwbaarheid van de rechters.

bron 4
In 1627 schrijft Jan Pieterszoon Coen vanuit Batavia aan de bewindhebbers van de
VOC:
Met hulp van de Staten-Generaal dient de Compagnie veel schepen met
allerlei volk naar Indië te sturen. Met goede vooruitzichten dienen veel
mensen ertoe bewogen te worden om op hun kosten en risico hetzij met hun
eigen schepen of met die van de Compagnie, naar Indië te vertrekken. Het
vooruitzicht dat gegeven kan worden is de uitdeling van land, fruitbomen en
slaven (…).
Aan alle landen, niemand uitgezonderd, behalve openlijke vijanden, zal de
vrije handel in Batavia worden toegestaan. Omdat genoemde landen over veel
mensen beschikken, hebben zij eenvoudig toegang tot de middelen die nodig
zijn voor het onderhoud van oorlogsschepen, de benodigde soldaten en de
inkoop van zo veel specerijen als Europa maar hebben kan (…). Nu moet de
Compagnie het avontuur aangaan en het moeilijkste deel voor haar rekening
nemen; dan zullen de particulieren het risico lopen en zal de Compagnie
zeker zijn van haar inkomsten.
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bron 5
In 1635 maakt Theodoor van Thulden een gravure met de titel Mercurius verlaat
Antwerpen:

Toelichting:
In het midden staat Mercurius, god van de handel, met in zijn rechterhand een
geldbuidel en zijn koeriersstaf.
Rechts staat de stedenmaagd Antwerpia, symbool voor de stad Antwerpen.
Achter Antwerpia ligt een slapende matroos op een omgekeerde boot.
Links ligt de riviergod Scaldis, symbool voor de rivier de Schelde, die
Antwerpen verbindt met de Noordzee.
bron 6
Op 31 mei 1791 neemt de afgevaardigde Jérôme Pétion de Villeneuve tijdens een
debat over de doodstraf in de Franse Nationale Vergadering het woord:
De wet straft niet omwille van het wrede genoegen van het straffen. Dat zou
iets onmenselijks zijn. De wet wreekt zichzelf niet, want zij is zonder
hartstocht en staat boven de hartstocht. (…) Een wet die doodt, is zonder
moraal en neemt afstand van het doel dat de wetgever zichzelf dient te
stellen. Zo'n wet laat aan de schuldige geen enkele mogelijkheid tot
verbetering, want zij vermoordt hem; zo'n wet treedt op met de woede van de
moordenaar.

VW-1021-a-19-1-b

4/9

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 68

bron 7
Prent van de Britse tekenaar George Cruikshank uit 1819, met als titel The Radical's
Arms (de Wapens van de Radicalen).

Toelichting:
Op de banier (vlag) linksboven staat: 'geen god! geen religie!'
Op de banier (vlag) rechtsboven staat: 'geen koning! geen grondwet!'
Tussen de banieren staat een Franse vrijheidsmuts met een rozet met de
Franse driekleur.
Onder de guillotine hangt een brandende wereldbol. Op de grond liggen onder
meer een wetboek, een gebroken weegschaal en voorwerpen die verwijzen
naar de kerk en het koningshuis.
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Moderne tijd
bron 8
In 1896 publiceert de Franse schrijfster Hubertine Auclert een artikel over de Franse
kolonie Algerije:
In plaats van onderwijs voor Arabische meisjes in Algerije aan te moedigen
heeft het Franse bestuur de scholen die al voor de verovering [in 1830] waren
gesticht gesloten. En het liet toe dat conservatieve moslimmannen de scholen
die na de verovering werden gesticht weer sloten, zodat de hoofdstad van
Algerije 35 jaar geen enkele school had voor meisjes. Toen de rector van de
Academie van Algiers, meneer Charles Jeanmaire, rond 1890 toch een klas
begon voor jonge Arabische meisjes, bleken die meisjes zo intelligent dat het
Franse bestuur gealarmeerd raakte. Het bestuur zei dat deze jonge meisjes
na het behalen van hun diploma niet langer thuis in afzondering zouden willen
leven.
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bron 9
Op 15 maart 1917 publiceert het Franse satirische tijdschrift La Baïonette deze prent
van Albert Guillaume op de voorpagina:

Toelichting:
Onderaan staat: Oorlogsmenu's
Op het tafelkleed in de Franse bistro staat het volgende gesprek geschreven:
Geen vlees ... geen aardappelen meer ... koolrabi ... 0,0025 gram vet ... brood
zonder graan ...
'Wat heeft dit te betekenen?!?!?´
'Dat is om onze klanten te troosten, mijnheer. Voordat we het Franse menu
geven, laten we eerst het dagmenu uit Berlijn zien.'
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bron 10
In de Völkischer Beobachter, de partijkrant van de NSDAP, van 17 mei 1933 wordt de
arrestatie beschreven van socialistische partijleiders in de deelstaat Baden:
Vóór de gevangenis had zich een reusachtige menigte verzameld, die de
gearresteerden ontving met boe-geroep, gefluit en scheldwoorden. De eerste
politievrachtwagen, waarop de gearresteerden met ontbloot hoofd zaten, werd
voorafgegaan door twee rijen SS'ers1) die de straat vrijmaakten. Achter die
eerste politieauto volgde een tweede met SA'ers1). Daarnaast liepen aan twee
kanten en aan het einde SA-mensen mee. De wagens reden stapvoets door
een dichte mensenmassa, die op veel plaatsen acht rijen dik was. Zonder
onderbreking klonk langs de hele weg gefluit en boe-geroep. (...) Het gedrang
van het publiek was zo groot dat het straatverkeer geheel werd lamgelegd.
Onderweg werden verscheidene schreeuwers van het Rot-Front2) meteen op
straat gearresteerd en in de tweede politiewagen meegevoerd.
noot 1 De SS en SA zijn paramilitaire organisaties van de nazi’s.
noot 2 Rot-Front is een paramilitaire organisatie van de Duitse communistische partij.

bron 11
De Nederlandse jurist Wim Wertheim verhuist in 1931 naar Batavia, de hoofdstad van
Nederlands-Indië. In zijn memoires schrijft hij over zijn ervaringen met de
Indonesische bevolking:
Vaak maakten we uitvoeringen van Indonesische scholieren mee waar een
zelfbewustzijn en een nationale trots uit sprak waar de hoge heren achter hun
borreltje in Hotel des Indes1) niet van droomden en waar ze zeker van
geschrokken zouden zijn. De meeste indruk op ons maakte een schoolfeest
dat, nadat eerst tal van volksgroepen – Javanen, Madoerezen, Soendanezen,
Minangkabauers, Bataks, Ambonezen, etc. – hun eigen lokale dansen en
liederen hadden uitgevoerd, eindigde met een grote opvoering van alle
groepen, tezamen op het podium hun gemeenschappelijk nationale lied
zingend onder één banier!2) Maar de regeerders van Nederlands-Indië waren
niet in deze kale zalen: zij hoorden dit niet of wilden het niet horen.
noot 1 een hotel in Batavia
noot 2 Banier is een ander woord voor vlag.
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bron 12
Op 10 juni 1976 ontmoeten president Jaafar Numeiri van Soedan (in Afrika) en
president Gerald Ford van de Verenigde Staten elkaar. Tijdens het gesprek zegt
Numeiri:
Ik wil graag eerst iets vertellen over Soedan. Wij bevinden ons nu in een
stabiele positie. Met de hulp van bevriende staten konden wij de burgeroorlog,
die 17 jaar duurde, beëindigen. Nu willen we ons ontwikkelen en we maken
een goede start daarmee. We zijn een groot land, met negen buurlanden met
dezelfde problemen als de onze. Het is al een hele inspanning om met al onze
buren samen te werken.
We verzoeken de Verenigde Staten ons te helpen in de ontwikkeling van ons
land en van de regio. We hebben een aantal goede vrienden in de regio –
Egypte en Saoedi-Arabië. We willen vrede en stabiliteit in de regio brengen en
de buitenlandse invloeden uitroeien. (…) Er was een grootse communistische
campagne tegen ons in de hele communistische wereld. We hebben hen zelf
uitgeschakeld, maar we denken dat Afrika hun doelwit blijft. (…) We moeten
samenwerken om het probleem van Eritrea [gebied in Ethiopië] aan te pakken,
want dat is een manier voor de Sovjet-Unie om voet aan de grond te krijgen.
Traditioneel hadden jullie goede banden met de Ethiopiërs, maar nu zijn ze
begonnen hun soldaten te trainen in de Sovjet-Unie.

bron 13
Op 23 maart 1983 houdt de Amerikaanse president Reagan een speech op de
Amerikaanse televisie om zijn SDI-project uit te leggen aan de Amerikaanse
bevolking.

Toelichting:
Op het bord achter Reagan is een foto te zien van de toenmalige Sovjetbasis op
Cuba.
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Examen VWO

2019
tijdvak 2
dinsdag 18 juni
13.30 - 16.30 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 28 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 72 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Door de tijd heen

2p

1

De volgende gebeurtenissen en ontwikkelingen rondom sport, spel en
lichaamsbeweging staan in willekeurige volgorde:
1 De winnaar van de eerste Olympische Spelen, waarbij atleten uit
rivaliserende Griekse stadsstaten het tegen elkaar opnamen, was
Koroibos uit de stadsstaat Elis.
2 De Romeinse dichter Juvenalis introduceerde het gezegde mens sana
in corpere sano (een gezonde geest in een gezond lichaam). Hij
schreef dat zijn medeburgers lui waren en liever toekeken hoe
anderen zich in het zweet werkten.
3 In de eerste stedelijke gemeenschappen werden polowedstrijden
georganiseerd om de strijders te bekwamen in paardrijden en vechten
tegelijkertijd.
4 Rousseau schreef een boek waarin hij pleitte voor een opvoeding met
voldoende beweging voor kinderen.
5 Ten tijde van de kruistochten werd schaak in Europa geïntroduceerd.
Deze denksport was gebaseerd op een spel dat werd gespeeld door
vorsten in het Midden-Oosten.
6 Tijdens de bloeitijd van de Republiek introduceerden Nederlandse
kooplieden het balspel 'kolven' in Amerika, waar de naam werd
verbasterd tot 'golf'.
Zet deze gebeurtenissen en ontwikkelingen in de juiste chronologische
volgorde, van vroeger naar later. Noteer alleen de nummers.

Prehistorie en oudheid

2p

2p

2

3

Gebruik bron 1.
Een bewering:
Met deze wet willen de Atheners het burgerschap en daarmee de
democratie beschermen.
Ondersteun beide delen van deze bewering.
Gebruik bron 2.
Stel: je doet onderzoek naar de uitbreiding van het Romeinse Rijk in
Gallië en je hebt twee onderzoeksonderwerpen:
1 de oorzaken voor uitbreiding van het Romeinse Rijk in Gallië
2 de Romeinse legitimering van hun imperialisme
Je vindt de speech van Cerialis en besluit hem te gebruiken voor een van
je onderzoeksonderwerpen.
Leg uit voor welk onderzoeksonderwerp de bron de meest bruikbare
informatie bevat.
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De middeleeuwen

3p

2p

4

5

Gebruik bron 3.
Volgens sommige historici blijkt uit de bron een oorzaak van de toename
van de horigheid in de vroege middeleeuwen in West-Europa.
Geef aan welke oorzaak dat is en leg vervolgens uit waardoor de koning
deze toename van de horigheid zorgwekkend vindt.
In de late middeleeuwen vond het begin van staatsvorming en
centralisatie plaats en werden steden in toenemende mate zelfstandig.
Aan deze twee ontwikkelingen lag een onderlinge afhankelijkheid van
landsheren en steden ten grondslag.
Leg deze onderlinge afhankelijkheid uit.

Vroegmoderne tijd

2p

2p

2p

6

Gebruik bron 4.
Spaanse conquistadores veroverden het rijk van de Inca's in Amerika in
hoog tempo. Uit deze bron kun je een oorzaak afleiden van deze snelle
verovering.
Leg uit welke oorzaak dit is.

7

Titu Cusi (bron 4) bekeerde zich tot het christendom en liet zijn relaas
opschrijven door een Spaanse missionaris. Hij stuurde zijn boek naar de
Spaanse koning Filips II om hem kennis te laten maken met zijn nieuwe
volk.
Het boek van Titu Cusi werd verschillend beoordeeld:
1 Het werd gezien als een waardevolle bron voor de visie van de
inheemse bevolking van Amerika op de verovering door de
Spanjaarden.
2 Er werd getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de informatie over de
verhouding tussen de Inca's en de Spanjaarden.
Geef bij elk van beide oordelen de redenering weer die erbij past.

8

In het begin van de vroegmoderne tijd werd de boekdrukkunst verbeterd,
wat onder andere bijdroeg aan de ontwikkeling van vorstelijk absolutisme.
Leg uit dat de verbetering van de boekdrukkunst hieraan kon bijdragen.
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4p

3p

3p

2p

9

10

11

12

In 1559 werd bekend dat de stad Antwerpen een eigen bisschop zou
krijgen, die door Filips II benoemd zou worden op basis van competenties
en opleiding. Tegen dit besluit kwam verzet van het Antwerpse
stadsbestuur én van de adel, die beide een delegatie naar Filips II
stuurden om te klagen.
Hierbij passen twee beweringen:
1 De benoeming van een bisschop voor Antwerpen door Filips II paste
bij de politiek van de Habsburgse vorsten in de Nederlanden op
godsdienstig en op bestuurlijk gebied.
2 Het Antwerpse stadsbestuur en de adel hadden ieder een verschillend
motief voor hun verzet.
Ondersteun beide beweringen.
Gebruik bron 5.
Uit deze beschrijving van de intocht van Willem van Oranje blijkt dat:
1 de gevolgen van de matiging van de kettervervolging zichtbaar zijn in
Antwerpen.
2 Willem van Oranje in 1566 een positie inneemt tussen het centrale
bestuur van de Nederlanden en de hervormers.
Ondersteun beide conclusies door (bij 1) een gevolg te noemen van de
matiging en (bij 2) de positie weer te geven die Willem van Oranje
inneemt voor elk van beide partijen.
Gebruik bron 6.
Na de ondertekening van de Pacificatie van Gent bezoekt
Willem van Oranje in 1577 de stad Brussel. Onderdeel van de intocht is
het tableau vivant (een soort levend schilderij) van Perseus en
Andromeda.
Leg de keus voor dit tableau uit door:
 de boodschap over Willem van Oranje te noemen die dit tableau moet
overbrengen en
 daarmee toe te lichten welke bezorgdheid over de aansluiting bij de
Pacificatie van Gent bij de inwoners van Brussel moet worden
weggenomen en ten slotte
 met behulp van een kenmerkend aspect uit de zestiende eeuw te
verklaren dat het tableau wordt gebaseerd op een Griekse mythe.
In 1585 voerden de Staten van Holland een discussie over de positie van
Maurits, de zoon van Willem van Oranje. Er werd besloten hem wel tot
stadhouder te benoemen, maar om hem niet de titel 'Graaf van Holland' te
verlenen.
Licht dit besluit toe door:
 aan te geven welke continuïteit de Staten van Holland wilden
uitdragen met het benoemen van Maurits tot stadhouder en
 een bestuurlijke verklaring te geven om Maurits niet de titel 'Graaf van
Holland' te verlenen.
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2p

3p

3p

13

14

15

Gebruik bron 7.
Een historicus concludeert dat de pogingen van het ancien régime om de
onvrede van de boeren weg te nemen, juist hebben bijgedragen aan het
uitbreken van de Franse revolutie.
Geef de redenering weer die de historicus daarbij volgt.
Twee gegevens:
1 In 1577 grepen radicale calvinisten de macht in Gent en richtten een
calvinistische republiek op. In deze republiek werden katholieken
gemarteld en ter dood veroordeeld.
2 In 1820 schonk Willem I, koning der Nederlanden, aan Gent een
schilderij van de Vlaamse schilder Mattheus van Bree. Op dit schilderij
was afgebeeld hoe Willem van Oranje bij het bestuur van de Gentse
calvinistische republiek pleitte voor vrijlating van katholieken.
Een interpretatie: met de schenking van dit schilderij wilde koning Willem I
een politiek doel bereiken.
Ondersteun deze interpretatie door:
 aan te geven welk politiek doel Willem I wilde bereiken en
 uit te leggen waardoor de voorstelling op het schilderij hiertoe kon
bijdragen.
Gebruik bron 8.
In 1849 wordt duidelijk dat het Frankfurter Parlement zijn doel in
staatkundig opzicht niet heeft bereikt. Met deze prent geeft Schröder
hiervoor een verklaring weer.
Leg dit uit door:
 zonder bron het staatkundige doel van het Frankfurter Parlement te
noemen
 met een verwijzing naar de prent uit te leggen welke oorzaak voor het
mislukken hiervan in de prent wordt weergegeven.
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Moderne tijd

2p

3p

2p

16

17

18

De volgende gebeurtenissen hebben te maken met cartografie:
1 De absolute koning Lodewijk XIV zou hebben verzucht dat de nieuwe
landmeetmethodes die Philippe de La Hire gebruikte voor een kaart
van Frankrijk, meer grond hadden gekost dan Lodewijk had kunnen
verliezen in een oorlog.
2 Filips II gaf, meteen nadat hij landsheer werd van de Nederlanden,
opdracht aan Jacob van Deventer om van 220 steden in de
Nederlanden plattegronden te maken.
3 Battista Agnese maakte op verzoek van keizer Karel V een
wereldkaart waarop de eerste zeereis om de wereld was afgebeeld.
4 De Engelse admiraliteit gaf opdracht om de Franse soldaten uit het
leger van Napoleon te verhinderen delen van Australië te verkennen
die nog niet in kaart waren gebracht.
5 Floris Balthasars ontving honderd gulden van de Staten-Generaal voor
het in kaart brengen van de ligging van het Spaanse leger tijdens het
Spaanse beleg van Zaltbommel.
6 Tijdens de Tiendaagse Veldtocht onder leiding van kroonprins Willem
werd een kaart gemaakt van de troepenbewegingen van het
Nederlandse leger en van de opstandige Belgen.
Zet deze gebeurtenissen in chronologische volgorde, van vroeger naar
later. Noteer alleen de nummers.
Twee beweringen:
1 Groot-Brittannië maakte zich in 1871 zorgen over de politieke situatie
in Europa.
2 Bismarck hield na 1871 met zijn buitenlandse politiek rekening met
deze Britse zorg.
Ondersteun beide beweringen door:
 aan te geven welke gebeurtenis de zorg in Groot-Brittannië over de
politieke situatie veroorzaakte en
 een verklaring te geven voor de Britse zorg hierover en
 aan te tonen dat Bismarck met zijn politiek rekening hield met deze
Britse zorg.
In 1896 werd in Den Haag de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van
Vrouwenarbeid opgericht. Deze vereniging had een bestuur waarin
uitsluitend vrouwen werden toegelaten.
Leg uit dat het bestuur met dit toelatingsbeleid een politiekmaatschappelijke ontwikkeling wilde bevorderen.
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3p

4p

19

20

21

22

Gebruik bron 9.
Rosa Luxemburg is geïnspireerd door de ideeën van Marx. Toch verklaart
de Komintern, de vereniging van alle communistische partijen onder
leiding van de Sovjet-Unie, in 1925 dat sommige ideeën van
Rosa Luxemburg gevaarlijk zijn.
Leg met een verwijzing naar de bron uit welk idee van Rosa Luxemburg
de Komintern gevaarlijk zal hebben gevonden.
Gebruik bron 10.
De Conservatieve Partij maakt met deze verkiezingsposter duidelijk dat zij
zich zorgen maakt over twee ontwikkelingen.
Ondersteun deze bewering door:
 met behulp van twee kenmerkende aspecten uit de eerste helft van de
twintigste eeuw de twee ontwikkelingen te noemen waarover de
Conservatieve Partij zich zorgen maakt en
 aan te geven welk verband de Conservatieve Partij legt tussen deze
twee ontwikkelingen.
Twee gegevens over de Volkstrauertag (Volksrouwdag), de
herdenkingsdag voor de Duitse slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog:
1 In 1933 zei Hitler tijdens de Volkstrauertag: "Du bist nichts, Dein Volk
ist alles" ("Jij bent niets, jouw volk is alles").
2 In 1934 werd de Volkstrauertag hernoemd tot Heldengedenktag
(Gedenkdag voor de helden).
Met deze gegevens kun je de introductie van het nationaalsocialistische
gedachtegoed in Duitsland aantonen.
Licht dit toe door:
 een kenmerk van het nationaalsocialisme te noemen dat past bij de
leus "Du bist nichts, Dein Volk ist alles" en
 met een ander kenmerk van het nationaalsocialisme een ideologische
verklaring te geven voor de hernoeming tot Heldengedenktag.
Gebruik bron 11.
In augustus 1939 sluiten Duitsland en de Sovjet-Unie een nietaanvalsverdrag.
Twee gegevens:
1 Veel communisten veroordelen het sluiten van het niet-aanvalsverdrag
tussen Duitsland en de Sovjet-Unie op ideologische gronden.
2 Volgens veel historici droeg de weigering van Groot-Brittannië en
Frankrijk om de Sovjet-Unie uit te nodigen voor de Conferentie van
München, bij aan de totstandkoming van het niet-aanvalsverdrag.
Leg uit dat:
 Stalins uitspraak gezien kan worden als een reactie op die
ideologische kritiek (zie 1) en
 je het verband tussen de weigering de Sovjet-Unie uit te nodigen in
München en het sluiten van het niet-aanvalsverdrag door de
Sovjet-Unie (zie 2) met deze bron niet kunt ondersteunen.
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24

25

26

Verschillende Duitse regeringen kozen ieder een nationale vlag van
Duitsland:
1871 Na de eenwording koos het Duitse keizerrijk voor een vlag met de
kleuren zwart-wit-rood. In deze vlag was het zwart-wit van de
Pruisische vlag opgenomen.
1919 De grondwet van de Weimarrepubliek bepaalde dat de Duitse vlag
de kleuren zwart-rood-geel had. Dezelfde vlag werd in 1848
gebruikt door het Frankfurter Parlement.
1935 Een van de Neurenberger wetten bepaalde dat de partijvlag van de
NSDAP, een rode vlag met op een witte cirkel het zwarte
hakenkruis, de enige nationale vlag werd van Duitsland.
1949 De regering van de DDR koos de vlag met de kleuren zwart-roodgeel tot de nationale vlag.
De verschillende Duitse regeringen wilden met de keuze van hun vlag een
politieke boodschap uitdragen.
Toon dit aan door bij de vlaggen van 1871 en 1949 elk een politieke
boodschap te noemen die de vlag moest uitdragen.
Gebruik bron 12.
De hippies dragen in de jaren 1960-1970 bij aan sociaal-culturele
veranderingsprocessen door zich af te zetten tegen economische
veranderingen in die tijd.
Leg dit uit.
Gebruik bron 12.
Er vindt in de jaren 1970 een verandering plaats in het Amerikaanse
beleid in de Vietnamoorlog. Je kunt hiervoor een oorzaak uit de bron
afleiden.
Licht dit toe door:
 zonder bron aan te geven welke verandering in het beleid plaatsvindt
en
 met een verwijzing naar de bron een oorzaak van deze verandering te
noemen.
Een anekdote:
Aleksandr Didusenko, de correspondent in Praag van de Russische krant
Trud (Arbeid) vroeg in 1968 aan Brezjnev wat hij mocht schrijven over de
gebeurtenissen tijdens de Praagse Lente. Hem werd verteld: "Schrijf de
waarheid", waarna Brezjnev daaraan toevoegde: "In één exemplaar, dat
je aan mijn assistent mag sturen."
Licht het antwoord van Brezjnev toe door:
 een binnenlandse politieke en een buitenlandse politieke reden te
noemen voor zijn antwoord en
 met deze anekdote aan te tonen dat de Sovjet-Unie een totalitaire
staat was.
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Gebruik bron 13.
Een interpretatie:
Tekenaar Herblock geeft in deze prent uit 1989 een westerse visie weer
op een verandering in Oost-Europa in dat jaar.
Leg deze interpretatie uit door, telkens met een verwijzing naar de bron,
aan te tonen:
 welke verandering voor Herblock aanleiding is om deze prent te
tekenen en
 dat Herblock een westerse visie op die verandering weergeeft.
De volgende gegevens gaan over Joseph Luns (1911-2002), Nederlands
minister van Buitenlandse zaken en secretaris-generaal van de NAVO:
1 In 1957 ondertekende Luns het Verdrag van Rome, waarin landen
afspraken maakten over het vrije verkeer van goederen in
West-Europa.
2 In 1962 vertelde Luns de Amerikaanse politicus Robert Kennedy dat
Nederland marineschepen had gestuurd naar Nieuw-Guinea, dat deel
uitmaakte van het koninkrijk der Nederlanden, om te voorkomen dat
Indonesië dat gebied zou inlijven.
3 In 1979 pleitte Luns voor de modernisering van het
kernwapenarsenaal van de NAVO.
Kies twee gegevens uit het leven van Joseph Luns en geef telkens aan bij
welk kenmerkend aspect van de tweede helft van de twintigste eeuw dit
gegeven past.

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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Prehistorie en oudheid
bron 1
De Atheense jurist Demosthenes (384 – 322 voor Christus) beschrijft een wet:
Als een niet-Atheense man met een burgervrouw samenwoont, op welke
manier dan ook, dan mag elke Athener die dat wil (hiertegen) een klacht
indienen bij de thesmothetai1). Als de aangeklaagde wordt veroordeeld dan
zullen hijzelf en zijn bezittingen worden verkocht en een derde deel zal
worden gegeven aan de aanklager. (…) Aanklachten kunnen worden gedaan
bij de thesmothetai door diegenen die daar het recht toe hebben.
noot 1 juridische beambten die verantwoordelijk waren voor het vastleggen van wetten in
Athene

bron 2
De Romeinse schrijver Tacitus beschrijft in zijn boek Historiae hoe in het jaar 70 de
Romeinse generaal Cerialis een vergadering van Galliërs toespreekt nadat hun
opstand is neergeslagen:
Romeinse generaals zijn jullie land en dat van andere Galliërs niet vanwege
hebzucht binnengetrokken, maar omdat ze uitgenodigd werden door jullie
voorvaderen die genoeg hadden van alle interne conflicten (…). We hebben
onze stellingen langs de Rijn niet ingenomen om Rome te beschermen maar
om Germaanse vorsten als Ariovistus ervan te weerhouden de macht in Gallië
te grijpen (…). Heel Gallië was ten prooi gevallen aan burgeroorlogen,
uitgelokt door koningen, die duurden tot jullie onze wetten accepteerden. En
hoewel we constant zijn uitgedaagd, hebben we als veroveraars alleen om zo
veel belasting gevraagd als we nodig hebben om de vrede te bewaren.
Harmonie tussen landen kan alleen worden veiliggesteld door legers, legers
kunnen niet in stand worden gehouden zonder geld en geld kan alleen door
belasting worden verkregen.
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De middeleeuwen
bron 3
Een mededeling van een Frankische koning uit 811:
Redenen waarom mannen hun militaire verplichtingen1) niet nakomen:
Arme mannen beklagen zich erover dat zij worden beroofd van hun eigendom.
Deze klachten richten zich zowel tegen bisschoppen, abten en hun
zaakwaarnemers als tegen graven en hun plaatsvervangers.
Ze zeggen ook dat als iemand weigert de grond die hij in eigendom heeft af te
staan aan een bisschop, abt, graaf of diens plaatsvervanger, deze laatsten
naar een manier zoeken om die arme man te schaden. Ze dwingen hem bij
iedere gelegenheid in het leger te gaan, totdat hij zo erg verarmd is dat hij zijn
grond overdraagt of verkoopt, of hij nu wil of niet.
noot 1 In het Frankische koninkrijk konden vrije mannen worden opgeroepen om tijdelijk in
het koninklijk leger te dienen.

Vroegmoderne tijd
bron 4
Titu Cusi Yupanqui, de heerser van de Inca's in Amerika, laat in zijn boek Een Incaverslag van de verovering van Peru in 1570 opschrijven:
Toen mijn vader hierover hoorde [over de komst van de Spanjaarden] raakte
hij buiten zichzelf en zei: "Hoe durven deze mensen mijn land binnen te vallen
zonder mijn autorisatie en toestemming? Wie zijn deze mensen en wat zijn
hun gewoonten?" De boodschapper antwoordde: "Heer, deze mensen moeten
wel goden zijn, want ze beweren dat ze met de wind gekomen zijn. Ze hebben
baarden en zijn heel mooi en wit. Ze eten van zilveren borden. Zelfs hun
schapen, waarop ze rijden, zijn groot en dragen zilveren schoenen
[hoefijzers]. Ze gooien met donder zoals de lucht dat doet. (...) Bovendien
hebben we ooggetuigen die met hun eigen ogen hebben gezien dat ze praten
naar witte vellen en dat ze van sommigen van ons de namen kenden voordat
iemand ze dat had verteld en die namen wisten ze door naar de vellen te
kijken die ze voor zich houden."
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bron 5
In zijn functie als burggraaf van Antwerpen is Willem van Oranje verantwoordelijk
voor de rust en veiligheid in die stad. Jacob van Wesembeke, de stadsadvocaat van
Antwerpen, beschrijft de intocht van de prins op 13 juli 1566:
Ondertussen werden de [calvinistische] preken en bijeenkomsten, die men
met wapens bewaakte steeds groter. Dat gold ook voor het wantrouwen en de
vrees die het volk koesterde tegenover het hof en het stadsbestuur, zodat de
stad er armzalig bij stond: velen waren vertrokken, en veel vooraanstaande
burgers en kooplieden werden verbannen. Iedereen verlangde naar en riep
om de prins [van Oranje]. Iedereen wenste hem hier en hoopte dat hij de
toestand zou verbeteren. Hun genegenheid hebben zij ook getoond op 13 juli,
toen de prins, in opdracht van de landvoogdes, naar Antwerpen kwam. Van
het huis waar hij zou logeren tot meer dan een halve mijl buiten de stad waren
de wegen bezet met vele duizenden, ja wel meer dan dertigduizend mensen.
Men kon er nauwelijks doorkomen vanwege de menigte. Veel burgers en
andere inwoners kwamen de prins te paard tegemoet gereden, en
begeleidden hem daarna. Dat deed ook de heer van Brederode, met een
groot aantal van de bondgenoten1), die zich op dat ogenblik daar bevonden.
(…) Onderweg, en met name buiten de stad, werd er bij het passeren van de
prins soms "Vive les Gueux"2) geroepen. De prins berispte de roepers vele
keren, zowel met woorden als met gebaren.
noot 1 Edelen die eerder een verzoek om matiging van de kettervervolgingen hadden
aangeboden aan de landvoogdes, een van hun leiders is Hendrik van Brederode.
noot 2 "Leve de Geuzen"
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bron 6
Prent uit 1577 van Antoni van Leest van het tableau vivant Perseus en Andromeda.
Het tableau is gebaseerd op een Griekse mythe waarin de held Perseus het
zeemonster verslaat dat prinses Andromeda bedreigt.

Toelichting:
Links staat prinses Andromeda.
In het midden het zeemonster.
Rechtsboven in de lucht zie je Perseus met op zijn schild het wapen van
Willem van Oranje.
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bron 7
Een ambtenaar in de plaats Ploërmel in het westen van Frankrijk schrijft in juli 1789
aan de regering in Parijs:
Alle boeren in de omgeving en in mijn district weigeren massaal om hun
aandeel aan korenschoven af te staan aan de inzamelaar van de tienden1) en
zeggen openlijk dat er geen inzameling zal komen zonder bloedvergieten. Zij
baseren zich hierbij op het onredelijke argument dat de eis voor afschaffing
van de tienden was opgenomen in de Cahiers des doléances van dit district.
Hiermee is de afschaffing nu een feit geworden.
noot 1 De tiende is de verplichting voor boeren om één tiende van de oogst af te staan aan
de kerk of aan de regering.
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bron 8
In 1849 verschijnt deze prent van Ferdinand Schröder in het satirisch tijdschrift
Düsseldorfer Monatblätter:

Onderschrift bij deze prent:
"Waarom huil je, kleine hansworst?"
"Ik heb voor uw kleine een kroon gemaakt, en nu wil hij hem niet!
Toelichting:
Links staat Heinrich von Gagern, president van het Frankfurter Parlement.
De vrouw in het midden is symbool voor Pruisen.
Rechts staat de Pruisische koning Friedrich Wilhelm IV.
De beer naast hem is symbool voor Berlijn, de hoofdstad van Pruisen.
Het standbeeld in het midden is Germania, personificatie van het Duitse Rijk.
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Moderne tijd
bron 9
In 1918 schreef Rosa Luxemburg (1871-1919), leider van de Spartakusbond, in het
pamflet De Russische Revolutie:
Socialistische democratie begint op het moment van de machtsovername door
de socialistische partij, en zij is niets anders dan dictatuur van het proletariaat.
Jawel: dictatuur! Maar die dictatuur geldt de toepassing van de democratie,
niet de afschaffing ervan, door middel van een energieke, vastberaden
ingreep in de verworven rechten en economische verhoudingen van de
burgerlijke maatschappij – op een andere manier kan de socialistische
omwenteling niet gerealiseerd worden. Deze dictatuur moet echter worden
uitgeoefend door de klasse en niet door een kleine minderheid van leiders
namens die klasse, dat wil zeggen: zij moet stap voor stap een gevolg zijn van
de actieve bemoeienissen van de massa, zij moet direct door de massa
beïnvloed worden, gecontroleerd worden door het totale openbare leven,
voortkomen uit de toenemende politieke scholing van de massa.
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bron 10
Britse verkiezingsposter van de Conservatieve Partij uit 1931:

Vertaling:
Eén Verenigd Rijk!
betekent meer handel en werkgelegenheid
Stem conservatief en steun de nationale regering.
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bron 11
Op 7 september 1939, vier dagen nadat Groot-Brittannië en Frankrijk de oorlog
hebben verklaard aan Duitsland, zegt Stalin tegen Georgi Dimitrov, de leider van de
internationale organisatie van communistische partijen:
Er is een oorlog gaande tussen twee groepen kapitalistische landen (...) om
de herverdeling van de wereld, om de overheersing van de wereld! Wij zien er
niets slechts in dat zij elkaar flink en stevig bevechten en elkaar verzwakken.
Het zou mooi zijn als Duitsland erin zou slagen om de positie van de rijkste
kapitalistische landen (vooral Engeland) te verzwakken. Zonder dat hij dat zelf
begrijpt of wenst, is Hitler bezig het kapitalistische systeem op te schudden en
te ondermijnen. Wij kunnen hierin manoeuvreren en één kant tegen de andere
uitspelen, zodat zij elkaar zo fel mogelijk bestrijden. Het niet-aanvalsverdrag
helpt Duitsland tot op zekere hoogte. De volgende keer gaan we de andere
kant aansporen.

bron 12
In het Amerikaanse tijdschrift Ramparts verschijnt in 1967 een artikel over hippies:
Hippies hebben een duidelijk beeld van de ideale samenleving (…), waarin
iedereen veranderd is en mooi en vol liefde en gelukkig en vrij. Maar het is
een visie waarin noodzakelijkerwijs een radicale, politieke filosofie besloten
ligt: leven in communeverband, drastische inperking van het privébezit,
afwijzing van geweld, creativiteit vóór consumptie, vrijheid vóór autoriteit en
minder nadruk op de overheid en op traditionele vormen van leiderschap. (...)
Alle hippies hebben een politieke houding – een houding van onverzoenlijk
verzet tegen het establishment, dat hen als misdadigers bestempelt omdat ze
lsd en marihuana gebruiken, en hen haat omdat ze met z'n negenen in een
kamer en met z'n drieën in een bed slapen, vrije seks schijnen te bedrijven,
geen last blijken te hebben van schuldgevoelens en bovendien nog gezonde
kinderen in smerige kleren kunnen grootbrengen. (...)
Ze staan zeer duidelijk en voorgoed buiten de gemeenschappelijke opinie,
waaraan deze samenleving zo'n waarde hecht. En omdat het wereldje van de
hippies in zo verregaande mate het wereldje is van de mensen onder de
vijfentwintig, en, zoals Time1) al waarschuwde, al heel gauw de helft van de
Amerikaanse bevolking zal uitmaken, is dit een politiek feit van betekenis.
noot 1 Time Magazine is een Amerikaans tijdschrift.
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bron 13
In 1989 verschijnt deze prent van tekenaar Herblock in de Amerikaanse krant
The Washington Post, met als titel Omwenteling:

Toelichting:
De arm is van het Amerikaanse vrijheidsbeeld.
Vertaling:
Van links naar rechts: Oost-Duitsland, Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Bulgarije,
Polen, USSR (Sovjet-Unie)
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Examen VWO

2018
tijdvak 1
O
dinsdag 15 mei
9.00 - 12.00 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 27 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Door de tijd heen

2p

1

De volgende historische beschrijvingen hebben te maken met schandalen
en staan in willekeurige volgorde:
1 Tot woede van paus Gregorius VII besloot keizer Hendrik IV een eigen
kandidaat tot bisschop te benoemen. Voor straf moest Hendrik IV
uiteindelijk op blote voeten in de sneeuw om vergeving smeken bij de
paus.
2 Het volk van Rome was in de ban van de affaire die Julius Caesar had
met de Egyptische koningin Cleopatra. Hij werd ervan beschuldigd dat
hij niet langer aan het belang van het Romeinse Rijk dacht maar
alleen aan haar schoonheid.
3 De Britse feministe Annie Besant werd gearresteerd vanwege haar
uitgave van een Amerikaans pamflet over anticonceptie. Haar
rechtszaak trok veel bezoekers die wilden weten of ze inderdaad
veroordeeld zou worden wegens obsceniteit.
4 De fresco's die Michelangelo aanbracht in de Sixtijnse kapel wekten
na de onthulling verontwaardiging op. Michelangelo had naast Bijbelse
figuren ook veel spaarzaam geklede figuren geschilderd, waarvoor hij
had teruggegrepen op de klassieke oudheid.
5 Een vazal van de Karolingische koning Pepijn de Korte, Gangulphus,
ontdekte na zijn thuiskomst van een missie om de Friezen tot het
christendom te bekeren, dat zijn vrouw hem bedroog met een priester.
6 In een anoniem pamflet werd de schrijver Rousseau na de publicatie
van zijn boek Émile ou de l'éducation, waarin de ideale opvoeding van
kinderen werd beschreven, ervan beschuldigd dat hij zijn eigen
kinderen te vondeling zou hebben gelegd.
Zet deze beschrijvingen in de juiste chronologische volgorde, van vroeger
naar later. Noteer alleen de nummers.

Prehistorie en oudheid

2p

2

De Griekse filosoof Aristoteles leefde in de vierde eeuw voor Christus. Hij
onderzocht het bestuur van meerdere stadstaten voor zijn boek Politika.
Het werk van Aristoteles past hierdoor bij twee onderdelen van een
kenmerkend aspect van zijn tijd.
Toon dit aan.
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3

Gebruik bron 1.
Stel: je doet onderzoek naar de relatie tussen Romeinen en Germanen en
je hebt twee onderzoeksvragen:
1 Welke culturele contacten bestonden er tussen Romeinen en
Germanen?
2 Welke politieke bedoeling had Caracalla met het in de bron
beschreven optreden?
Je komt tot de conclusie dat deze bron beter bruikbaar is voor
onderzoeksvraag 2 dan voor onderzoeksvraag 1.
Ondersteun je conclusie door aan te geven dat de bron:
 beperkte informatie bevat over de culturele contacten tussen
Romeinen en Germanen en
 meer informatie bevat over de politieke bedoeling van Caracalla.

De middeleeuwen

4p

2p

4

5

Gebruik bron 2.
Stel: je schrijft een werkstuk over de geschiedenis van Angelsaksisch
Engeland. Je wilt deze bron gebruiken in twee hoofdstukken: één over het
verloop van de machtsstrijd tussen Bernicia en Mercia, en één over het
mens- en wereldbeeld van een monnik in een Angelsaksisch klooster.
Leg uit, telkens met een verwijzing naar de bron, voor welk hoofdstuk de
bron minder bruikbare informatie bevat en voor welk hoofdstuk de bron
beter bruikbare informatie bevat.
Van 1288 tot 1293 werd het graafschap Gelre (het latere Gelderland)
bestuurd door Gwijde, de graaf van Vlaanderen, die in Gelre de volgende
maatregelen invoerde:
1 Er werd een algemene belasting ingevoerd voor heel Gelre.
2 Functionarissen van de graaf konden worden afgezet en waren
verantwoording verschuldigd over hun optreden.
Toon aan dat beide bestuurlijke veranderingen verband hielden met
hetzelfde kenmerkend aspect van de late middeleeuwen.

Vroegmoderne tijd

2p

6

In het begin van de vroegmoderne tijd begon de Europese overzeese
expansie. Deze expansie kan in verband worden gebracht met
verschillende factoren, onder andere met het sterker worden van het
centrale gezag en met het ontstaan van een nieuwe wetenschappelijke
belangstelling.
Geef bij elke factor aan waardoor deze de overzeese expansie
bevorderde.
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2p

4p

3p

7

8

9

De onderstaande voorbeelden van verzet in de Nederlanden tegen de
politiek van de koning van Spanje staan in willekeurige volgorde:
1 De Staten-Generaal besloten tijdens een vergadering in Den Haag
Filips II niet langer te erkennen als hun landsheer.
2 De Staten-Generaal staakten hun zoektocht naar een nieuwe
landsheer.
3 Een groep edelen verzocht aan landvoogdes Margaretha de
kettervervolging te matigen.
4 De Staten-Generaal sloten de Unie van Brussel, waarin zij de
Pacificatie van Gent onderschreven.
5 Vertegenwoordigers van Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht,
Friesland en enkele grote Vlaamse en Brabantse steden
ondertekenden de Unie van Utrecht.
6 Vertegenwoordigers van Hollandse steden kwamen bijeen in
Dordrecht en herstelden Willem van Oranje in zijn functie als
stadhouder.
Zet deze voorbeelden van verzet in de juiste chronologische volgorde,
van vroeger naar later. Noteer alleen de nummers.
Gebruik bron 3.
In dit pamflet wordt uiteengezet waarom Oranje in opstand is gekomen.
De nadruk in dit pamflet ligt ergens anders dan in de propaganda die
gericht is op de bevolking van de Nederlanden.
Licht dit toe door:
 een punt te noemen waarin dit pamflet inhoudelijk overeenkomt met
de propaganda in de Nederlanden en een punt te noemen dat in de
propaganda in de Nederlanden veel minder wordt benadrukt en
 twee politieke redenen voor Willem van Oranje te noemen om in
Duitsland voor een andere nadruk te kiezen.
Twee gegevens over de Armada:
1 Het hoofddoel van de Armada was voor Filips II de invasie van
Engeland.
2 Een Britse historicus schreef in de negentiende eeuw dat na de
Engelse overwinning op de Armada: "de vlag van Engeland
oppermachtig werd op zee en dat de Engelse kolonies geplant werden
op de kusten van de Nieuwe Wereld".
Licht deze twee gegevens toe door:
 aan te geven waarom het sturen van de Armada verband hield met het
Engelse beleid in de Nederlanden en
 de belangstelling van deze Britse historicus voor de geschiedenis van
de Armada te verklaren vanuit een kenmerkend aspect van de
negentiende eeuw.
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Gebruik bron 4.
Bij deze bron horen twee gegevens:
1 Engeland is in deze periode bang dat de Republiek een
bondgenootschap met Frankrijk zal sluiten.
2 Stadhouder Maurits en landsadvocaat Van Oldenbarnevelt verschillen
van mening over dit mogelijke verbond.
Door deze gegevens ga je twijfelen aan de betrouwbaarheid van het beeld
dat Carleton van Hugo de Groot geeft.
Licht je twijfel toe door aan te geven:
 zonder bron wat de positie van Carleton tegenover
Van Oldenbarnevelt zal zijn geweest en
 met een verwijzing naar de bron of dit de beschrijving die Carleton
geeft van Hugo de Groot heeft gekleurd.
Gebruik bron 5.
Uit het voorwoord van Maria Sybilla Merian blijkt dat verschillende
kenmerkende aspecten van die tijd elkaar hebben beïnvloed.
Toon dit aan voor het verband tussen de 'wetenschappelijke revolutie' en
drie andere kenmerkende aspecten van haar tijd, telkens met een
verwijzing naar de bron.
Gebruik bron 6.
In deze bron probeert Robespierre de kritiek te weerleggen op zijn beleid
tijdens de Franse revolutie.
Geef aan:
 om welke fase in de revolutie het hier gaat en
 tegen welke kritiek Robespierre zich in de bron verzet en
 welk argument hij tegen deze kritiek inbrengt en
 welk politiek doel hij met deze uiteenzetting nastreeft.
Gebruik bron 6.
Er wordt wel beweerd dat dit citaat van Robespierre in de twintigste eeuw
uiteenlopende politieke leiders als Stalin en Hitler kan hebben
geïnspireerd.
Geef de redenering waarmee deze bewering kan worden ondersteund.
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Gebruik bron 7.
Uit deze bron kun je concluderen dat dit fragment past bij het verzet tegen
de politieke cultuur in de periode 1815-1848.
Ondersteun deze conclusie door met de bron aan te geven:
 bij welke twee stromingen uit die periode de bron past en
 dat Mazzini zich afzet tegen de heersende politieke cultuur in Europa
na 1815.
Een uitspraak:
De aanhangers van het Frankfurter Parlement van 1848 zagen enerzijds
de totstandkoming van het Duitse keizerrijk in 1871 als de vervulling van
een ideaal, maar zagen haar anderzijds als een teleurstelling.
Licht beide elementen van deze uitspraak toe.
Gebruik bron 8.
In deze prent geeft de tekenaar een visie weer op het optreden van
Bismarck.
Licht deze visie toe door:
 met twee verwijzingen naar de bron uit te leggen welke visie de
tekenaar hier weergeeft en
 zonder bron een voorbeeld te geven van het optreden van Bismarck
dat de mening van de tekenaar ondersteunt.
Gebruik bron 9.
Een bewering:
Dit essay van Goebbels laat zien op welke manier de NSDAP de
Republiek van Weimar wil ondermijnen.
Ontleen twee argumenten aan de bron om deze bewering te
ondersteunen en leg uit waarom Goebbels het nodig vindt dit essay te
schrijven.

18

Goebbels zet zich in dit essay (zie bron 9) af tegen het Dawesplan.
Geef aan waardoor het Dawesplan voor de NSDAP een gevaar vormde.

19

Op 1 september 1939 tekent Adolf Hitler een geheime opdracht aan
Reichsleiter Philipp Bouhler en aan zijn lijfarts dr. Karl Brand, waarin zij:
"worden belast met de verantwoordelijkheid om de bevoegdheden van
bepaalde met name te noemen artsen zo uit te breiden, dat zij aan
mensen die ongeneeslijk (geestes)ziek zijn, na een zorgvuldige
beoordeling van hun krankzinnigheid, de genadedood kunnen toekennen."
Leg uit dat dit bevel voortvloeide uit de nazi-ideologie.
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Gebruik bron 10.
Uit deze bron komt het totalitaire karakter van het naziregime naar voren.
Leg dit uit met twee verwijzingen naar de beschrijving van de rol van de
kunstenaar in de bron.
Gebruik bron 10.
De geallieerde bezettingsautoriteiten van Duitsland geven Furtwängler in
1945 geen toestemming om weer te gaan dirigeren. Dit leidt tot een
internationaal debat tussen voor- en tegenstanders van Furtwängler.
Geef een argument voor en een argument tegen de beslissing van de
geallieerde bezettingsautoriteiten.
Gebruik bron 11.
Met deze propagandafoto suggereert de Nederlandse regering een
verband tussen twee politieke ontwikkelingen in de tweede helft van de
twintigste eeuw.
Noem die twee ontwikkelingen en leg uit welke politieke reden de
Nederlandse regering kan hebben gehad om dit verband te suggereren.
In april 1950 ontmoette Stalin in Moskou de communistische leider van
Noord-Korea, Kim Il-sung. Tijdens die ontmoeting stemde Stalin in met
het Noord-Koreaanse plan om Zuid-Korea te veroveren. Stalin was eerder
een tegenstander van dit plan, maar noemde nu twee redenen om zijn
mening te veranderen:
1 De aanzienlijke versterking van het socialistische blok in het Oosten.
2 Het oneerlijke, verraderlijke en arrogante gedrag van de Verenigde
Staten in Europa.
Noem bij iedere reden een historische gebeurtenis tussen 1945 en 1950
die Stalin hierbij bedoeld kan hebben.
Gebruik bron 12.
Deze bron kan worden gebruikt om aan te tonen dat er in 1961 een
meningsverschil bestaat tussen de regering van de DDR en de
Sovjet-Unie over de oplossing van de binnenlandse problemen van
de DDR.
Toon dit aan door:
 zonder bron aan te geven welk probleem de DDR op dat moment had
en
 met bron uit te leggen waarom de Sovjet-Unie tegen de oplossing is
die de DDR-regering koos.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Gebruik bron 13.
Een interpretatie:
Herblock suggereert in deze prent een historische parallel tussen Polen
en Tsjecho-Slowakije.
Geef met een verwijzing naar de prent aan, welke historische parallel
Herblock suggereert.

26

Een bewering:
Met zijn beleid van perestrojka wilde Michael Gorbatsjov de positie van de
Sovjet-Unie versterken, maar zijn glasnost heeft juist bijgedragen aan de
ondergang van de Sovjet-Unie.
Ondersteun deze bewering.

27

Het 'ontstaan van een pluriforme, multiculturele samenleving' in de
tweede helft van de twintigste eeuw in West-Europa kan verklaard worden
met twee andere kenmerkende aspecten van die tijd.
Geef die verklaring met die andere twee kenmerkende aspecten.

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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Prehistorie en oudheid
bron 1
Omstreeks 240 schrijft de historicus Herodianus over de expeditie die de
Romeinse keizer Caracalla in 213 onderneemt naar de noordgrens van het
keizerrijk:
Nadat hij uit Italië was vertrokken, kwam hij aan bij de oevers van de Donau,
waar hij de zaken met betrekking tot het noordelijke deel van het rijk regelde.
Als lichaamsbeweging deed hij mee aan paardenraces en vocht tegen allerlei
wilde dieren. Hij besteedde weinig tijd aan rechtszaken, maar doorzag een
zaak gemakkelijk en kwam snel tot een passend vonnis op basis van de
meningen die hij had gehoord. Hij won ook de trouw en vriendschap van alle
Germanen ten noorden van de grens. Hij rekruteerde hulptroepen onder de
Germanen en stelde een lijfwacht samen van mannen die hij selecteerde op
basis van kracht en fysiek voorkomen. Dikwijls deed hij zijn Romeinse mantel
uit en verscheen in Germaanse kledij, zoals de overmantel die zij gewoonlijk
dragen, doorstikt met zilverdraad. Hij had ook de gewoonte een pruik van
blond haar te dragen, gekapt in Germaanse stijl. De barbaren waren verrukt
en adoreerden hem.

De middeleeuwen
bron 2
In zijn Kerkgeschiedenis van het Engelse volk, voltooid omstreeks 731, schrijft de
monnik Beda over de oorlog die in 654 uitbreekt tussen de heersers van twee
Angelsaksische koninkrijken in Engeland, Oswiu van Bernicia en Penda van Mercia:
Rond die tijd werd koning Oswiu blootgesteld aan de woeste en onstuitbare
aanvallen van Penda, de koning van Mercia, die Oswiu's broer had gedood.
Uiteindelijk zag Oswiu zich gedwongen hem een enorm deel uit de koninklijke
schatkist te beloven in ruil voor vrede. De voorwaarde was dat Penda terug
zou keren naar huis en zou ophouden Oswiu's koninkrijk te verwoesten. Maar
de heidense koning wilde dit aanbod niet accepteren, want hij was
vastbesloten het hele volk, van hoog tot laag, uit te roeien. Oswiu deed een
beroep op Gods genade en hulp, nu hij zag dat niets anders hem en zijn volk
kon redden van deze barbaarse en meedogenloze vijand. (…) Aldus maakte
hij zich met zijn kleine leger gereed voor de strijd. Er wordt verteld dat het
leger van de heidenen wel dertigmaal groter was. (…) De slag begon en de
heidenen werden op de vlucht gedreven en vernietigd. De dertig aanvoerders
die aan de zijde van Penda vochten, verloren vrijwel allemaal het leven.
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Vroegmoderne tijd
bron 3
In 1568 verschijnt een pamflet in naam van Willem van Oranje. Het pamflet is
oorspronkelijk in het Duits geschreven en richt zich voornamelijk tot de Duitse
protestantse vorsten:
Het is overduidelijk dat Alva met zijn gruwelijke tirannie misbruik maakt van
het bevel dat hij van Zijne Majesteit1) heeft gekregen. Hij doet dit tot schade
en verderf van Zijne Majesteit, diens trouwe landen en de inwoners. Hij
handelt uit eigen beweging en wordt gedreven door hebzucht en
bloeddorstigheid. Zijn optreden is tegen de zin van Zijne Majesteit, die
bekendstaat als een milde en goede koning, wiens hart en gemoed zoiets
zonder twijfel nooit zal hebben verlangd. (…)
Het is gemakkelijk te begrijpen waar de Hertog van Alva met zijn hebzuchtige
en bloeddorstige bedoelingen op uit is. Hij wil niet alleen ons en alle andere
hoge heren en standgenoten, maar alle goedbedoelende lieden, edel en
onedel, zonder enig onderscheid eer en leven ontnemen. En wel vanwege
onze door God verleende aardse bezittingen. Bovendien heeft hij zich
voorgenomen de paapse religie, afgoderij en gruwel aan iedereen op te
leggen door de definitieve uitroeiing en onderdrukking van de rechtzinnige
leer van het Evangelie. Zo wil hij ons brengen tot verlies van onze zielen en
van het eeuwige leven (dat boven alle aardse goederen gaat).
noot 1 Met 'Zijne Majesteit' wordt koning Filips II bedoeld.
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bron 4
Tijdens zijn conflict met landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt laat de stadhouder,
prins Maurits van Oranje, ook een aantal medestanders van Van Oldenbarnevelt
arresteren, onder wie de rechtsgeleerde en politicus Hugo de Groot.
De Engelse ambassadeur Dudley Carleton beschrijft op 25 januari 1619 het verhoor
van De Groot (Grotius), waarbij hij aanwezig is:
Er is een zaal aangewezen voor de berechting van deze gevangenen, waar
tapijten werden opgehangen en de zetels werden opgesteld als in een
tribunaal. Toen Grotius deze ruimte aanschouwde (waar hij werd binnengeleid
om verder te worden verhoord), was hij hogelijk verbaasd. Hij zei dat hij nu
inzag hoezeer hij het bij het verkeerde eind had gehad toen hij veronderstelde
dat hij en de anderen slechts voor enige tijd werden opgesloten om de prins
van Oranje de gelegenheid te geven om orde op zaken te stellen in het land.
Nu hij besefte dat ze zouden worden berecht, viel hij op zijn knieën en
smeekte met tranen in de ogen om mededogen voor hemzelf, zijn vrouw en
kinderen. Alsof men hem op de pijnbank had gelegd, bekende hij vrijwillig
alles wat men hem vroeg en beschuldigde hij enkele personen op wie geen
verdenking rustte, onder wie sir Robert Hinderson, een kolonel van een der
Schotse regimenten. Deze zou beter dan wie ook op de hoogte zijn geweest
van Van Oldenbarnevelts intentie de soldaten trouw te laten zweren aan
afzonderlijke provinciën in plaats van aan de generaliteit. Hierop werd kolonel
Hinderson aan de ondervragers voorgeleid, maar hij kon weinig licht op de
kwestie werpen.

bron 5
De Duitse kunstenares Maria Sybilla Merian (1647-1717) specialiseert zich in het
tekenen van planten en insecten. In 1705 verschijnt in Amsterdam haar boek met
kleurenprenten en beschrijvingen van insecten uit Suriname.
In het voorwoord van Verandering der Surinaamsche Insecten schrijft zij:
Ik heb mij vanaf mijn jeugd beziggehouden met de bestudering van insecten.
Eerst begon ik in mijn geboortestad Frankfurt am Main met zijderupsen en
later zag ik dat uit andere rupsen nog mooiere vlinders voortkwamen.
Hierdoor verzamelde ik alle rupsen die ik kon vinden om hun
gedaanteverwisseling waar te kunnen nemen. (…)
In Holland zag ik met verwondering welke mooie dieren men uit Oost- en
West-Indië liet komen, vooral wanneer ik ze zag in de prachtige verzameling
van de edele heer Nicolaas Witsen, burgemeester van Amsterdam en
bewindhebber van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (…), en in vele
andere verzamelingen. Maar hier zag ik niet hoe vlinders uit rupsen in poppen
en zo verder veranderen. Dit heeft mij aangemoedigd (in 1699) een grote en
dure reis te maken naar Suriname in Amerika (een warm en vochtig land), om
daar mijn observaties voort te zetten.
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bron 6
Op 25 december 1793 verklaart Maximilien Robespierre over de nieuwe
revolutionaire regering waarvan hij zelf lid is:
De voornaamste zorg van de grondwettelijke regering is de vrijheid van de
burger. Voor de revolutionaire regering is dat de publieke vrijheid.
Onder een grondwettelijke regering is het vrijwel genoeg om de vrijheid van
het individu te beschermen tegen misbruik door de staat.
Onder een revolutionaire regering is de staat verplicht zichzelf te verdedigen
tegen groepen die hem aanvallen.
De revolutionaire regering is aan de goede burgers verplicht om de natie te
beschermen. Aan de vijanden van het volk is zij slechts de dood verschuldigd.

Moderne tijd
bron 7
In 1831 verklaart de Italiaanse denker Giuseppe Mazzini over Jong Italië, een nieuwe
politieke beweging die hij heeft opgericht:
Jong Italië is een broederschap van Italianen, die geloven in een wet van
vooruitgang en plicht en die ervan overtuigd zijn dat Italië is voorbestemd om
één staat te worden (...). Zij sluiten zich aan bij dit verbond met de vaste
bedoeling om heel hun denken en doen te wijden aan dit grote doel, namelijk
(het verdeelde) Italië om te vormen tot één onafhankelijke en soevereine staat
van vrije en gelijke mensen.
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bron 8
Deze prent van Joseph Keppler verschijnt op 30 maart 1887 in het Amerikaanse
tijdschrift Puck met als ondertitel The European Equilibrist:

Vertaling van de ondertitel:
De Europese evenwichtskunstenaar
Toelichting:
In het midden staat Otto von Bismarck.
Op de plank staat European Politics (Europese politiek).
Op de ton staat Powder (buskruit). Op het hangslot op de ton staat Septennate,
de periode van zeven jaar waarvoor de Duitse oorlogsbegroting werd
vastgesteld.
Op het zwaard van de figuur linksonder staat War (oorlog), op de tak in de mond
van de figuur rechts op de plank staat Peace (vrede).
De zeven figuren bovenin zijn verschillende Europese staatshoofden.
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bron 9
In 1928 publiceert Josef Goebbels een essay over de komende verkiezingen voor de
Rijksdag, het Duitse parlement:
Waarom willen we in de Rijksdag?
Wij willen de Rijksdag betreden om ons te wapenen met de wapens van de
democratie. Als de democratie dom genoeg is ons gratis treinreizen te geven
en een salaris te betalen, dan is dat haar eigen probleem. Dat maakt ons niet
uit, elke manier om de revolutie te ontketenen vinden wij goed.
Onze activisten betalen 600 tot 800 mark per maand (aan reiskosten). Is het
niet terecht dat de Republiek deze kosten op zich neemt? Wie van jullie vindt
het een goed idee dat wij ons geld vergooien aan de Joodse
Dawes-spoorlijnen1)?
Is dit het begin van een compromis? Denken jullie werkelijk dat wij, die al
honderd of duizend keer voor jullie hebben gestaan om te spreken over een
nieuw Duitsland, die glimlachend al meerdere keren de dood in de ogen
hebben gekeken bij een rode menigte, wij die nog nooit bogen voor een bevel
of terreur, denken jullie dan echt dat we onze wapens zouden neerleggen
voor een reispas voor de spoorwegen?
We smeken niet om stemmen. We willen overtuiging, devotie, passie! Een
stem is slechts een middel, zowel voor ons als voor jullie. We zullen
marcheren in de marmeren hallen van het parlement, de revolutionaire wil van
de massa met ons meebrengend. We willen niet horen bij die stapel stront, we
komen eraan om die eruit te scheppen.
noot 1 De Duitse Staatsspoorwegen worden als onderdeel van het Dawesplan in onderpand
gegeven als garantie voor de Duitse schulden aan de Geallieerden.

bron 10
Na conflicten over antisemitische maatregelen en over de componist Paul Hindemith,
wiens werk door de nazi's wordt verboden als 'ontaard', neemt de beroemde dirigent
Wilhelm Furtwängler op 3 december 1934 ontslag als vicepresident van de Duitse
Rijkscultuurkamer. Een Duits muziektijdschrift reageert hierop in januari 1935:
Een nieuwe muziek die vrijheid kan combineren met orde, gevoel met vorm,
die echt is en zich op natuurlijke wijze heeft ontwikkeld, zal altijd weerklank
vinden. Als Wilhelm Furtwängler in de toekomst zal dirigeren, zal ook hij op
die weerklank kunnen rekenen, zodra hij beseft dat zijn taken in
nationaalsocialistisch Duitsland een plicht en een absolute voorwaarde zijn.
Artistieke prestaties kun je niet bevelen, maar ze worden bereikt door het
gevoel. Maar iedereen die aan Adolf Hitler trouw zweert, kent het pad dat tot
het einde toe gevolgd moet worden als we de uitdrukking willen vinden van
het (zuivere) Duitse denken.
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bron 11
Een foto uit Indonesië uit 1949:

Toelichting:
Deze foto is gemaakt tijdens een actie van Nederlandse militairen op
West-Sumatra in Indonesië tegen Indonesische vrijheidsstrijders.
De vlag in de hand van de soldaat is een vlag van de Indonesische
communistische partij, de PKI.
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bron 12
In juni 1961 bezoekt de sovjetpoliticus Anastas Mikojan, een vertrouweling van
Chroesjtsjov, de DDR. In een persoonlijk gesprek zegt hij tegen vertegenwoordigers
van de Oost-Duitse regering:
De DDR is de meest westelijke voorpost van het socialistische blok. Daarom
hebben velen, zeer velen, de ogen gericht op de DDR. (…) De DDR zal
moeten bewijzen dat de beweringen van de kapitalisten onjuist zijn. De DDR,
Duitsland, is het land waar duidelijk zal worden dat het marxisme-leninisme
juist is, dat het communisme ook voor industrielanden het hogere, betere
maatschappijtype is. (…) Als het socialisme in de DDR niet overwint, als het
communisme hier niet bewijst dat het superieur en levensvatbaar is, dan
hebben wij niet gewonnen.

bron 13
Op 22 augustus 1968 maakt de Amerikaanse tekenaar Herblock deze prent voor de
Washington Post met als titel On to the past (Op naar het verleden):

Toelichting:
Van links naar rechts zijn staande afgebeeld: de leider van de Sovjet-Unie
Brezjnev met daarachter Stalin en Hitler.
Op het uniform van Brezjnev staat: Russian invasion (Russische inval).
Onder de man op de grond staat: Czechoslovakia (Tsjecho-Slowakije)
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Examen VWO

2018
tijdvak 2
O
dinsdag 19 juni
13.30 - 16.30 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 28 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Door de tijd heen

2p

1

De volgende gebeurtenissen hebben te maken met de geschiedenis van
de Groningse Der Aa-kerk en staan in willekeurige volgorde:
1 Ook in Groningen viel de groeiende welvaart samen met
ontkerkelijking, waardoor de Der Aa-kerk in verval raakte.
2 Toen de Franse revolutionaire legers de Republiek binnentrokken,
gebruikten ze de Der Aa-kerk als opslagplaats voor hooi en
levensmiddelen en als paardenstal.
3 In de tijd dat missionarissen het christendom in Noord-Nederland
verspreidden, stond op de plek waar later de Der Aa-kerk verrees een
kleine houten kapel.
4 De kerk werd gebruikt als doorgangshuis voor onderduikers, zonder
dat de Duitse bezetters dat merkten.
5 Otto III, bisschop van Utrecht, bevestigde de rechten van de kerk, die
vooral werd bezocht door schippers en kooplui van de door handel
opbloeiende stad.
6 Nadat het leger van stadhouder Maurits Groningen veroverde, werden
de altaren in de kerk ontmanteld om de kerk geschikt te maken voor
protestantse kerkdiensten.
Zet deze gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde, van
vroeger naar later. Noteer alleen de nummers.

Prehistorie en oudheid

2p

2p

2

3

In de vierde eeuw voor Christus werd in Athene het ekklesiastikon
ingevoerd: voortaan kreeg iedere Atheense burger presentiegeld,
ongeveer een half dagloon, voor het bijwonen van een bijeenkomst van
de volksvergadering.
Leg uit waardoor dit bijdroeg aan de ontwikkeling van de democratie in
Athene.
Gebruik bron 1.
Een bewering:
Uit deze bron kunnen oorzaken worden afgeleid voor zowel voor de groei
als voor de uiteindelijke ondergang van het Romeinse Rijk.
Geef aan
 welke oorzaak voor de groei van het Romeinse Rijk uit de bron kan
worden afgeleid en
 welke oorzaak voor de uiteindelijke ondergang van het Romeinse Rijk
uit de bron kan worden afgeleid.
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De middeleeuwen

3p

2p

2p

4

5

6

Gebruik bron 2.
Galberts beschrijving past bij de middeleeuwen.
Toon dit aan door:
 het doel te noemen dat Galbert met zijn beschrijving heeft en
 de reden te geven waarom Galbert vertelt over de snelheid waarmee
het nieuws over de moord zich verspreidt en
 aan te geven waardoor dit past bij de middeleeuwen.
Historici denken dat het waarschijnlijk wél mogelijk was dat het nieuws
zich in korte tijd (zie bron 2) over grote afstanden verspreidde.
Verklaar met een economische ontwikkeling uit die periode de snellere
verspreiding van nieuws in die tijd.
Gebruik bron 3.
Een bewering:
Artsen in de Renaissance zouden zich herkennen in de werkwijze van
Ya’qub.
Ontleen aan de bron twee argumenten om deze bewering te
ondersteunen.

Vroegmoderne tijd

4p

7

Over de Franse filosoof en schrijver Michel Montaigne (1533-1592) zijn de
volgende gegevens bekend:
1 Montaigne was afkomstig uit een familie die rijk was geworden met de
handel in haring en wijn.
2 Montaigne studeerde rechten en maakte carrière als rechter en
bestuurder. Hij verbleef enige tijd aan het hof van de Franse koning.
3 Na de dood van zijn vader verliet Montaigne zijn ambtelijke post en
trok zich terug op zijn kasteel, waar hij zich vanaf dat moment wijdde
aan filosofie, studeren en schrijven. Hierbij liet hij zich inspireren door
schrijvers uit de klassieke oudheid.
Het leven en de loopbaan van Michel Montaigne passen in bestuurlijk en
cultureel opzicht bij de zestiende eeuw.
Leg dit uit door:
 een bestuurlijke ontwikkeling uit de zestiende eeuw te noemen en aan
te geven bij welk gegeven deze ontwikkeling past en
 een culturele ontwikkeling uit de zestiende eeuw te noemen en aan te
geven bij welk gegeven deze ontwikkeling past.
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2p

2p

1p

1p

2p

2p

8

9

Een geschiedenis:
In 1546 brak een oorlog uit tussen Karel V en een aantal protestantse
Duitse vorsten, die een jaar later in de Slag bij Mühlberg door Karel V
werd gewonnen.
In 1555 sloten Karel V en de Duitse vorsten de Vrede van Augsburg
waarin de afspraak cuius regio, eius religio werd opgenomen.
Een historicus concludeert over deze geschiedenis dat Karel V de oorlog
won, maar de vrede verloor.
Geef aan:
 dat de oorlog tussen Karel V en de Duitse vorsten verband hield met
ontwikkelingen sinds het optreden van Luther op de Rijksdag in
Worms en
 waarom het vredesverdrag een nederlaag was voor het beleid van
Karel V.
In 1572 kwam een deel van de Staten van Holland in Dordrecht bijeen.
Tijdens deze vergadering werden de volgende besluiten genomen:
1 Willem van Oranje werd gehandhaafd als stadhouder, waarbij de
Staten de verbanning van Willem van Oranje uit de Nederlanden door
de Raad van Beroerten naast zich neerlegden.
2 Willem van Oranje werd erkend als beschermheer van alle
Nederlandse gewesten.
Toon voor elk van beide besluiten aan, dat deze inging tegen
verschillende onderdelen van de staatsinrichting van de Nederlanden in
die tijd.

10

De vergadering van de Staten van Holland in 1572 (zie vraag 9) keurde
ook het voorstel van Willem van Oranje goed om vrijheid van godsdienst
toe te staan.
Welk politiek-militair motief had Willem van Oranje voor dit voorstel?

11

Op de vergadering in 1572 (zie vraag 9) waren geen afgevaardigden van
Amsterdam aanwezig.
Geef hiervoor de verklaring.

12

Gebruik bron 4.
Op het pamflet staat niet wanneer het is uitgegeven.
Beargumenteer dat het pamflet waarschijnlijk in 1581 is gepubliceerd.

13

Gebruik bron 4.
Een bewering:
De mening van de auteur komt overeen met de (latere) politieke theorie
van John Locke.
Toon de juistheid van deze bewering aan met een argument uit het
pamflet.
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2p

2p

3p

14

15

16

De onderstaande gebeurtenissen uit de politieke carrière van
Johan van Oldenbarnevelt staan in willekeurige volgorde:
1 Johan van Oldenbarnevelt sloot het Drievoudig Verbond met Engeland
en Frankrijk, die daarmee de soevereiniteit van de Republiek
erkenden.
2 Johan van Oldenbarnevelt onderhandelde over vrede met Spanje, wat
leidde tot het Twaalfjarig Bestand.
3 Johan van Oldenbarnevelt onderhandelde als secretaris van de
afvaardiging van de Staten van Holland over de totstandkoming van
de Unie van Utrecht.
4 Johan van Oldenbarnevelt werd veroordeeld wegens hoogverraad.
5 Johan van Oldenbarnevelt zette zich in voor de benoeming van
Maurits tot stadhouder van Holland en Zeeland na de moord op
Willem van Oranje.
6 Johan van Oldenbarnevelt nam het initiatief tot oprichting van de VOC.
Zet deze gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde, van
vroeger naar later. Noteer alleen de nummers.
Gebruik bron 5.
Emmanuel Sieyès levert in dit pamflet kritiek op het ancien regime in
Frankrijk.
Geef aan:
 welke kritiek Sieyès op het ancien regime heeft en
 welk onbedoeld gevolg het bijeenroepen van de Staten-Generaal door
Lodewijk XVI hiermee samenhangt.
Gebruik bron 6.
Op grond van deze bron kan worden geconcludeerd dat Robespierre
behoort tot de radicale stroming in de Verlichting.
Toon dit aan met twee verwijzingen naar de bron.

Moderne tijd

4p

17

Gebruik bron 7.
Een conclusie:
Dit handvest is een compromis tussen voorstanders van de
Franse Revolutie en voorstanders van de Restauratie.
Ondersteun deze conclusie door, telkens met een verwijzing naar de bron,
uit te leggen dat dit handvest:
 aansluit bij de democratische revoluties uit de voorafgaande tijd en
 ook past bij de Restauratie.
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4p

2p

4p

4p

1p

2p

18

19

20

21

Gebruik bron 5 opnieuw.
In de negentiende eeuw vinden de opvattingen van Sieyès zoals in dit
pamflet weerklank bij verschillende politieke stromingen.
Noem twee van die stromingen en geef per stroming aan, door welke
opvatting van Sieyès deze stroming zich aangesproken voelt.
In 1842 opende koning Ludwig I van Beieren (in Zuid-Duitsland) het
Walhalla, een tempel met borstbeelden van Duitsers die een bijdrage aan
de Duitse culturele eenheid hadden geleverd.
Op dat moment werd nog gedebatteerd over de vraag of het borstbeeld
van Maarten Luther, die in de zestiende eeuw een veelgelezen Duitse
Bijbelvertaling had geschreven, in het gebouw moest worden geplaatst.
Voorstanders en tegenstanders verschilden met elkaar van mening over
de opname van het borstbeeld van Luther.
Geef voor elk van beide partijen in dit debat hun argumentatie weer.
Gebruik bron 8.
In deze prent geeft de tekenaar een mening weer over de positie van
Bismarck in Europa.
Licht deze prent toe door:
 zonder bron de kern van de buitenlandse politiek van Bismarck aan te
geven en
 met twee verwijzingen naar de bron uit te leggen welke mening de
tekenaar in zijn prent weergeeft over de positie van Bismarck.
Gebruik bron 9.
In 1923 pleegt Adolf Hitler een staatsgreep die mislukt. De NSDAP wordt
verboden en daarom sluiten sommige nazi’s zich aan bij het
Völkischen Block.
Ontleen aan de bron twee redenen waarom deze nationaalsocialisten zich
in ideologisch opzicht thuis voelen bij het Völkischen Block.

22

Het Völkischen Block (zie bron 9) verdween na 1924 naar de achtergrond.
Geef hiervoor de verklaring vanuit de binnenlandse situatie van de
Republiek van Weimar in die tijd.

23

De Duitse verovering van Europa was vanuit de nazi-ideologie een
voorwaarde voor een belangrijker doel.
Noem dit doel en geef aan wat dit betekende voor het optreden van de
Duitse bezetters in West-Europa in vergelijking met hun optreden in
Oost-Europa.
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2p

3p

4p

4p

2p

24

25

26

27

28

Gebruik bron 10.
Op grond van deze bron worden twee conclusies getrokken:
1 De mening van de Russische sergeant-majoor over het
nationaalsocialisme komt voort uit zijn politieke opvatting.
2 De mening van de Russische sergeant-majoor over de toekomst van
Duitsland loopt vooruit op de Koude Oorlog.
Geef voor elk van beide conclusies de bijpassende redenering.
Gebruik bron 11.
Een interpretatie:
In deze prent uit 1950 geeft Herblock een mening weer over het
McCarthyisme.
Leg met twee verwijzingen naar de bron uit, welke mening Herblock
hierover weergeeft.
Gebruik bron 12.
Dit interview past bij het vijandbeeld dat binnen de Sovjet-Unie van het
Westen bestaat.
Ontleen aan de bron twee onderdelen van dit vijandbeeld, telkens met
een verwijzing naar de bron.
Gebruik bron 13.
Horst Haitzinger geeft met deze prent een mening weer over de
tegenstelling in 1989 tussen de politieke koers van Michael Gorbatsjov en
die van Erich Honecker.
Leg dit voor elk van beide koersen uit, telkens met een verwijzing naar de
bron.
Gebruik bron 14.
Dit affiche kan worden gebruikt om twee kenmerkende aspecten van de
tweede helft van de twintigste eeuw te illustreren.
Toon dit aan, telkens met een verwijzing naar de bron.

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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Prehistorie en oudheid
bron 1
In 390 schrijft historicus Ammianus Marcellinus een boek over de crisis van het
Romeinse Rijk in de jaren 353 tot 378. Hierin beschrijft hij hoe in 354 een Romeins
leger onder keizer Constantius II bij Bazel tegenover een Germaans leger staat.
De verwachte veldslag blijft uit en de keizer legt zijn soldaten uit waarom:
Het ligt in mijn aard te wikken en te wegen, voorzichtig te zijn en aan te
sporen tot wat in ons belang is. Daarom ben ik van oordeel dat hun de vrede
moet worden gegund, mits u ermee instemt, en wel op grond van tal van
overwegingen. Allereerst om de risico's van een oorlog te vermijden.
Vervolgens opdat zij, zoals ze beloven, helpers zullen zijn in plaats van
tegenstanders. Verder om zonder bloedvergieten hun trotse weerspannigheid
te breken, die zo dikwijls zware schade heeft toegebracht aan onze
provincies. En ten slotte hierom: niet alleen die vijand wordt overwonnen die
valt in de strijd, bezweken onder de druk van onze wapens en onze kracht.
Maar met veel minder gevaar wordt ook diegene onder het juk gebracht die, al
zwijgt de krijgstrompet, door ervaring weet dat het ons niet ontbreekt aan
moed jegens opstandigen en evenmin aan mildheid jegens hen die om
genade smeken.
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De middeleeuwen
bron 2
Op 2 maart 1127 wordt de Vlaamse graaf Karel de Goede in Brugge vermoord. In
datzelfde jaar schrijft de klerk Galbert van Brugge hierover:
Toen in het leven van de glorieuze vorst het martelaarschap zijn intrede deed,
betekende dat een groot verdriet voor alle bewoners der aarde (…). En
wonderlijk genoeg, hoewel de graaf in de burcht van Brugge werd vermoord
op woensdag, namelijk in de ochtend van die dag, trof het bericht van zijn
rampzalige dood de inwoners van de stad Londen in Engeland de tweede dag
daarna, ongeveer tussen zes en zeven uur in de ochtend. En tegen de avond
van diezelfde dag wekte het bericht beroering bij de mensen van Laon, die ver
van ons in Frankrijk wonen; zoals we vernamen van onze studenten die
toentertijd in Laon studeerden. Zo zijn we ook ingelicht door onze kooplieden
die op dezelfde dag voor handelszaken te Londen waren. Te paard dan wel
per schip had niemand de afstanden tussen voornoemde plaatsen en tijden zo
snel kunnen overbruggen. (…)
Wij nu, inwoners van Vlaanderen die, zijn leven indachtig, de dood van de
graaf, zulk een groot vorst, bewenen. Wij bezweren, manen en bidden u:
smeekt (…) voor zijn ziel de heerlijkheid van het eeuwige leven af en de
altijddurende zaligheid in het gezelschap der heiligen.

bron 3
Din Ya'qub is een Arabische geneesheer uit de twaalfde eeuw die in Jeruzalem voor
christenen werkt en in Damascus voor moslims. Zijn leerling Ibn Abi Usaybi'a schrijft
over hem:
Ya'qub was een excellente en succesvolle beoefenaar van de geneeskunde.
Eerst maakte hij altijd een grondige studie van de ziekte om dan een
behandeling te beginnen in overeenstemming met de regels van Galenus1),
terwijl hij ook gebruikmaakte van zijn eigen ervaring. Hij bestudeerde
nauwkeurig de symptomen van de ziekte. Wanneer hij een patiënt bezocht
vroeg hij naar elk klein symptoom en elke kleine klacht en hield hij rekening
met elk symptoom dat zou kunnen wijzen op de aard van de ziekte. Zijn
behandeling was bijgevolg onnavolgbaar.
noot 1 Galenus is een beroemde Grieks-Romeinse arts die leefde in de tweede-derde eeuw.
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Vroegmoderne tijd
bron 4
Tijdens de Opstand richt de auteur van een anoniem pamflet zich tot de Antwerpse
bevolking, die in zijn ogen is misleid door de Spaanse propaganda:
Deze goede patriotten trekken de conclusie dat men de natuurlijke heer en
vorst van het land nooit mag afzetten en dat men geen vreemde heer of vorst
mag aanvaarden (…). Maar de landsheer is slechts een dienaar van de
gerechtigheid, een plaatsvervanger van God, een herder van zijn volk, een
vader van het land, die aan ieder persoon recht en gerechtigheid moet
verschaffen. Dáártoe wordt hij gekozen en ingehuldigd, en met dit doel wordt
hem al zijn macht en autoriteit gegeven. (…)
Daarom spreekt men in overeenstemming met het recht aldus over de
koninklijke wet en macht: het volk van het land heeft de koning of de
landsheer zijn macht overgedragen en toevertrouwd, hetgeen gebeurt onder
zulke voorwaarden als gebruikelijk is volgens de rechten van het land. (…)
Als hij in plaats van een vader een moordenaar wordt, in plaats van een
herder een slachter, in plaats van een vorst een tiran, dan hoeven de
gewesten hem niet meer te gehoorzamen.
De gewesten trekken hun macht en autoriteit die zij aan hem hadden
overgedragen, weer naar zich toe, aangezien hij zijn verplichtingen niet
nakomt en niet het doel nastreeft waartoe zij hem als hun heer en vorst
hebben ingehuldigd en aanvaard.

bron 5
In 1789 neemt Emmanuel Sieyès als afgevaardigde van Parijs zitting in de StatenGeneraal van Frankrijk. Voor de opening van de Staten-Generaal schrijft hij een
pamflet, waarvan kopieën verspreid worden in Parijs. Hij schrijft over de derde stand:
Wat is de derde stand? Alles. Wat is hij tot op dit ogenblik op politiek terrein
geweest? Niets. Wat vraagt hij? Iets te worden. De derde stand is een
volledige natie. Wat is er nodig opdat een natie zou blijven bestaan en zou
bloeien? Private ondernemingen en openbare ambten. Alle private
ondernemingen kunnen in vier groepen ondergebracht worden: veldarbeid,
industrie en handel, wetenschappen en kunsten, en huisarbeid. Wie oefent
deze bedrijvigheid uit? De derde stand. Maar de winstgevende en eervolle
ambten zijn alleen door de leden van de bevoorrechte standen bezet. Wat is
de derde stand tot hiertoe geweest? Niets.
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bron 6
Op 24 april 1793 geeft Maximilien Robespierre in een toespraak een toelichting op de
bepaling over bezit in zijn eigen versie van de Verklaring van de rechten van de mens
en de burger:
Vraag een mensenhandelaar wat bezit is; hij zal antwoorden door te wijzen op
die lange doodskist die hij zijn schip noemt en waarin hij mensen dicht op
elkaar stouwt die nog in leven lijken: "Daar is mijn bezit. Ik heb hen voor
zoveel per hoofd gekocht."
Vraag het een edelman die veel grond en lijfeigenen bezat en die van mening
is dat de wereld op zijn kop is gezet omdat hij ze niet meer heeft.

Moderne tijd
bron 7
In 1814 bestijgt een jongere broer van Lodewijk XVI de Franse troon als
Lodewijk XVIII. Op 4 juni van dat jaar vaardigt hij onderstaand handvest uit:
De huidige toestand van het koninkrijk vroeg om een constitutioneel handvest;
we hebben het beloofd en we publiceren het. (…)
Wij moesten naar het voorbeeld van onze voorgangers op de troon de
gevolgen in acht nemen van de steeds toenemende vooruitgang van de
kennis, de nieuwe verhoudingen die deze vooruitgang in de samenleving
heeft voortgebracht (…), en de heftige veranderingen die daaruit
voortkwamen. We hebben beseft dat het verlangen van onze onderdanen
naar een constitutioneel handvest uitdrukking gaf aan een reële nood. Terwijl
wij toegeven aan dat verlangen, hebben wij echter alle voorzorgsmaatregelen
genomen om ervoor te zorgen dat dit handvest waardig is aan ons en aan het
volk waarover wij zo trots zijn te heersen. (…)
Om deze redenen gunnen en verlenen wij, uit vrije wil en door de vrije
uitoefening van ons koninklijk gezag, aan onze onderdanen (…) het
constitutioneel handvest dat hieronder volgt.
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bron 8
Een prent uit 1887 uit het Britse tijdschrift Punch met als titel Working the points (de
wissel bedienen):

Toelichting:
Op het sein staat danger (gevaar), links staat Bismarck, op de wissel staat
diplomacy (diplomatie), op de locomotief links staat Russia (Rusland), op de
locomotief rechts Brittannia (Groot-Brittannië).
Rechts staat een bordje met half speed (halve snelheid).
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bron 9
Duitse verkiezingsposter uit 1924 van het Völkischen Block met daarop een
afbeelding van de Rijksdag (het parlement):

Tekst in het affiche (in vertaling):
Word wakker! en stem: het Völkischen Block.
Groot-Duitse Volksgemeenschap (in het Völkischen Block)
Partijkantoor: Theatinerstraat 17, telefoon 25688
Op de rondvliegende papieren staat:
Wet ter bescherming van de Republiek, referendum, de Grondwet van Weimar,
papiergeld-economie, noodtoestand, wensen van het volk.
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bron 10
Een vrouw in Berlijn beschrijft in april 1945 in haar dagboek haar ervaringen met
soldaten van het Rode Leger (het leger van de Sovjet-Unie) die Berlijn innemen:
We hadden amper onze moutkoffie met sneden van het geplunderde brood
achter de kiezen, toen Anatols1) mannen alweer kwamen aanzetten, voor wie
we een soort restaurant zijn – zij het dat de gasten hun eigen voedsel
meebrengen. Dit keer was er een fatsoenlijk type, zo was ik ze nog niet
tegengekomen: Andrej, sergeant-majoor, schoolmeester van beroep. Smal
hoofd, ijsblauwe blik, rustig en intelligent. Eerste gesprek over politiek. Dat is
niet zo moeilijk als je zou denken, aangezien alle politieke en economische
begrippen vreemde woorden zijn en precies dezelfde als in het Duits. Andrej
is een orthodoxe marxist. Hij geeft Hitler persoonlijk niet de schuld van de
oorlog, maar het kapitalisme dat mensen als Hitler voortbrengt en
wapenvoorraden laat aanleggen. Hij is van mening dat de Duitse en de
Russische economie elkaar aanvullen, dat een Duitsland op socialistische
grondvesten Ruslands natuurlijke partner zou kunnen zijn.
noot 1 Anatol is een officier van het Rode Leger in Berlijn.
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bron 11
Op 8 mei 1950 verschijnt deze prent van tekenaar Herblock in de
The Washington Post, met als titel "Nu hebben we nieuw en belangrijk
bewijsmateriaal gevonden":

Vertaling van de tekst op de schutting:
"Joe Zilch is een rooie.''
Toelichting:
Joe Zilch ('Jan met de pet') is een verwijzing naar iemand van het gewone volk.
De man die de zaal toespreekt is aanhanger van senator McCarthy.
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bron 12
In 1951 publiceert de officiële krant in de Sovjet-Unie, Pravda (Waarheid), een
interview met Stalin over de Korea-oorlog:
Vraag:
Wat vindt u van de beslissing van de Verenigde Naties om de
Volksrepubliek China als aanvaller te bestempelen?
Antwoord:
Ik vind dat een schandalige beslissing. De Verenigde Naties, die werden
gesticht als beschermer van de vrede, zijn een oorlogsinstrument geworden,
een manier om een nieuwe wereldoorlog te beginnen. Het agressieve hart van
de Verenigde Naties is de agressieve NAVO met tien lidstaten en twintig
Latijns-Amerikaanse landen. En de vertegenwoordigers van deze landen
nemen nu de beslissingen in de Verenigde Naties over oorlog en vrede. (…)
In werkelijkheid zijn de Verenigde Naties nu niet zozeer een wereldorganisatie
als een organisatie voor de Amerikanen en behandelen zij Amerikaanse
agressie als aanvaardbaar. Niet alleen de Verenigde Staten en Canada zijn
bezig een nieuwe oorlog te ontketenen, maar op deze weg vind je ook die
twintig Latijns-Amerikaanse landen. Hun grootgrondbezitters en kooplieden
verlangen naar een nieuwe oorlog ergens in Europa of Azië om hun producten
te verkopen tegen opgevoerde prijzen en miljoenen te verdienen aan deze
bloedige zaken.
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bron 13
In oktober 1989 spreekt Michael Gorbatsjov in Oost-Berlijn bij de viering van 40 jaar
DDR over de noodzaak van hervormingen.
Horst Haitzinger maakt deze prent over de feestelijkheden in Oost-Berlijn voor een
West-Duits tijdschrift:

Vertaling van de tekst in de prent:
Achter het spreekgestoelte staat Michael Gorbatsjov, die zegt: "Ich bin ein
Berliner" ("Ik ben een Berlijner").
Rechts staat de Oost-Duitse partijleider Erich Honecker, die denkt: "Ein Pekinger
wär mir lieber" ("Ik had liever gehad dat hij gezegd had, dat hij een inwoner van
Peking was").
Toelichting:
In de lente van 1989 werd het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing meer dan
anderhalve maand bezet door studenten die protesteerden tegen de
communistische regering van hun land. De studentenopstand werd door de
Chinese Communistische Partij met harde hand neergeslagen.
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bron 14
Affiche uit 1981 voor een Reggae Party in de Melkweg, een cultureel centrum in
Amsterdam:

Tekst in de bron:
Speciaal eten verkrijgbaar
Reggae Party dinsdag 17 november vanaf 21.00 uur
The Black Messengers, Justice, Communication (namen van reggaebands)
Melkweg (een cultureel centrum in Amsterdam)
dichter Oku Onuora (een dichter uit Jamaica)
entree F10,- (10 gulden)
Toelichting:
Reggae is een uit Jamaica afkomstige muzieksoort.
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Examen VWO

2017
tijdvak 1
vrijdag 12 mei
9.00 - 12.00 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 28 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Door de tijd heen

2p

1

De volgende historische beschrijvingen hebben te maken met de
geschiedenis van de Noord-Poolse stad Szczecin (in het Duits: Stettin):
1 De industrialisatie kwam in de regio op gang. Er werd een spoorlijn
aangelegd tussen Szczecin en Berlijn.
2 De opbloeiende handel tussen de steden in West-Europa en steden in
het Oostzeegebied was gunstig voor Szczecin. De stad trad toe tot het
handelsverbond van de Hanze en groeide uit tot een belangrijke
handelsstad.
3 Nadat het leger van de Sovjet-Unie Szczecin veroverde, werd de stad
samen met andere gebieden in het oosten van Duitsland toegewezen
aan Polen.
4 Evenals in andere Poolse steden braken er in Szczecin stakingen uit,
die uiteindelijk leidden tot het verdwijnen van het communistische
bewind en tot vrije verkiezingen in Polen.
5 In het Duitse Rijk brak oorlog uit tussen katholieke en protestantse
vorsten. Veel Europese staten mengden zich in de strijd, waarbij
Zweden Szczecin veroverde en bijna een eeuw lang bezet hield.
6 Slavische stammen verzetten zich tegen de Duitse bisschop Otto van
Bamberg. Er kwam daardoor een voorlopig einde aan de pogingen het
gebied rond Szczecin te bekeren tot het christendom.
Zet deze beschrijvingen in de juiste chronologische volgorde, van vroeger
naar later. Noteer alleen de nummers.

Prehistorie en oudheid

2p

2p

2

In de Atheense stadstaat werd gebruikgemaakt van het ostracisme, het
schervengericht. Eén keer per jaar kon de volksvergadering besluiten om
dit schervengericht te houden. De leden van de volksvergadering krasten
daarbij de naam van een politiek leider van wie zij af wilden op een
potscherf. Degene tegen wie de meeste stemmen werden uitgebracht,
werd voor tien jaar verbannen uit Athene.
Naar aanleiding hiervan kom je tot de bewering dat het ostracisme de
Atheense democratie zowel kon beschermen als verzwakken.
Ondersteun beide delen van de bewering met een argument.

3

Gebruik bron 1.
Deze bron beschrijft twee manieren waarop de consolidatie van het
Romeinse imperium plaatsvindt.
Geef aan welke twee manieren dat zijn.
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De middeleeuwen

4p

2p

4

5

Gebruik bron 2.
Een conclusie:
Uit deze bron blijkt dat de Frankische edelen de Noorman Rollo
onschadelijk proberen te maken door hem op te nemen in de politieke en
culturele structuur van het Frankische rijk.
Licht deze conclusie toe door, telkens met een voorbeeld uit de bron, te
laten zien dat:
− geprobeerd wordt Rollo op te nemen in de politieke structuur van het
Frankische rijk en
− geprobeerd wordt Rollo op te nemen in de culturele structuur van het
Frankische rijk en
− de opzet van de edelen in politiek opzicht minder geslaagd is en
− de opzet van de edelen in cultureel opzicht succesvoller is.
Gebruik bron 2.
Een gegeven:
Deze kroniek is geschreven in de abdij van St. Denis, die in de elfde eeuw
onder sterke invloed komt van het Franse koningshuis van de Capetingen.
Door dit gegeven ga je twijfelen aan de betrouwbaarheid van de weergave
van het optreden van koning Karel in de bron.
Leg met een voorbeeld uit de bron uit, dat door dit gegeven je twijfel
terecht is.

Vroegmoderne tijd

4p

6

Gebruik bron 3.
Een interpretatie:
Het beleid van Hendrik VIII zoals dit uit de bron naar voren komt, sluit aan
bij het beleid dat koningen al in de middeleeuwen voeren.
Leg met twee kenmerkende aspecten van de late middeleeuwen uit, dat
er continuïteit bestaat tussen dit middeleeuwse beleid en het beleid van
Hendrik VIII.
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4p

2p

2p

2p

7

8

9

10

Gebruik bron 4.
Dit document wordt gezien als een belangrijke bron voor de
voorgeschiedenis van de Opstand.
Ondersteun deze visie door:
− met een maatregel uit de bron te laten zien in welk opzicht Margaretha
afwijkt van de godsdienstpolitiek van Filips II en
− de aanleiding te noemen die haar tot deze beleidswijziging bracht en
− aan te geven welk onbedoeld gevolg op korte termijn deze Moderatie
in de Nederlanden had en
− de maatregel te noemen waarmee Filips II duidelijk maakte dat hij het
beleid van Margaretha afwees.
Gebruik bron 5.
In deze discussie tussen Coornhert en Van der Laen komt een oorzaak
naar voren van het uiteenvallen van de Pacificatie van Gent.
Leg uit welke oorzaak dat is.
Gebruik bron 5.
In de beginjaren van de Opstand droeg Willem van Oranje zijn opvatting
uit over de godsdienstpolitiek die gevoerd moest worden.
Leg uit wiens opvatting over de godsdienstpolitiek beter aansluit bij die
van Willem van Oranje, de opvatting van Coornhert of die van
Van der Laen.
In september 1579 verzocht Günther van Schwarzburg de StatenGeneraal de schulden voor hun rekening te nemen die hij had gemaakt
om een groep ruiters in te huren voor het leger van de opstandelingen.
Toen in januari 1581 de Staten-Generaal hierover nog geen beslissing
hadden genomen, weigerde Willem van Oranje de afgevaardigden uit de
vergaderzaal te laten vertrekken, totdat zij hadden ingestemd met het
verzoek.
Bij deze gebeurtenissen passen twee uitspraken:
1 Willem van Oranje verzette zich met zijn optreden tegen de manier
waarop de besluitvorming in de opstandige gewesten tot stand komt.
2 De reactie van Willem van Oranje op het conflict rond
Günther van Schwarzburg kan verklaard worden vanuit de functie van
Willem van Oranje.
Ondersteun beide uitspraken met een verschillend historisch argument.
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3p

3p

3p

4p

11

12

13

14

Twee gegevens:
1 In 1630 veroverde de Nederlandse West-Indische Compagnie (WIC)
de stad Recife in Brazilië op de Portugezen. Rondom de stad lagen
veel suikerplantages.
2 In 1637 veroverde de WIC het fort Elmina aan de kust van het huidige
Ghana op de Portugezen.
Beide veroveringen waren onderdeel van het 'Grand Desseyn', een
samenhangend project van de Republiek om de economie van Portugal
(toen onderdeel van het Spaanse rijk) te ondermijnen.
Noem het politieke doel van het 'Grand Desseyn' en leg uit dat de
verovering van Recife de inname van Elmina nodig maakte om het
'Grand Desseyn' te doen slagen.
Gebruik bron 6.
In dit bronfragment komen de ideeën van de Franse filosoof Diderot naar
voren.
Licht dit toe door, telkens met een verwijzing naar de bron:
− uit te leggen tot welke stroming in de Verlichting Diderot gerekend kan
worden en
− aan te geven dat Diderot inspirator zal zijn geweest voor
abolitionisten.
Gebruik bron 7.
Een interpretatie:
Malesherbes is het voor een deel eens met de kritiek op het regime in zijn
tijd, maar blijft tegelijkertijd de koning steunen.
Ondersteun deze interpretatie door:
− aan de bron twee kritiekpunten op het regime te ontlenen die passen
bij ideeën van de Verlichting en
− met de bron aan te geven dat Malesherbes vooruitloopt op de
grondwet van 1791.
Gebruik bron 8.
Een interpretatie:
De standpunten van de Vaderlandsche Sociëteit zijn beïnvloed door de
ideeën van de Jacobijnen.
Licht deze interpretatie toe door twee ideeën van de Jacobijnen te
noemen en elk idee te verbinden met een standpunt van de
Vaderlandsche Sociëteit uit de bron.
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Moderne tijd

3p

2p

4p

3p

15

16

17

18

Gebruik bron 9.
Van Eck legt in dit fragment een verband tussen een maatschappelijk en
een politiek vraagstuk van zijn tijd.
Licht dit verband toe door aan te geven:
− welk motief van de regering voor het voorstel tot kiesrechtuitbreiding
Van Eck suggereert en
− welke sociaaleconomische verandering de achtergrond vormde van dit
voorstel en
− dat de opvattingen van Van Eck passen in een politieke traditie die
zich afzet tegen de radicale denkers uit de Verlichting.
Twee samenhangende gegevens:
1 Aan het einde van de negentiende eeuw had Engeland een
voorsprong op Frankrijk in het in bezit nemen van gebieden in Afrika.
2 Bismarck zette zich tijdens de Conferentie van Berlijn in, om de
koloniale bezittingen van Frankrijk in Afrika uit te breiden.
Geef aan waarom de inzet van Bismarck opmerkelijk te noemen was,
maar toch paste bij zijn buitenlandse politiek op dat moment.
Gebruik bron 10.
De tekenaar geeft hier een mening weer over de discussie over nieuwe
investeringen in de Duitse marine die past bij de politieke achtergrond van
Der Wahre Jacob.
Licht dit toe door:
− met twee verwijzingen naar de prent die mening weer te geven en
− daarmee aan te geven dat deze prent past bij de politieke achtergrond
van het tijdschrift Der Wahre Jacob.
In 1922 schrijft de vroegere Duitse keizer Wilhelm II over het einde van de
Eerste Wereldoorlog:
"Het schijnt het noodlot van Duitsland te zijn dat Duitsers altijd
overwonnen worden door Duitsers."
Noem twee historische gebeurtenissen uit de laatste maanden van de
Eerste Wereldoorlog die deze uitspraak ondersteunen en geef aan dat
Wilhelm II met zijn uitspraak een visie geeft vanuit het perspectief van de
oude elite.
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2p

19

20

21

22

Het Verdrag van Versailles voorzag in de oprichting van de Volkenbond.
Deze organisatie streefde naar internationale samenwerking en vrede en
veiligheid in de wereld. De Sovjet-Unie werd pas in 1934 toegelaten als
lidstaat, nadat vooral Frankrijk daarvoor had gepleit.
Geef aan waardoor:
− de Sovjet-Unie aanvankelijk uitgesloten werd van lidmaatschap van de
Volkenbond en
− de internationale situatie in 1934 Frankrijk ertoe bracht om te pleiten
voor het lidmaatschap van de Sovjet-Unie en
− de Sovjet-Unie na 1939 niet meer aan de verwachtingen van Frankrijk
voldeed.
Gebruik bron 11.
De Olympische Spelen van 1936 in Berlijn zijn gebruikt om propaganda te
maken voor het nieuwe Duitse bewind. Over het gebruik van deze foto
voor dat doel zal het Ministerie van Propaganda geaarzeld kunnen
hebben.
Verklaar deze mogelijke aarzeling door, telkens met een verwijzing naar
de bron, aan te geven waardoor deze foto enerzijds wel, maar anderzijds
niet geschikt is als nationaalsocialistische propaganda.
Gebruik bron 12.
Een bewering:
Uit de bron blijkt dat de Nederlandsche Oost Compagnie een
nationaalsocialistische organisatie is.
Toon dit aan met drie nationaalsocialistische ideeën die voorkomen in
deze brochure.
Gebruik bron 12.
Na de Tweede Wereldoorlog wil de Nederlandse overheid
Rost van Tonningen berechten voor collaboratie met de Duitse bezetter.
De brochure van de NOC zou hierbij als bewijs kunnen dienen.
Leg uit, met een verwijzing naar de bron, welke aanklacht tegen
Rost van Tonningen met deze bron kan worden ondersteund.
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23

24

25

26

De volgende beschrijvingen van het Russische volkslied staan in
willekeurige volgorde:
1 Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd De hymne van de Sovjet-Unie,
een lied met een patriottistische tekst, het nieuwe volkslied.
2 Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd als volkslied Het
Patriottenlied gekozen totdat de Russisch leider Vladimir Poetin het
liet vervangen door het Volkslied van de Russische Federatie.
3 Het volkslied God behoede de Tsaar werd door de communistische
revolutionairen verboden vlak na hun machtsgreep.
4 Tsaar Alexander I liet het nieuwe volkslied Gebed van de Russen
componeren om de overwinning op Napoleon te vieren.
5 Na de dood van Stalin werd de tekst van het volkslied waarin hij werd
bejubeld, geschrapt en was het volkslied alleen nog een melodie.
6 Lenin voerde bij de stichting van de Sovjet-Unie de Internationale als
volkslied in, een strijdlied voor de arbeidersbeweging met versies in
vele talen.
Zet deze beschrijvingen in de juiste chronologische volgorde, van vroeger
naar later. Noteer alleen de nummers.
Gebruik de beschrijvingen uit vraag 23.
Volksliederen worden vaak gebruikt om een politieke boodschap uit te
dragen. Bij een grote politieke verandering hoort dan ook een nieuw
volkslied.
Noem voor beschrijving 1 en voor beschrijving 5 de politieke boodschap
die ermee werd overgedragen en verklaar bij elk van beide waardoor een
nieuw volkslied nodig was.
Eén van de voorwaarden voor deelname aan het Marshallplan die de
Verenigde Staten stelden, was dat de deelnemende Europese landen
zouden gaan samenwerken bij het afbreken van onderlinge
handelsbarrières.
Leg het verband tussen deze voorwaarde en het politieke doel van het
Marshallplan.
Gebruik bron 13.
Stel, bij een presentatie over de Praagse Lente bespreek je deze prent. Er
ontstaat discussie over wat Brezjnev in de prent doet met de veters van
Dubček: maakt hij ze los of knoopt hij ze juist vast?
Beredeneer met een historisch argument of Brezjnev de veters van
Dubček losmaakt of vastknoopt.
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Gebruik bron 14.
In deze prent geeft tekenaar Haitzinger een mening weer over de
kernwapenonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de
Sovjet-Unie in de jaren 1970.
Leg met een verwijzing naar de prent uit, welke mening dat is.

28

In de geschiedschrijving over de Koude Oorlog zijn er na 1991 veel
nieuwe inzichten ontstaan.
Leg uit waardoor deze inzichten na 1991 mogelijk werden.

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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Prehistorie en oudheid
bron 1
In 47 na Christus wordt Domitius Corbulo benoemd tot gouverneur van de Romeinse
provincie Germania Inferior, waar het op dat moment erg onrustig is. De Romeinse
geschiedschrijver Tacitus schrijft daarover:
In diezelfde tijd vielen de (Germaanse) Chauci (…) onder leiding van
Gannascus de provincie binnen. Deze man was afkomstig uit de stam van de
Canninefaten, had lang in onze hulptroepen gediend, was toen gedeserteerd
en had, na zich meester te hebben gemaakt van enige lichte vaartuigen,
roofovervallen gepleegd langs de kust van Gallië. (…) Corbulo trok intussen
goed voorbereid de provincie in (…). Nadat hij de vloot van de vijand tot
zinken had gebracht, Gannascus had verdreven en de orde had hersteld,
begon hij met de herinvoering van de vroegere discipline onder de legioenen,
die de ontberingen van het soldatenleven waren ontwend en alleen nog aan
buit dachten. (…) De schrik die hij veroorzaakte, trof zowel zijn eigen troepen
als de vijand. Onze mannen kregen nieuwe moed; de barbaren verloren hun
trots. De Friezen, die vijandig en verraderlijk waren geweest sinds hun
eerdere opstand, gaven gijzelaars (als onderpand) en vestigden zich in
gebieden die Corbulo aan hen toewees. Ook gaf hij hun een senaat,
magistraten en wetten. Om ervoor te zorgen dat zij zouden blijven
gehoorzamen, bouwde hij een fort.
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De middeleeuwen
bron 2
In 911 valt de Noorman Rollo het West-Frankische rijk binnen en vestigt zich in
Normandië. Karel de Eenvoudige, de koning van het West-Frankische rijk uit de
familie van de Karolingen, moet dit probleem oplossen. Hij werkt daarbij samen met
hertog Robert, de stamvader van het Franse koningshuis van de Capetingen. De
Capetingen nemen aan het einde van de tiende eeuw de macht over van de
Karolingen.
De gebeurtenissen rond de inval van Rollo staan beschreven in een kroniek uit de
elfde eeuw uit de abdij van St. Denis (Frankrijk):
De koning was eerst van plan de provincie Vlaanderen aan Rollo te geven,
maar de Noorman wees dat van de hand omdat hij Vlaanderen te drassig
vond. Rollo weigerde vervolgens de voet van de koning te kussen toen die
hem het hertogdom Normandië schonk. "Diegene die zo'n geschenk ontvangt
moet de voet van de koning kussen," zei de bisschop tegen hem. "Nooit,"
antwoordde Rollo, "ik buig mijn knie voor niemand en kus niemands voet."
Maar de aansporingen van de Franken brachten hem ertoe om één van zijn
krijgers te bevelen in zijn plaats de voet te kussen. De man pakte de voet van
de koning en bracht die aan zijn lippen, de voet kussend zonder zich te
buigen, waardoor de koning achterover tuimelde. Er klonk luid gelach en er
ontstond grote commotie onder de toeschouwers.
Koning Karel en Robert, hertog van de Franken, de hertogen en edelen, de
bisschoppen en de abten bonden zich aan Rollo met de eed van het
katholieke geloof, waarbij ze zworen, op hun leven en hun lichamen en op de
eer van het koninkrijk, dat hij het land mocht bezitten en dat het naar zijn
erfgenamen over zou gaan van generatie op generatie tot in de eeuwigheid.
Toen deze zaken tot ieders tevredenheid waren uitgevoerd, keerde de koning
met een goed humeur terug naar zijn domeinen. Rollo ging met hertog Robert
naar Rouen.
In het jaar van Onze Heer 912 werd Rollo gedoopt in het heilige water in de
naam van de Heilige Drie-Eenheid door Franco, de aartsbisschop van Rouen.
Rollo eerde eerbiedig God en de Heilige Kerk met zijn geschenken. De
heidenen die zagen dat hun aanvoerder nu een christen was geworden, lieten
hun afgoden in de steek en bekeerden zich en wilden zonder uitzondering
worden gedoopt. Intussen organiseerde hertog Robert een prachtige
huwelijksplechtigheid waarin Rollo volgens de christelijke riten huwde met
Gisela, de dochter van de koning.
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Vroegmoderne tijd
bron 3
Tussen 1529 en 1534 neemt het Engelse parlement op initiatief van koning
Hendrik VIII een reeks maatregelen die ertoe leiden dat de Kerk van Engeland zich
afscheidt van de Rooms-Katholieke Kerk. Regelmatig roept Hendrik groepjes
afgevaardigden van de commons (de lage adel en burgers) bij zich om hen te
overtuigen van zijn standpunt, zoals op 10 mei 1532:
Geliefde onderdanen,
Wij dachten dat de geestelijken van ons koninkrijk geheel en al onze
onderdanen waren. We zijn echter tot het besef gekomen dat zij maar half
onze onderdanen zijn, of zelfs nauwelijks onze onderdanen. Alle prelaten1)
leggen immers tijdens hun wijding een eed af aan de paus, die duidelijk in
tegenspraak is met de eed die zij aan ons afleggen, zodat ze daarom zíjn
onderdanen lijken te zijn en niet de onze.
noot 1 hoge geestelijken zoals bisschoppen en abten

bron 4
In 1566 vaardigt landvoogdes Margaretha van Parma een Moderatie (matiging) van
de ketterplakkaten uit:
En aangaande alle andere ketters, behalve predikanten, wederdopers en zij
die opnieuw in ketterij zijn vervallen, van welke sekte ook (…). Waarbij
aangemerkt wordt dat velen van hen zeer dikwijls vallen in dwaling door
simpelheid, onwetendheid en wankelbaarheid door ouderdom en
omstandigheden en door verleidingen die predikanten met kwade opzet
gebruiken. Daarom willen wij wat matiging aanbrengen op onze oude
plakkaten: (…) iedereen die, hoewel zij gevangen mochten zijn voor het
strafbaar feit van ketterij of voor overtreding van de plakkaten, onderwezen
zijn van de waarheid en weer de religie aanhangen en terugkomen op hun
dwaling, zullen de eerste keer gratie hebben en vergiffenis krijgen op
voorwaarde dat zij de dwaling openlijk afzweren. Maar indien zij volharden,
zullen zij verbannen worden en gedwongen om terstond te vertrekken uit onze
Landen van Herwaerts Over (de Nederlanden), behoudende nochtans hun
goederen.
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bron 5
In 1579 publiceert de katholieke geleerde Dirk Coornhert in een politiek geschrift een
gesprek dat hij heeft met Nicolaas van der Laen, een van de calvinistische
burgemeesters van Haarlem:
Coornhert:

Van der Laen:

Coornhert:

Van der Laen:
Coornhert:

Niet alleen ik, maar iedereen heeft het tot nu toe zo begrepen
dat met de Pacificatie van Gent alle Nederlanders vrijheid van
geweten hebben verworven.
Zo is het goed begrepen: men heeft vrijheid van geweten
verworven. Maar is dat hetzelfde als dat aan iedereen het
geloof en de uitoefening daarvan zijn toegestaan, zoals men
maar wil? Zo vat ik dat zeker niet op!
Zo vat ik dat wel degelijk op! Tenzij men wil zeggen dat men
door de Pacificatie van Gent alleen in naam een vrijheid heeft
verworven, maar niet werkelijk.
Nu mag toch ook iedereen ongestraft geloven wat hij wil?
Dat mocht van tevoren ook. Wie had het kunnen beletten?
Noch keizer, noch koning, noch paus, noch kardinaal, noch
de inquisitie, noch wie dan ook. Als wij nu niet meer vrijheid
hebben dan de vrijheid die we al hadden: welk voordeel
brengt ons de Pacificatie van Gent dan op dit punt?

bron 6
In 1771 publiceert ontdekkingsreiziger Louis Antoine de Bougainville een beschrijving
van zijn reis naar het eiland Tahiti in de Stille Zuidzee. De Franse filosoof
Denis Diderot schrijft als reactie op dit boek een verhaal, waarin De Bougainville
wordt toegesproken door een oude Tahitiaan:
Als er een Tahitiaan zou landen op jouw kust en op jullie stenen of in de bast
van jullie bomen zou krassen: "Dit land is van de bewoners van Tahiti", wat
zou jij dan denken? Jij bent de sterkste, en wat maakt dat uit? Toen wij zo'n
armzalig dingetje waar je schip vol mee zit meenamen, schreeuwde je moord
en brand en nam je wraak; en tegelijkertijd heb je in je hart al plannen
gemaakt om een hele landstreek te stelen! Jij bent geen slaaf, je zou liever
sterven dan dat te worden, maar ons wil je wel tot slaven maken! Denk je
soms dat een Tahitiaan zijn vrijheid niet weet te verdedigen en daarvoor weet
te sterven? De man die je wilt overmeesteren als was hij een redeloos wezen,
die Tahitiaan, is je broeder.
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bron 7
In 1788 overweegt Lodewijk XVI om de Staten-Generaal bijeen te roepen. Zijn
adviseur, voormalig minister Malesherbes, schrijft hem het volgende:
Wat zijn deze Staten-Generaal die u worden aanbevolen? (…) Ze zijn een
bastion van antiek barbarisme, een slagveld waar drie partijen uit hetzelfde
volk elkaar komen bestrijden. Ze zijn een botsing van alle belangen met het
algemeen belang (…), een middel van ontwrichting, niet een middel van
vernieuwing. Neem deze oude structuur voor wat ze is, een ruïne. Alleen de
herinnering verbindt ons ermee. Spreek tot de verbeelding van het volk met
een staatsinstelling die het zal verrassen en die het zal bevallen. (…) Laat
een koning aan het einde van de achttiende eeuw niet de drie standen uit de
veertiende eeuw bijeenroepen. Laat hem liever de bezitters van een grote
natie, vernieuwd door haar beschaving, bijeenroepen. Een koning die zich
onderwerpt aan een constitutie, voelt zich vernederd, maar een koning die
een constitutie voorstelt, verwerft zich de grootste roem onder de mensen en
hun grootste en blijvendste dankbaarheid.

bron 8
Op 5 juli 1795 sturen leden van de Vaderlandsche Sociëteit van 's-Hertogenbosch de
volgende brief aan de burgers van hun stad:
Burgers!
Aangespoord door de afgevaardigde leden uit alle Vaderlandse Sociëteiten
(…) hebben wij besloten (de naam van) 's-Hertogenbosch zodanig te
veranderen dat (de stad) voortaan Brutus-Bosch1) zal heten. Wij kennen uw
vaderlandse gevoelens en uw afkeer van iedere vorm van tirannie, daarom
vertrouwen wij erop dat het uw goedkeuring zal wegdragen en dat u uit
eerbied deze geliefde naam ook in zal voeren. Wij verwachten in ieder van u
een Brutus te ontmoeten.
noot 1 Brutus was een van de Romeinse senatoren die in 44 voor Christus een moordaanslag
pleegden op Julius Caesar, om te voorkomen dat deze zichzelf tot koning zou
uitroepen.
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Moderne tijd
bron 9
In 1873 dient de Nederlandse regering een wetsvoorstel in om het kiesrecht uit te
breiden. Dit wordt in de Tweede Kamer verworpen. Eén van de tegenstemmers, de
liberaal Daniël van Eck, schrijft hierover in 1892 in zijn memoires:
Ik ben in principe altijd voor algemeen stemrecht geweest, doch op
voorwaarde dat de kiezers zo ontwikkeld waren dat zij rekenschap konden
geven van hun stem. (…) Ik achtte het (…) in het algemeen belang zoveel
mogelijk dat stelsel te handhaven. De minister Geertsema wilde een
uitbreiding tot minderbevoegden tot stand brengen. De vrees voor de vierde
stand1), die later op ieder terrein de maatschappij bedorven heeft, schijnt er
toen al in gezeten te hebben. Ik heb dat wetsvoorstel met alle kracht
bestreden en aangetoond dat die men tot kiezers wilde maken niet op de
hoogte waren van wat in het algemeen belang was.
noot 1 Met de vierde stand worden in de negentiende eeuw de (fabrieks)arbeiders en de
armen aangeduid.
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bron 10
In het Duitse socialistische tijdschrift Der Wahre Jacob van 22 juni 1909 wordt deze
prent afgedrukt:

Vertaling van het onderschrift:
Met slagschepen-koorts
Toelichting:
Op het voertuig links staat: "Engeland".
Op het voertuig rechts staat: "Duitsland"

VW-1021-a-17-1-b

8 / 12

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 146

bron 11
Een foto van de prijsuitreiking voor verspringen tijdens de Olympische Spelen in
Berlijn, 1936:

Toelichting:
Links op het podium staat Naoto Tajima, Japan, bronzen medaille, rechts staat
Luz Long, Duitsland, zilveren medaille, in het midden staat Jesse Owens,
Verenigde Staten, gouden medaille.
Links van Tajima staat Theodor Lewald, voorzitter van het Duits Olympisch
Comité, die, net als de andere Duitsers op de foto, de Hitlergroet brengt.
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bron 12
In 1942 wordt de Nederlandsche Oost Compagnie (NOC) opgericht onder leiding van
Meinoud Rost van Tonningen. In hetzelfde jaar verspreidt de NOC de brochure
Het Oosten roept!:
Er is werk, oneindig veel werk daar in het Oosten, waar eens Europa's
korenschuur lag (…). Daar, in Litouwen, achter Polen in Wit-Roethenië
(Wit-Rusland), in de Oekraïne, ergens in dit wijde land, werken reeds
duizenden en tienduizenden werkers in landbouw- of industriebedrijf.
Voegt U bij hen. (…)
De vroegere Russische gebieden zijn van een geweldige omvang. Zij zijn niet
alleen uitermate vruchtbaar, doch bevatten bovendien talrijke bodemschatten
(steenkool, ijzer, mangaan, enz., enz.). De Sovjet-Unie heeft deze gebieden
nooit behoorlijk ontwikkeld, zij heeft een oppervlakkige roofbouw gepleegd
aan de economische mogelijkheden, om slechts snel de benodigde krachten
uit de bodem te halen, teneinde het leger tot een alles vernielend instrument
voor de aanval op Europa te maken. Zij heeft daartoe de bevolking laten
omkomen van honger op de rijkste grond ter wereld. En zij heeft zich aldus
deze grond niet waardig getoond. (…)
Het Duitse volk en de Duitse weermacht, hun verbondenen en de
vrijwilligerslegioenen (waaronder ook duizenden Nederlanders!), hebben met
ontzaglijke offers aan bloed en goed deze gronden vrij gemaakt voor allen –
uw bijdrage zal de inzet zijn van uw arbeidskracht.
Dat is trouwens niet voor het eerst in de geschiedenis. Op vele plaatsen in
deze Oostelijke gebieden kan men nog afstammelingen van Nederlanders
ontmoeten, die tezamen met anderen van Germaanse bloede, in vroeger
eeuwen uittrokken om dit land te ontginnen. Maar zij waren niet groot in aantal
en werden niet gesteund door het moederland, al wisten zij zich moeizaam te
handhaven. Thans is dit anders; nog nimmer in de geschiedenis is een
systematische ontginning van een zó groot gebied op zó grootscheepse wijze
opgezet. (…)
Dus Nederlandse werkers, slaat de handen ineen en voegt U bij ons.
HET OOSTEN ROEPT!

VW-1021-a-17-1-b

10 / 12

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 148

bron 13
Op 4 mei 1968 wordt Alexander Dubček, de leider van de communistische partij van
Tsjechoslowakije, door de partijleiding van de Sovjet-Unie naar Moskou geroepen
voor overleg. De Nederlandse tekenaar Eppo Doeve maakt hierover deze prent:

Toelichting:
Op de trui van de man links staat CCCP (de afkorting voor Sovjet-Unie) en
Brezjnev (Leonid Brezjnev is in 1968 de partijleider van de Sovjet-Unie).
Op de trui van de man rechts staat CSSR (de afkorting voor Tsjechoslowakije) en
Dubček.
Beide mannen zijn gekleed als ijshockeyspeler; in de Sovjet-Unie en in
Tsjechoslowakije is ijshockey een populaire sport.
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bron 14
In 1978 en 1979 onderhandelen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie over Salt II,
een vervolg op het Salt I-verdrag. In november 1978 maakt Horst Haitzinger deze
prent over de onderhandelingen:

Toelichting:
Op de staart van de draak staat: "SALT II", op het afgesneden stuk staart staat:
"SALT I".
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Examen VWO

2017
tijdvak 2
dinsdag 20 juni
13.30 - 16.30 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 29 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Door de tijd heen

2p

1

Bij de volgende gebeurtenissen uit de geschiedenis speelden bruggen
een rol:
1 In Berlijn vermoordden militairen Rosa Luxemburg, een van de leiders
van de Spartakus-opstand. Haar lichaam werd bij de Lichtensteinbrug
in het Landwehrkanaal gegooid.
2 In opdracht van de nazi's werd tussen de twee wijken van het Joodse
getto in Warschau een voetgangersbrug gebouwd om te voorkomen
dat Joden en niet-Joden met elkaar in contact zouden komen.
3 Toen Napoleons veldtocht tegen Rusland mislukte, bouwden
Nederlandse geniesoldaten in het ijskoude water van de Berezina
twee houten bruggen om de terugtocht van het Franse leger mogelijk
te maken.
4 Om het tegen Wilhelm II gerichte bondgenootschap tussen Frankrijk
en Rusland te vieren, werd een van de bruggen over de Seine in
Parijs vernoemd naar tsaar Alexander III.
5 In de provincie Neder-Germanië mislukte een opstand van de
Batavieren tegen de Romeinse overheersing. Bij de resten van de
brug over de Nabalia onderhandelde de aanvoerder van de Batavieren
met de Romeinen over de overgave.
6 Op de Pont Neuf in Parijs werd vlak na het Congres van Wenen het
bronzen standbeeld van koning Hendrik IV, dat eerder door Franse
revolutionairen was vernield, weer opgericht.
Zet deze zes gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde, van
vroeger naar later. Noteer alleen de nummers.

Prehistorie en oudheid

2p

2p

2

Gebruik bron 1.
Je kunt concluderen dat deze beslissing van de Atheners de ontwikkeling
van de democratie in Athene bevordert.
Ondersteun deze conclusie met twee aan de bron ontleende argumenten.

3

Vanaf waarschijnlijk de achtste eeuw voor Christus werden in het Griekse
Olympia elke vier jaar wedstrijden gehouden ter ere van de god Zeus.
Eind vierde eeuw werden deze Olympische Spelen door de christelijke
Romeinse keizer Theodosius verboden.
Verklaar dit verbod met een kenmerkend aspect van de Oudheid.
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De middeleeuwen

2p

2p

4

5

Bij de Franken was het gewoonte dat alle vrije mannen zitting hadden in
de lokale rechtbanken. Omdat er te weinig vrije mannen beschikbaar
waren, werd vanaf de negende eeuw de rechtspraak steeds meer
overgelaten aan scabini, meestal adellijke mannen.
Leg een verband tussen deze ontwikkeling en:
 de uitbreiding van het hofstelsel in deze tijd en
 de feodalisering van het bestuur.
Gebruik bron 2.
Deze bron illustreert:
1 de opkomst van de stedelijke burgerij en
2 het vasthouden aan feodale verhoudingen.
Ondersteun beide beweringen met de bron.

Vroegmoderne tijd

3p

6

In 1533 wordt Elizabeth Tudor geboren als dochter van koning
Hendrik VIII van Engeland. Van 1558 tot haar dood in 1603 was zij als
Elizabeth I koningin van Engeland.
Drie gegevens over haar leven:
1 Kort voor de geboorte van Elizabeth in 1533 maakte haar vader zich
los van de paus om te kunnen scheiden van zijn eerste vrouw.
2 In 1578 stuurde Elizabeth Sir Humphrey Gilbert erop uit om in
Noord-Amerika "zoveel mogelijk heidense en barbaarse landen en
gebieden te ontdekken (…) die nog niet in het bezit zijn van christelijke
koningen of mensen".
3 In 1585 sloot Elizabeth het Verdrag van Nonsuch, waarin ze beloofde
een leger te sturen om de opstandige Nederlanden te steunen.
Deze gegevens uit het leven van Elizabeth kunnen gebruikt worden om
verschillende kenmerkende aspecten van de zestiende eeuw te
beschrijven.
Toon dit aan door elk van deze drie gegevens te koppelen aan een ander
kenmerkend aspect van de zestiende eeuw.
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2p

2p

4p

2p

3p

7

8

9

10

11

Tussen 1545 en 1563 vond het Concilie (algemene kerkvergadering) van
Trente (in Italië) plaats. Tijdens dit concilie werd onder andere besloten
dat geestelijken geen aflaten mochten verkopen om er zelf aan te
verdienen.
Het Concilie van Trente geldt als hoogtepunt van de Contrareformatie
(tegenreformatie).
Katholieke historici gebruiken liever het begrip 'katholieke reformatie' dan
'Contrareformatie'.
Geef
 een argument voor hun afkeur van de term 'Contrareformatie' en
 een argument voor hun voorkeur voor de term 'katholieke reformatie'.
In het begin van 1567 eiste Filips II dat alle edelen in de Nederlanden
opnieuw de eed van trouw aan hem zouden afleggen.
Leg uit waardoor Filips II dit op dat moment nodig vond.
Gebruik bron 3 en 4.
Stel, je wilt een reconstructie maken van de gebeurtenissen rondom het
bloedbad van Naarden in 1572 met deze twee bronnen.
Je constateert dat beide bronnen vanwege de achtergronden van de
auteurs niet geheel betrouwbaar lijken.
Ondersteun deze constatering met beide bronnen en leg uit waardoor het
verslag van Hortensius toch betrouwbaarder lijkt dan het verslag van
Mendoza.
In maart 1574 belegde Willem van Oranje een gezamenlijke vergadering
van de Staten van Holland en Zeeland. Tijdens deze vergadering werd
besloten uniforme en hogere belastingen te heffen.
De burgemeester van Zierikzee, Cornelis Claes, noteerde hierover in zijn
dagboek: "In de naam van vrijheid dreigt de vrijheid ten onder te gaan".
Licht deze uitspraak van Cornelis Claes toe door aan te geven:
 dat het besluit van de Staten van Holland en Zeeland past bij de
bijzondere positie die deze gewesten innemen in de beginjaren van de
Opstand en
 welke vrijheid Claes bedoelde met zijn uitspraak.
Gebruik bron 5.
Hessel Aysma was lid van een diplomatieke missie naar Engeland in
1585.
Leg uit dat Aysma vanuit bezorgdheid over de Opstand schrijft door aan
te geven:
 zonder bron, dat het doel van de missie in 1585 verband hield met het
Plakkaat van Verlatinge en
 dat deze visie op het bestuur van de opstandige gewesten vooruitloopt
op latere kritiek op de bestuursvorm van de Republiek en
 dat deze beschrijving vooruit lijkt te lopen op het politiek-militaire
conflict in de Republiek tijdens het Bestand.
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2p

2p

2p

3p

12

13

14

15

Gebruik bron 5.
Hessel Aysma schrijft zijn brief tijdens de Opstand. Je kunt deze brief ook
in verband brengen met andere kenmerkende aspecten van de zestiende
en zeventiende eeuw.
Toon dit aan voor twee kenmerkende aspecten.
Vier gebeurtenissen uit 1773:
1 De Parijse uitgever Jean-Edmé Dufour geeft in Maastricht, waar hij in
1766 een boekhandel en drukkerij is begonnen, een boek uit met
brieven van Voltaire.
2 De Franse minister van justitie beklaagt zich over de publicatie van dit
boek bij de Staten-Generaal van de Republiek.
3 Dufour verlaat Maastricht en het einde van zijn uitgeverij lijkt in zicht.
4 Het stadsbestuur van Maastricht stelt een verklaring op, waarin Dufour
wordt geprezen, laat deze verspreiden en Dufour keert terug naar
Maastricht.
Trek uit deze gebeurtenissen twee conclusies over de politieke reacties
op het verspreiden van de ideeën van Voltaire:
 een conclusie over Frankrijk en
 een conclusie over de Republiek.
Twee gegevens over Catharina de Grote van Rusland:
1 In 1781 bestelde Catharina een marmeren beeld van Voltaire, die zij
haar vriend en leermeester noemde, en liet dit plaatsen in haar
museum de Hermitage.
2 In 1792 gaf Catharina opdracht het beeld van Voltaire te verwijderen
uit de Hermitage.
Uit deze gegevens blijkt een verandering in de houding van
Catharina de Grote tegenover de denkbeelden van Voltaire.
Noem deze verandering en de politieke ontwikkeling die deze verandering
verklaart.
Gebruik bron 6.
Op grond van deze bron concludeer je dat de opstellers van deze
verklaring een geïdealiseerde voorstelling van het politieke verleden van
de Republiek hebben.
Ondersteun deze conclusie met de bron en geef aan waardoor de visie
van de opstellers van deze verklaring past in die tijd.
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Moderne tijd

3p

3p

2p

1p

3p

16

17

Gebruik bron 7.
Je concludeert dat er een verandering heeft plaatsgevonden in de relatie
tussen het Nederlandse en Belgische koningshuis sinds 1830.
Noem deze verandering en leg uit dat de houding van het Nederlandse
koningshuis voortkomt uit de politieke situatie van dat moment.
In 1882 schreef minister J. Heemskerk dat in de bestaande Nederlandse
grondwet vrouwen feitelijk niet van het kiesrecht waren uitgesloten. Het
kiesrecht was in1848 toegekend aan burgers die een bepaald bedrag aan
belasting betaalden (censuskiesrecht), ongeacht hun sekse. Bij de
grondwetsherziening van 1887 werd dit bedrag verlaagd, maar werd wel
opgenomen dat alleen aan mannelijke Nederlanders het actieve en
passieve kiesrecht werd toegekend.
Toon met deze gegevens aan dat:
 de democratisering in Nederland door de grondwetswijziging van 1887
werd bevorderd en
 er voor vrouwen continuïteit in hun politieke positie bleef bestaan en
 de toevoeging bij het kiesrechtartikel erop wijst dat er wel sprake was
van verandering in het denken over de politieke positie van vrouwen.

18

Gebruik bron 8.
Over deze uitspraak van Bismarck zegt de historicus Sebastian Haffner
dat die zowel een tegemoetkoming is aan de nationaal-liberalen van het
Parlement van Frankfurt als een voorbode is van de Frans-Duitse oorlog.
Geef voor beide aan welke redenering hij zal hebben gevolgd.

19

De Frans-Duitse oorlog van 1870–1871 werd door een historicus "de
moeder van de Eerste Wereldoorlog" genoemd.
Geef aan wat met deze uitspraak bedoeld werd.

20

Gebruik bron 9.
Een interpretatie:
Met deze fotocollage waarschuwt Heartfield voor een in zijn ogen
gevaarlijke ontwikkeling in de Duitse binnenlandse politiek.
Leg uit, met een verwijzing naar de bron, welke boodschap Heartfield met
zijn fotocollage wil overdragen.
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3p

2p

2p

4p

21

22

23

24

25

Helmut Herzfeld, die zijn naam veranderde in John Heartfield (zie bron 9),
was sinds 1918 actief lid van de Duitse communistische partij en
publiceerde vele fotomontages waarmee hij het naziregime bekritiseerde.
Heartfield is verschillende keren 'geëmigreerd':
1 In 1933 wist Heartfield te ontsnappen aan arrestatie door de nazi's en
vluchtte naar Praag (Tsjechoslowakije), waar hij doorging met zijn
kritische kunst.
2 In 1938, na de Conferentie van München, vluchtte Heartfield naar
Londen.
3 In 1950 vestigde Heartfield zich in de DDR waar hij tot zijn dood bleef
wonen.
Elk van zijn 'emigraties' is een gevolg van de politieke situatie van dat
moment.
Toon dit aan voor elk van zijn 'emigraties'.
Gebruik bron 10.
Uit deze bron is een motief voor de aanval op de Sovjet-Unie af te leiden.
Noem dit motief met een verwijzing naar de bron en noem daarnaast een
ideologisch motief voor de aanval.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd door de regeringen van de
strijdende partijen voortdurend onderzoek gedaan naar de publieke opinie
in hun landen.
Leg uit waardoor het karakter van de moderne oorlogvoering het
noodzakelijk maakte dit soort onderzoek te doen.
In 1946 werd een straat in de Britse sector van Berlijn genoemd naar de
Duitse communistische leider Ernst Thälmann, die door de nazi's was
vermoord. In 1947 werd de naam van de Thälmann Strasse weer
veranderd in de vroegere naam, de Kaiserin Augusta Allee.
Leg uit dat de naamsverandering van 1947 past bij de internationale
verhoudingen op dat moment.
Gebruik bron 11.
In deze prent geeft tekenaar Leo Jordaan een mening weer over de
verhouding op dat moment tussen de Sovjet-Unie en Joegoslavië.
Licht dit toe door:
 met twee verwijzingen naar de prent aan te geven welke mening de
tekenaar hier weergeeft over de verhouding op dat moment tussen de
Sovjet-Unie en Joegoslavië en
 zonder bron, aan te geven welke reden de Sovjet-Unie had voor deze
opstelling tegenover Joegoslavië.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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27

28

29

Met zijn prent (zie bron 11) suggereert Jordaan een verband tussen de
Marshallhulp en de NAVO.
Leg uit welk politiek verband er tussen de Marshallhulp en de NAVO
gelegd kan worden.
Gebruik bron 12.
De Nederlandse minister-president reageert op het overleg voor SALT-I.
Leg dit uit door:
 zonder bron, aan te geven waar het overleg voor SALT-I over ging en
 met bron, aan te geven welke reactie het overleg oproept bij de
Nederlandse regering en
 waardoor deze reactie past bij de Koude Oorlog.
Gebruik bron 13.
Stel: je maakt een werkstuk over Nederland na 1945. Je vindt deze foto
en vraagt je af of je hem kunt gebruiken als illustratie bij de paragraaf
over de jaren vijftig of bij de paragraaf over de jaren zeventig van de
twintigste eeuw.
Geef per paragraaf aan waardoor de foto er wel of niet bij past.
Twee gegevens over Nederland in 1964:
1 De lonen stegen in dat jaar met 17,6%.
2 De kosten van levensonderhoud stegen in dat jaar met 6%.
Geef aan welk kenmerkend aspect van de jaren zestig van de twintigste
eeuw door het combineren van deze gegevens geïllustreerd kan worden.

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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Bijlage VWO

2017
tijdvak 2

geschiedenis

Bronnenboekje
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Prehistorie en oudheid
bron 1
De Griekse filosoof Aristoteles (384–322 voor Christus) beschrijft de geschiedenis
van het bestuur van Athene. Over de jaren 582–580 voor Christus vermeldt hij:
Damasias werd benoemd tot archont (bestuurder). Hij bleef twee jaar en twee
maanden in functie tot hij met geweld werd verdreven. De Atheners besloten
toen vanwege hun onenigheid tien archonten te benoemen, vijf uit de
eupatridai (rijken), drie uit de agroikoi (boeren) en twee uit de demiourgoi
(ambachtslieden). Deze tien archonten bleven het jaar na de verdrijving van
Damasias in functie.

De middeleeuwen
bron 2
Een inwoner van Brugge beschrijft hoe koning Lodewijk VI van Frankrijk, leenheer
van Vlaanderen, en de edelman Willem Clito, door de koning onlangs aangesteld tot
graaf, in 1127 hun intocht houden in de stad:
Ook werd de kleine oorkonde voorgelezen die tot bewijs diende van de
overeenkomst tussen de graaf en onze burgers aangaande de kwijtschelding
van de tol en de cijns1) op hun erven. Als prijs voor het (verkiezen en)
aanvaarden van de nieuwe graaf moest hij hun het volgende privilege
schenken: zij en hun nakomelingen in onze stad zouden voortaan aan de
graaf en zijn opvolgers geen tol of cijns meer hoeven te betalen, (…). Ter
bevestiging van dit privilege moesten koning en graaf zweren dat zij voortaan
persoonlijk noch door tussenkomst van hun ambtenaren onze burgers of hun
nakomelingen in onze stad met tol of cijns zouden lastigvallen, maar van
ganser harte, zonder kwade trouw en onvoorwaardelijk (…) de kwijtschelding
van tol en cijns zouden handhaven. Op deze voorwaarden dan zwoeren
koning en graaf op de relieken der heiligen ten aanhoren van geestelijkheid
en volk. Daarop zwoeren de burgers trouw aan de graaf, zoals het de
gewoonte was, en ze legden de leeneed af en beloofden hem loyaliteit.
noot 1 een belasting op onroerend goed
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Vroegmoderne tijd
bron 3
Een fragment uit Commentaar over de gebeurtenissen uit de oorlog in de
Nederlanden in de jaren 1567–1577 door Bernardino de Mendoza, lid van de
generale staf van de hertog van Alva:
Don Frederik (de zoon van Alva) trok met het leger op naar Holland langs de
dijk van Naarden. Hij beval dat drie compagnieën zich moesten legeren in
Rhenen, Amersfoort en Utrecht, terwijl hij met de rest van het leger door
Naarden trok, dat hij (…) onderwierp en plunderde. Dat was omdat de
rebellen van de stad zich niet wilden overgeven en heel halsstarrig waren,
terwijl het maar een klein, bijna niet te verdedigen stadje was en hij hen had
gewaarschuwd dat hij de artillerie zou inzetten om hun hun verdiende loon te
geven als zij zouden volharden in hun dwalingen. Omdat ze geen gehoor
gaven aan het verzoek tot overgave, liet hij de artillerie aanrukken. Toen de
inwoners dat zagen, kwamen ze naar buiten om te praten (…). Maar terwijl er
werd onderhandeld, verbraken de inwoners hun woord door op (ons) te
schieten met musketten. Dit provoceerde onze soldaten, die het volk
aanvielen en wel met zo veel woede dat ze iedereen die ze gewapend
aantroffen over de kling joegen. Ze staken de huizen in brand, zodat alles
afbrandde behalve de kerk en een nonnenklooster, die aan de vlammenzee
ontsnapten. Dit was een afstraffing die wel met speciale goddelijke
toestemming moet hebben plaatsgehad, aangezien de plaats Naarden de
eerste van Holland was waar men de ketterij toeliet, die zich zo eerst onder de
bewoners had genesteld en zich vervolgens had verspreid over de andere
steden van het gewest.
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bron 4
Fragmenten uit De opkomst en de ondergang van Naarden, geschreven door
Lambertus Hortensius, die in Naarden woont en een van de onderhandelaars met
don Frederik is:
Toen wij, de afgezanten, 's morgens vroeg, dwars door de Spaanse
wachtposten heen, Bussum waren genaderd, kwam Julián Romero, een
Spaanse officier, ons te paard tegemoet en vroeg ons waar we heengingen en
wat we wilden. Ons antwoord was: "De raad heeft ons afgevaardigd naar
don Frederik (…)." Hij antwoordde: "Ga dan maar weer naar huis; alle macht
over vrede en oorlog is aan mij opgedragen." We vielen voor zijn voeten neer,
boden hem de sleutels van de stad aan en smeekten om genade en
vergiffenis voor de stedelingen. (…) "Volg mij naar de poort", zei hij, "daar zult
u vernemen hoe ik over uw verzoek om genade en vergiffenis denk." Zodra
we bij de poort waren, werden hem de sleutels onder het uiten van
smeekbeden om genade overhandigd. Hij sprak bedaard, maar sprak zich niet
duidelijk uit over vrede of een overeenkomst. Toen wij afgevaardigden
aandrongen, beloofde hij dat de stedelingen en hun bezittingen ongedeerd
zouden blijven, terwijl hij mij de hand drukte. (…) Er werden vierhonderd
soldaten binnen de stad gelaten, onder de voorwaarden die wij met Julián
waren overeengekomen. De Naardenaars werden bang toen zij zagen dat er
zoveel Spanjaarden, de een na de ander, de stad binnenkwamen. Zwevend
tussen hoop en vrees sloot ieder zich op in huis. (…) De Spanjaarden
overlegden of ze ons op straat, zoals ze ons tegenkwamen, of ons allen
tezamen zouden vermoorden, nadat ze ons ergens hadden heengelokt. Toen
ging er een tromslager rond, die met luide stem verkondigde dat de burgers
en het garnizoen ongewapend moesten bijeenkomen bij het stadhuis om de
vredesvoorwaarden aan te horen. (…) Sommigen die zich in de woning van
de schout hadden verscholen kregen door deze aankondiging hoop en gingen
naar het stadhuis, opdat hun afwezigheid niet tegen hen zou werken. (…) De
trompet gaf het sein tot doden. Er werd geblazen zoals men pleegt te doen bij
een aanval tijdens de slag. Op dat sein stortten zij zich onder vreselijk gebrul
met zwaarden, knotsen, dolken en geweren op de opeengedrongen massa
van wel zevenhonderd ongewapende burgers. Ongeveer vierhonderd burgers
bevonden zich in het stadhuis. Het geschreeuw van de moordenaars en hun
slachtoffers steeg ten hemel.
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bron 5
Op 18 maart 1587 schrijft Hessel Aysma, president van het Hof van Friesland (het
gerechtelijke bestuurscentrum van Friesland), in een brief aan Gerard Prouninck, de
burgemeester van Utrecht:
Als de macht niet wordt overgedragen, of wanneer het burgerlijk gezag niet
wordt gecombineerd met de militaire bevelvoering, zie ik nauwelijks hoop op
een goede afloop. Het Romeinse volk wist dit ook en gaf daarom de macht
aan een dictator. Er is niets zo verderfelijk voor de Verenigde Nederlanden als
het gebrek aan autoriteit.

bron 6
In 1786 stellen enkele regenten in de Republiek een verklaring op om te gaan
samenwerken:
Wij beloven plechtig dat we geen andere bedoeling hebben dan ons met man
en macht in te zetten voor een zuiver republikeinse regeringsvorm van ons
volk, namelijk een regering die het volk vertegenwoordigt en die is gericht op
het in stand houden van de wetten en voorrechten van de gewesten, de
steden en hun onderdanen, zoals bevestigd in de Unie van Utrecht.

Moderne tijd
bron 7
J.P.J.A. Graaf van Zuylen van Nijevelt schrijft in zijn memoires over hoe hij in 1848
naar Brussel wordt gestuurd op een diplomatieke missie:
Ik werd te Brussel zeer goed ontvangen. Koning Willem II had aan Leopold
(koning der Belgen) een brief geschreven waarin hij Leopold te kennen gaf dat
zijnerzijds alles zou worden vermeden om aan de woelingen der orangisten1)
in België, onder de tegenwoordige omstandigheden, enige steun te geven.
Willem II schreef dat hij veeleer de solidariteit van alle gekroonde hoofden
tegenover de revolutie erkende en dus niet beter verlangde dan een goede
verstandhouding tussen de beide Rijken.
noot 1 aanhangers van het Nederlandse koningshuis in België
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bron 8
In 1862 zegt Otto von Bismarck in zijn eerste redevoering als kanselier van Pruisen:
Wij hebben te warm bloed, we hebben de neiging een te grote wapenrusting
voor ons smalle lijf te dragen. Nu moeten we die ook benutten. Duitsland kijkt
niet op tegen het liberalisme van Pruisen, maar tegen zijn macht. (…) Pruisen
moet zijn krachten bundelen en bijeen houden tot het juiste moment (…).
Sinds de verdragen van (het Congres van) Wenen zijn de grenzen van
Pruisen niet gunstig voor een gezonde staat. Niet door redevoeringen en
meerderheidsbesluiten worden de grote vraagstukken van de tijd opgelost, dat
was de grote fout van 1848–1849, maar door ijzer en bloed.

bron 9
In 1924 maakt de Duitse kunstenaar John Heartfield deze fotomontage met als titel:
Na tien jaar: vaders en zonen:

Toelichting:
De grote figuur rechts is Karl Litzmann, een bekende generaal uit de
Eerste Wereldoorlog.
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bron 10
Vanaf 1939 schreef de Sicherheitsdienst (de Veiligheidsdienst van de nazi's) om de
paar dagen een rapport over de stemming onder de Duitse bevolking. Op
21 november 1940 rapporteert de dienst:
In de meldingen van de laatste tijd is unaniem benadrukt dat de bevolking
tegenwoordig erg bezig is met het vraagstuk van de
levensmiddelenvoorziening en dat zij de veranderingen in de
levensmiddelendistributie van de laatste weken en maanden deels met een
zekere bezorgdheid volgt. Oorzaak van deze bezorgdheid zijn de recentelijk
opgetreden problemen in de vlees- en vetdistributie, de vermindering van de
broodrantsoenen, de ontoereikende bevoorrading van de markten met groente
en fruit, evenals het vrijwel volledig wegvallen van wild-, gevogelte- en
visleveranties. Verder wordt in de berichten vermeld dat ook de
prijsontwikkeling van deze goederen met groeiende onrust wordt bezien. Er
wordt niet alleen geklaagd dat de prijzen van verschillende levensmiddelen
direct zijn gestegen, maar nog meer dat de reeds lange tijd merkbare tendens
tot kwaliteitsvermindering bij gelijkblijvende prijzen aanhoudt.
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bron 11
In augustus 1949 verschijnt in Vrij Nederland deze politieke prent van Leo Jordaan,
met als titel Hij mag niet meedoen:

Tekst in de bron:
Oom Sam's draaimolen, Noord-Atlan(tische) Schietten(t), Marshall's gebakkraam,
Be(lgië), Ne(derland), Lux(emburg), Tito, Anna Pauker.
Toelichting:
De man met snor is Stalin, het jongetje is Tito, de communistische leider van
Joegoslavië; Anna Pauker was de communistische leider van Roemenië.
In de draaimolen zitten Frankrijk en Groot-Brittannië, de man naast de
draaimolen is oom Sam (de Verenigde Staten).
België, Nederland en Luxemburg staan toe te kijken.
Joegoslavië wordt na 1945 een communistische staat onder leiding van Tito,
maar kan een eigen beleid voeren, omdat het land zichzelf bevrijdt (en niet door
het Rode Leger wordt bevrijd) van de Duitse bezetting.
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bron 12
De Nederlandse minister-president Piet de Jong zegt in 1970 tijdens een overleg met
de ministerraad:
De aandrang om de Amerikaanse troepen uit Europa terug te trekken zal
zeker toenemen. De waarde van deze troepen is niet zozeer een militaire als
wel een politieke. Zij zijn immers onze politieke gijzelaars, die er borg voor
staan dat de Amerikaanse nucleaire paraplu zich ook over West-Europa blijft
uitstrekken. Worden deze troepen teruggetrokken dan komt West-Europa in
groot gevaar. Helaas moet geconstateerd worden dat dit gevaar dichterbij
komt.

bron 13
Een Nederlands tijdschrift publiceert deze foto van een snackbar, waar geprobeerd
wordt meer klanten te trekken met een televisietoestel:
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Examen VWO

2016
tijdvak 1
dinsdag 17 mei
9.00 - 12.00 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 26 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Door de tijd heen

2p

1

De volgende beschrijvingen hebben te maken met verdedigingswerken en
staan in willekeurige volgorde:
1 Bisschop Godebald verleende in ruil voor trouw stadsrechten aan
Utrecht. De stad kreeg enkele privileges zoals het recht markten te
houden en het recht een stadsmuur te bouwen.
2 De Atheense volksvergadering besloot tot het bouwen van de
Lange Muren, een systeem van vestingmuren die het stadsgebied van
Athene met de haven van Piraeus verbinden, om de stad tegen
aartsvijand Sparta te beschermen.
3 De Romeinse keizer Hadrianus liet in de Romeinse provincie
Brittannia een muur bouwen die onderdeel was van de limes van het
Romeinse Rijk.
4 Jan Pieterszoon Coen liet een fort bouwen in Jacatra, dat hij Batavia
noemde.
5 Portugese ontdekkingsreizigers vestigden een handelspost in Elmina
aan de Goudkust in Afrika. De handelspost werd beschermd door
grachten, muren en hoektorens.
6 Toen de islamitische Moren het huidige Spanje en Portugal
veroverden, bouwden zij een groot fort vlak bij Lissabon om het
omliggende gebied te beschermen.
Zet deze gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde, van
vroeger naar later. Noteer alleen de nummers.

Prehistorie en oudheid

2p

2

Enkele gegevens over Athene tijdens het bewind van de alleenheerser
Pisistratus in de zesde eeuw voor Christus:
1 Pisistratus ondersteunde arme boeren door hun geld te geven om te
investeren in het opzetten van handel in olijfolie of wijn;
2 Pisistratus handhaafde de indeling van de burgers van Athene in vier
vermogensklassen, waarbij voor het eerst rekening werd gehouden
met inkomsten in plaats van met geboorte;
3 Pisistratus bepaalde dat door hem aangewezen rondreizende rechters
de lokale rechtsspraak van de adel overnamen.
Er wordt beweerd dat door deze drie maatregelen de invoering van
democratie in de Atheense stadstaat vergemakkelijkt werd.
Toon dit aan door aan te geven:
− welk gemeenschappelijk doel Pisistratus met deze drie maatregelen
had en
− waardoor dit de invoering van democratie in de Atheense stadstaat
vergemakkelijkte.
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2p

2p

3

4

Gebruik bron 1.
Het christendom blijkt aantrekkelijk voor slaven.
Ontleen hiervoor een verklaring aan de bron.
De Romeinen vervolgden aanhangers van andere godsdiensten dan de
Romeinse religie meestal niet. Maar christenen werden, tot het begin van
de vierde eeuw, wel vervolgd.
Verklaar dit verschil door aan te geven:
− waardoor de verdraagzaamheid tegenover andersgelovigen het
Romeinse imperialisme diende en
− waardoor de christelijke religie door het Romeinse bestuur
aanvankelijk werd gezien als een politiek gevaar.

De middeleeuwen

2p

4p

5

6

In 2014 werd in Utrecht bij werkzaamheden op het Domplein een schat
gevonden. Er werden 52 gouden en 12 zilveren munten opgegraven die
afkomstig waren uit de periode 560-700. De gouden munten waren
voornamelijk in Utrecht zelf geslagen. De zilveren munten waren
sceatta’s, een betaalmiddel dat in meer Noord-Europese steden werd
gebruikt.
De vondst van deze schat nuanceert het gangbare beeld van de vroege
middeleeuwen.
Noem dit gangbare beeld van de vroege middeleeuwen en toon aan dat
de vondst dit beeld nuanceert.
Gebruik bron 2.
Uit deze bron blijkt dat er na de vroege middeleeuwen in de bestuurlijke
verhoudingen zowel sprake is van continuïteit als van verandering.
Geef aan, telkens met een verwijzing naar de bron:
− welke continuïteit er bestaat met de vroege middeleeuwen en
− welke verandering er na de vroege middeleeuwen plaatsvindt.

Vroegmoderne tijd

2p

7

In 1538 stierf de Maastrichtse geleerde Mattheus Herbenus. Zijn
bibliotheek bevatte een kostbare uitgave van de Geographica van de
Griekse historicus en geograaf Strabo (64 v.Chr.-23 na Chr.), een soort
encyclopedie van de toen bekende wereld.
De belangstelling van Herbenus past bij twee kenmerkende aspecten van
zijn tijd.
Toon dit aan.
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2p

2p

3p

4p

2p

8

9

10

11

12

Gebruik bron 3.
In deze brief wordt verwezen naar de argumentatie van de Nederlandse
edelen voor hun verzet tegen het religieuze beleid van Filips II.
Geef aan wat hun bezwaar is tegen dit beleid en geef de verklaring voor
hun standpunt vanuit hun maatschappelijke taak.
Gebruik bron 3.
Volgens de Franse historicus Ferdinand Braudel spelen geografische
factoren een rol in de slechte relatie tussen Filips II en zijn Nederlandse
gewesten bij het uitbreken van de Opstand. Voor zijn bewijsvoering maakt
hij onder andere gebruik van deze brief.
Ontleen aan de bron een argument dat Braudel kan hebben gebruikt voor
zijn opvatting.
Gebruik bron 4.
Stel, je doet onderzoek naar het beleid van Filips II omstreeks 1575 en je
vindt deze bron. Deze oprichtingsakte is opgesteld door de
Staten van Holland in naam van Filips II en is bezegeld met zijn
persoonlijke zegel. Je concludeert dat deze bron niet bruikbaar is voor je
onderzoek, omdat deze akte niet met instemming van Filips kan zijn
opgesteld.
Licht je conclusie toe door:
− met twee aan de bron ontleende argumenten aan te tonen dat deze
akte niet past bij het beleid van Filips II en
− te verklaren waarom de Staten van Holland deze akte toch
uitvaardigden uit naam van Filips II.
Gebruik bron 5.
Deze prent sluit aan bij een debat in de Republiek over de buitenlandse
politiek in die tijd.
Licht dit toe door:
− de kern van dit debat weer te geven en
− aan te geven waarom dit debat juist in die tijd plaatsvindt en
− met een element uit de bron uit te leggen welk standpunt in dit debat
in de prent wordt weergegeven.
Gebruik bron 6.
Een interpretatie:
Uit dit citaat blijkt dat Voltaire niet tot de radicale stroming in de
Verlichting gerekend kan worden.
Leg dit uit met een verwijzing naar de bron.
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4p

13

Twee gebeurtenissen uit de geschiedenis van de kathedraal van
Saint-Denis bij Parijs:
1 In 1793 werd de crypte, waar sinds de middeleeuwen de
Franse koningen werden begraven, opengebroken op last van de
regering. De lijken werden in een put gegooid.
2 In 1815 werden de lichamen van Lodewijk XVI en zijn vrouw
Marie-Antoinette met eer herbegraven in de kathedraal van
Saint-Denis.
Leg voor elk van beide gebeurtenissen uit dat deze past bij de politieke
situatie van dat moment.

Moderne tijd

2p

5p

14

15

In Berlijn staat een gebouw dat dient als oorlogsmonument, de
Neue Wache. De volgende zes gebeurtenissen die hiermee te maken
hebben staan in willekeurige volgorde:
1 Het gebouw van de Neue Wache raakte ernstig beschadigd door de
zware bombardementen die de Geallieerden uitvoerden op Berlijn.
2 Karl Friedrich Schinkel ontwierp het gebouw van de Neue Wache na
de val van Napoleon als een monument om oorlogsslachtoffers te
herdenken.
3 Na de val van de Muur werd de Neue Wache het officiële monument
van de Duitse staat om alle slachtoffers van oorlog en tirannie te
herdenken.
4 Heinrich Tessenow ontwierp een paar jaar na de Eerste Wereldoorlog
bij de Neue Wache een monument voor de slachtoffers van die oorlog.
5 Kort na de troonsafstand van de keizer moesten de keizerlijke
gardisten hun hoofdkwartier in het gebouw van de Neue Wache
verlaten.
6 De leiders van de DDR maakten van de Neue Wache een monument
tegen fascisme en militarisme. De lichamen van een onbekende
soldaat en van een onbekend slachtoffer van een concentratiekamp
werden er begraven.
Zet deze zes gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde, van
vroeger naar later. Noteer alleen de nummers.
Gebruik bron 7.
De discussie in deze bron gaat over de vraag of Nederland onderwijs
moet geven aan de bevolking van Java.
Toon aan dat:
− aan dit bronfragment twee verschillende doelen van het modern
imperialisme kunnen worden ontleend en
− onderwijs beide doelen kan ondersteunen en
− Willem II een gevaar van dit onderwijs voorziet.
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4p

4p

4p

4p

16

17

18

19

Het Frankfurter Parlement besloot in 1849 dat Duitsland een erfelijk
keizerschap met ministeriële verantwoordelijkheid moest krijgen en koos
de Pruisische koning Friedrich Wilhelm IV als eerste keizer.
Friedrich Wilhelm IV weigerde de keizerstitel onder deze voorwaarden te
aanvaarden.
Zowel het besluit van het Frankfurter Parlement als dat van
Friedrich Wilhelm IV pasten bij een politieke stroming uit die tijd.
Geef aan:
− bij welke politieke stroming het besluit van het Frankfurter Parlement
paste en welke opvatting over de politieke verhoudingen in deze
stroming bestond en
− bij welke politieke stroming de weigering van Friedrich Wilhelm IV
paste en welke opvatting over de politieke verhoudingen in deze
stroming bestond.
Gebruik bron 8.
In deze prent geeft Karl Arnold een mening weer over het beleid van
Wilhelm II.
Leg met twee verwijzingen naar de prent uit, welke mening Karl Arnold
hier weergeeft.
Drie gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Republiek van Weimar:
1 In 1923 bezette Frankrijk het Duitse Roergebied na het uitblijven van
herstelbetalingen.
2 In 1924 kwam het Dawesplan tot stand.
3 In 1925 tekende Duitsland het Verdrag van Locarno, waarmee het
verlies aan grondgebied in het westen, dat opgelegd was door het
Verdrag van Versailles, door Duitsland werd erkend.
Leg uit waardoor:
− gebeurtenis 1 bevorderde dat gebeurtenis 2 plaatsvond en
− gebeurtenis 2 bevorderde dat gebeurtenis 3 plaatsvond.
Gebruik bron 9.
Twee interpretaties:
1 In deze prent geeft Eppo Doeve een mening weer over de
appeasementpolitiek.
2 Met de titel van zijn prent verwijst Eppo Doeve naar het
Congres van Wenen.
Ondersteun beide interpretaties door:
− met een verwijzing naar de prent aan te geven welke mening
Eppo Doeve weergeeft over de appeasementpolitiek en
− uit te leggen wat de tekenaar met deze titel wil laten zien.
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2p

2p

2p

4p

3p

20

21

22

23

24

25

In 1938 werd de Conferentie van München gehouden met vrijwel dezelfde
hoofdrolspelers als op de tekening van Eppo Doeve (zie bron 9). Deze
conferentie wordt wel gezien als het symbool van de falende
appeasementpolitiek.
Leg uit waardoor dit zo kan worden gezien.
Gebruik bron 10.
Deze foto kan zowel door de nazi's als door de geallieerden in hun
propagandacampagnes worden gebruikt.
Toon dit aan door voor elk van beide aan te geven welke boodschap met
deze foto kan worden overgebracht.
Gebruik bron 11.
Het tijdschrift De Vlam was de spreekbuis van de 'Derde Weg', de linkse
beweging die zich niet wilde aansluiten bij een van beide blokken in de
Koude Oorlog.
Leg met een verwijzing naar de bron uit, dat de visie die in de prent wordt
weergegeven past bij de 'Derde Weg'.
Gebruik bron 12.
Je kunt op grond van deze bron concluderen dat deze zuiveringen in de
Oostbloklanden overeenkomst vertonen met het McCarthyisme in de
Verenigde Staten in die tijd.
Ondersteun deze conclusie met de bron.
In 1968 stelt de Communistische Partij van Tsjecho-Slowakije een
commissie in om onderzoek te doen naar een mogelijk eerherstel voor
Rudolf Slánský (zie bron 12). Het rapport van de commissie is positief,
maar aan het eind van het jaar besluit de partijleiding het niet te
publiceren.
Leg uit dat zowel het instellen van de commissie als het besluit om het
rapport niet te publiceren te maken hebben met ontwikkelingen in de
Communistische Partij van Tsjecho-Slowakije op dat moment.
In oktober 1971 bracht Henry Kissinger, de nationale veiligheidsadviseur
van president Nixon, een geheim bezoek aan de communistische
partijleiders in Beijing.
Plaats dit bezoek in de tijd door:
− een reden te geven vanuit de internationale verhoudingen op dat
moment waarom dit bezoek geheim moest blijven en
− uit te leggen waardoor dit bezoek heeft bijgedragen tot een doorbraak
in de Vietnamoorlog.

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.

VW-1021-a-16-1-o

7/8

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 174

3p

26

Gebruik bron 13.
Tussen dit pamflet en een kenmerkend aspect van de tweede helft van de
twintigste eeuw zijn meerdere verbanden te leggen.
Licht dit toe door:
− het kenmerkend aspect te noemen dat bij dit pamflet past en
− twee verbanden aan te geven tussen dit kenmerkend aspect en het
pamflet.

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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Prehistorie en Oudheid
bron 1
Lucianus van Samosata schrijft in de tweede eeuw naar aanleiding van de
gevangenneming van ene Peregrinus, een satirische beschouwing over christenen.
Hij beschrijft dat uit veel steden van Klein-Azië christenen komen om Peregrinus bij te
staan:
Deze mensen zijn in alle gevallen waarbij de hele gemeenschap betrokken is,
buitengewoon actief en sparen daarbij kosten noch moeite. (...) Want deze
arme zielen hebben het in hun hoofd gehaald te geloven dat zij lichamelijk en
geestelijk onsterfelijk zijn en in alle eeuwigheid zullen leven. Dit is ook de
reden waarom zij de dood verachten en velen van hen zelfs gevangenschap
gewillig aanvaarden.
Bovendien heeft hun eerste wetgever hun geleerd dat ze allemaal broeders
van elkaar zijn geworden als zij eenmaal hun dwaalweg zijn ingeslagen.
Vooral als zij de Griekse goden verloochenen en door het vereren van die
gekruisigde sofist (Jezus) volgens zijn wetten leven.

De middeleeuwen
bron 2
In 1231 ondertekent de Gelderse graaf Otto II in Arnhem een oorkonde waarin hij
verklaart:
Door deze oorkonde geven wij aan het nageslacht te kennen dat ik, Otto graaf
van Gelre en Zutphen, (…) heb gegeven aan de stad in Harderwijk en aan de
burgers die erin verblijven en er later zullen verblijf houden, een jaar- en
weekmarkt en volledige vrijheid met onschendbaarheid van hun goederen,
zodat deze stad zich mag verheugen in dezelfde vrijheid als de stad Zutphen
geniet. Maar op voorwaarde dat zij geen horige, behorende aan mij of mijn
erfgenamen of mijn edele leenmannen of mijn dienstlieden, zal opnemen als
burger zonder toestemming van mij en van mijn erfgenamen en van mijn
edele leenmannen en dienstlieden.
En de burgers van voornoemde stad zullen voortaan watertol betalen, zoals zij
voorheen hebben betaald. En wanneer ik daar kom voor twee of drie nachten,
zullen zij die hooi en stro hebben, dit zonder enige betaling verschaffen aan
de paarden van mij en mijn erfgenamen en van degenen die met mij of mijn
erfgenamen meekomen. Wanneer ik daar voor langere tijd kom, zal ik zelf
hooi en stro kopen. (…)
Gegeven te Arnhem, in het jaar des Heren 1231, tijdens de regering van heer
Frederik, Rooms-Keizer, heer Hendrik, aartsbisschop van Keulen, en heer
Wilbrand, bisschop van Utrecht, 11 juni.
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Vroegmoderne tijd
bron 3
Op 17 oktober 1565 schrijft Filips II vanuit zijn buitenverblijf in de buurt van het
Spaanse Segovia aan zijn halfzuster Margaretha van Parma, landvoogdes in de
Nederlanden:
Mevrouw mijn geliefde zuster,
Ik beantwoord uw brief van 22 juli waarin u me vertelde, (…) hoe u bent
begonnen de instructies ten uitvoer te brengen die de prins van Gavere1) heeft
overgebracht, en dat u probeert de religieuze problemen op te lossen. (…)
Wat betreft de onvrede die u hebt bemerkt over sommige dingen die ik
volgens de prins van Gavere aan hem heb verteld en die niet lijken te kloppen
met mijn brieven uit Valladolid (van 13 mei 1565), (…) zie ik niet dat ik in die
brieven iets anders heb geschreven dan wat ik de prins van Gavere heb
gezegd. Want met betrekking tot de inquisitie, is het mijn bedoeling dat die
door de inquisiteurs ten uitvoer wordt gebracht zoals zij dat tot nu hebben
gedaan en zoals zij behoren te doen volgens het goddelijk en het menselijk
recht. (…) Als iemand bang is voor ordeverstoringen: er is geen reden te
geloven dat die eerder zullen optreden of omvangrijker zullen zijn wanneer
men de inquisiteurs toestaat hun plichten te vervullen en hen daarbij
ondersteunt. U kent het belang hiervan en ik beveel u dringend in deze
kwestie alles te doen wat noodzakelijk is en niet in te stemmen met een ander
beleid.
noot 1 De prins van Gavere is beter bekend als Lamoraal graaf van Egmont. In het begin van
1565 verblijft hij enkele maanden aan het hof van Filips II in Spanje als afgevaardigde
van de Nederlandse edelen.

VW-1021-a-16-1-b

3 / 11

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 178

bron 4
In 1575, na het ontzet van Leiden, wordt uit naam van Filips II de
Universiteit van Leiden opgericht. In de oprichtingsakte staat:
Wij (Filips II) ondervinden dat, door de huidige en langdurige
oorlogshandelingen in ons land en in de graafschappen van Holland en
Zeeland, alle goede instellingen ter onderwijzing en stichting van de jeugd in
wetenschap en vrije kunsten geheel en al zijn vergeten en nu al enige jaren
zijn achtergesteld. Wij ondervinden ook dat de inwoners van deze gebieden,
zware onkosten en moeilijkheden vrezen waarin zij en hun kinderen zouden
kunnen geraken (…) als zij hun kinderen tot studie of school zouden moeten
sturen naar universiteiten in onze andere landen en gewesten, (…) die een
religie en uitoefening daarvan hebben, die niet overeenkomt met die van
Holland en Zeeland.
Omdat ook alle onvrede, twist en vijandschap van de hertog van Alva en zijn
aanhangers, de vijanden van Holland en Zeeland, (…) niet zo snel opgelost
noch weggenomen zullen kunnen worden ten gunste van een ieder, is er
langdurig gebrek aan goed onderwijs. (…)
(Daarom) willen wij graag onze stad Leiden met de burgers en inwoners die
grote last en nood van de oorlog hebben gehad en dit in alle trouw verdragen
hebben, met alle manieren en middelen belonen en bepalen wij, na langdurige
onderhandelingen met en op advies van onze lieve neef, ridder van onze orde,
prins Willem van Oranje (…), dat in de stad Leiden een vrije openbare school
en universiteit wordt opgericht.
In naam van de koning, 5 januari 1575.
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bron 5
Titelblad van een pamflet uit 1615, getekend door Willem van Buytewech:

Tekst in de prent (in vertaling):
"Bemerk de beroemde wijsheid van het Hollandse huishouden, en zie de aard
van het luipaard dat niet is te vertrouwen".
Rondom de vrouw op de troon (midden) staat: "De Bataafse heerschappij" en
"Victoria Hollandia".
Onder de linkerfiguur voor de troon staat: "Vriend des vaderlands", onder de
rechterfiguren staat: "verenigde gemeenten".
Op de piramide in het midden staat "Privilege", onder de wiedende figuren staat
"macht" en "reden", op de boomstronk staat "Oranje".
Op het gevlochten hek staat "trouwicheyt" (trouw).
bron 6
De Franse filosoof Voltaire schrijft in 1764:
Ieder mens heeft het recht om er in zijn hart van overtuigd te zijn dat hij
volstrekt gelijk is aan de andere mensen; daar volgt niet uit dat de kok van de
kardinaal zijn meester opdracht mag geven om het eten voor hem klaar te
maken. Maar de kok mag wel zeggen: "Ik ben een mens, net als mijn meester.
Ik ben net als hij huilend ter wereld gekomen; hij zal sterven net als ik, (…).
Als de Turken zich meester maken van Rome, en ik ben dan kardinaal en mijn
meester is kok, dan neem ik hem in dienst." Deze hele gedachtegang is
redelijk en juist, maar zolang de Grote Turk Rome nog niet heeft ingenomen,
moet de kok zijn plicht doen, want anders valt de hele maatschappij uiteen.
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Moderne tijd
bron 7
In 1844 heeft J.C. Baud, minister van koloniën, een gesprek met koning Willem II over
de indiening van een voorstel om onderwijs te geven aan de inlandse bevolking op
Java (Indonesië):
Ik kon in hetgeen de koning zei, geen zweem bespeuren van de overtuiging
dat de tegenwoordige bezetters van Java slechts werktuigen zijn in Gods
hand om beschaving te verspreiden. Zijne Majesteit scheen de zaak geheel te
beschouwen vanuit het materiële gezichtspunt en scheen te vrezen dat men
van lieverlede zou afwijken van het principe dat men de Javaan onkundig
houdt om hem gemakkelijker te regeren en dienstbaar te maken aan ons
financieel belang. Nadat ik de koning gerust had gesteld omtrent de aard van
het door mij bedoelde onderwijs, nadat ik hem had voorgehouden hoe
belangrijk bekwame inlandse hoofden zijn (ook uit zijn gezichtspunt) voor ons
en nadat ik hem verzekerd had dat het godsdienstige punt buiten aanmerking
zou blijven, gaf hij zijn toestemming tot het indienen van de voordracht, echter
met blijkbare onwil en zich verheugende dat mijn voorstel slechts de strekking
had om consideratie en advies te vragen, dat men zich dus nog nader
beraden kon. Ik sprak van de aandrang waarmee het Bijbelgenootschap (…)
scholen verlangde, en van de ontevredenheid die bij onze confessionelen
bestaat dat het gouvernement Javanen slechts beschouwt als koffie- en
suikerproducenten en niet als wezens wier beschaving aan onze zorg is
toevertrouwd.
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bron 8
Op 4 november 1919 publiceert het Duitse satirische tijdschrift Simplicissimus een
tekening gemaakt door Karl Arnold met als titel "Zu spät!" (Te laat!):

Vertaling onderschrift:
De keizer in Doorn
Toelichting:
Links staat Keizer Wilhelm II, die zich in 1918 in Doorn (Utrecht) vestigt.
De figuur rechts is Otto von Bismarck.
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bron 9
In 1936 maakt Eppo Doeve deze prent voor De Haagse Post met als titel "Het
Europeesch concert":

Onderschrift:
De Führer behoudt zich het recht voor, het programma willekeurig te wijzigen.
Toelichting:
Führer is de titel van Hitler.
Van links naar rechts zijn afgebeeld: Hitler (met tuba),
de Britse premier Chamberlain (met viool), de premier van Frankrijk Blum
(met saxofoon), de leider van Italië Mussolini (met mandoline).
Op de bladmuziek staat: "geen agressie".
Op een vallend muziekblad staat: "Locarno", wat verwijst naar het
Verdrag van Locarno uit 1925.
Onder zijn stoel houdt Hitler de muziek van "De Wacht aan de Rijn" vast,
symbolisch voor de Duitse Rijngrens in het westen en voor de Frans-Duitse
tegenstelling na 1871.
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bron 10
Op deze foto uit maart 1945 van een van zijn laatste verschijningen in het openbaar,
feliciteert Adolf Hitler in Berlijn jongens van de Hitlerjugend die zojuist zijn
onderscheiden voor hun verzet tegen het oprukkende Rode Leger:
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bron 11
In oktober 1949 verschijnt, naar aanleiding van de stichting van de DDR, deze
cartoon van Wim van Wieringen in het weekblad De Vlam, met als onderschrift:
"Eén Duitsland hebben zij verslagen, nu hebben zij er twee":

Toelichting:
Op de linkerfiguur op de voorgrond staat: "Oost", op de rechterfiguur "West".
Op de achtergrond staan Josef Stalin en Harry Truman.
Op hun gewaden staat: "Pax" (vrede).
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bron 12
Begin jaren vijftig vinden in de Oostbloklanden processen plaats om de
communistische partijen te zuiveren. Een van de slachtoffers is de
Tsjecho-Slowaakse communistische partijleider Rudolf Slánský. Hij wordt in 1951
gearresteerd en in 1952 ter dood veroordeeld, onder meer voor "spionage voor
westerse imperialisten". Een van de getuigen is Marie Švermová, ook lid van de
Communistische Partij van Tsjecho-Slowakije, die later verklaart:
Na een lange innerlijke strijd, omdat ik me nog steeds onbehaaglijk voelde bij
het idee dat gedraai de partij zou helpen, besloot ik een 'bekentenis' af te
leggen, zodat de voorbereidingen voor het showproces konden doorgaan. Het
werd een taak die ik had te vervullen in het belang van de partij. Wij waren
sinds onze jeugd getraind om het partijbelang boven al het andere te stellen
en alles op te offeren voor de partij, jezelf inbegrepen.
Nadat ik mijn 'bekentenis' had opgeschreven, vertelde ik de officier van justitie
dat alles wat ik had opgeschreven een leugen was. Ik zei dat ik in de
rechtbank zou getuigen volgens wat ik had opgeschreven, omdat ik het een
opdracht van de partij vond, maar dat vroeg of laat de waarheid hoe dan ook
zou bovenkomen.
Toen wachtte ik wekenlang op de verdere voorbereidingen van het proces,
maar wekenlang werd ik niet ondervraagd. Toen begon de tweede fase van
het onderzoek, waarbij R. Slánský eruit was gevist als leider van de
samenzwering. Dezelfde ondervragers die hem een echte bolsjewiek hadden
genoemd (…) dwongen me nu te bekennen dat ik hem had geholpen in zijn
misdadige activiteiten tegen de partij en de staat.

bron 13
De actiegroep "Nederland auto-arm" verspreidt in 1975 dit pamflet:
Er zijn te veel auto's,
We willen gewoon stad en land reinigen van te veel auto's, van te veel
kankerblik. Lekker iedereen weer vrolijk, gezond, onbedreigd, zacht zoevend
(en soms hard trappend) op zijn fietsje: minder machtswellust in het verkeer,
minder asociaal chauffeursgedrag. Natuurlijk, voor een aantal mensen en
beroepen is de auto een zegen, een uitkomst. Houden zo. Het is óók zo dat
de auto iets is waar je vaak lang voor hebt moeten kromliggen. Door de auto
wordt men iemand van aanzien. Het is ook nog 'ns zo dat de auto het enige is
dat we zelf een beetje mogen sturen in een maatschappij waar we verder
niets in te sturen, in te vertellen hebben. Maar als dat gaat veranderen kunnen
we die vele auto's missen als kiespijn.
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Examen VWO

2016
tijdvak 2
woensdag 22 juni
13:30 - 16:30 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 26 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Door de tijd heen

2p

1

De volgende historische gebeurtenissen uit verschillende tijdvakken
hebben te maken met ontwikkelingen op bestuurlijk en politiek gebied in
Frankrijk en staan in willekeurige volgorde:
1 De verkiezingsoverwinning van het Volksfront waarin de linkse partijen
samenwerkten, voorkwam een verdere opmars van het fascisme in
Frankrijk.
2 De Franse revolutionairen voerden de algemene dienstplicht in om de
revolutie te verdedigen.
3 Frankrijk was de stuwende kracht achter het Verdrag van Parijs, dat
de basis legde voor verdere samenwerking op economisch en politiek
gebied binnen Europa.
4 Griekse kolonisten stichtten in Zuid-Frankrijk de stadstaat Massillia,
het latere Marseille.
5 Hofmeier Karel Martel beloonde zijn trouwe aanhangers door grond in
leen te geven die hij van de Kerk in beslag had genomen. Volgens
sommige historici legde hij daarmee de basis voor een nieuw
bestuurlijk systeem.
6 Bisschop Jacques-Bénigne Bossuet werd belast met de opvoeding
van de Franse kroonprins. Hij beweerde dat koningen alleen
verantwoording verschuldigd waren aan God.
Zet deze zes historische gebeurtenissen in de juiste chronologische
volgorde, van vroeger naar later. Noteer alleen de nummers.

Prehistorie en oudheid

4p

2

Gebruik bron 1.
In de achttiende eeuw krijgen Franse filosofen een nieuwe belangstelling
voor de inhoud van deze bron uit de vierde eeuw voor Christus.
Licht dit toe door:
− met de bron aan te geven bij welk kenmerkend aspect van de oudheid
deze bron past en
− een kenmerkend aspect van de achttiende eeuw te noemen dat bij
deze bron past en
− aan te geven welke politieke opvatting uit de redevoering van
Isocrates door radicale filosofen in de achttiende eeuw werd
afgewezen en
− welke opvatting deze achttiende-eeuwse filosofen daar tegenover
stelden.
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4p

3

Gebruik bron 2.
Een conclusie:
Uit deze bron blijkt dat de Bataven een uitzonderingspositie innemen in
het Romeinse Rijk. Hieruit kan worden geconcludeerd dat overwonnen
volken zowel van economisch als militair belang waren voor de
Romeinen.
Licht dit toe door:
− aan te geven waaruit de uitzonderingspositie van de Bataven bestaat
en
− te beredeneren waardoor hieruit geconcludeerd kan worden dat de
overwonnen volken van economisch belang waren voor de Romeinen
en
− uit te leggen waardoor in de laatste eeuwen van het West-Romeinse
Rijk het militaire belang van sommige overwonnen volken steeds
groter werd.

De middeleeuwen

4p

2p

4

5

Gebruik bron 3.
Uit deze bron kunnen twee oorzaken voor de snelle verspreiding van de
islam worden afgeleid.
Noem beide oorzaken en geef bij elke oorzaak aan waardoor die bijdraagt
aan de snelle verspreiding van de islam.
Gebruik bron 3.
Stel: je doet onderzoek naar de Arabische verovering van Egypte in de
zevende eeuw en je vindt deze bron. Je twijfelt aan de bruikbaarheid van
deze bron voor de reconstructie van de gebeurtenissen bij de Arabische
verovering, omdat deze weergave een erg partijdige indruk maakt.
Geef twee redenen om te twijfelen aan de bruikbaarheid van de informatie
uit deze bron door de partijdigheid van de bron.

Vroegmoderne tijd

2p

6

Na de verovering van Zuid-Amerika door de Spaanse Conquistadores
stierf een groot deel van de Indiaanse bevolking door besmettelijke
ziekten en de slechte behandeling door de Spanjaarden. Deze
bevolkingsafname veroorzaakte voor de Spanjaarden een economisch
probleem.
Noem dit economische probleem en geef aan welke oplossing er in de
eeuwen na de verovering door de Spanjaarden voor dit probleem werd
gekozen.
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4p

3p

2p

3p

2p

7

8

9

Een bewering:
De Unie van Utrecht kan worden gezien als enerzijds een overwinning,
anderzijds een nederlaag van de calvinisten in de Nederlandse Opstand.
Leg beide onderdelen van deze bewering uit.
Gebruik bron 4.
Een bewering:
De auteur van dit pamflet zet zich af tegen de politieke koers die de
Staten-Generaal tussen 1581 en 1588 voeren.
Licht dit toe door:
− aan te geven tegen welke politieke koers van de Staten-Generaal de
auteur zich afzet en
− uit te leggen of de opvatting in dit pamflet na 1588 overgenomen wordt
in het bestuur van de opstandige gewesten.
Twee gebeurtenissen:
1 In het voorjaar van 1598 voeren vijf vloten uit naar Indië: twee van
Amsterdamse compagnieën, twee van Zeeuwse compagnieën en één
uit Rotterdam, die elk specerijen met concurrerende prijzen op de
markt brachten.
2 In 1598 verbood Spanje de handel tussen het Spaanse Rijk,
waaronder Portugal met bezittingen in Indië, en de Republiek.
De oprichting van de VOC in 1602 houdt verband met deze
gebeurtenissen.
Geef bij elke gebeurtenis aan welk verband er bestond met de oprichting
van de VOC.

10

Gebruik bron 5.
Bij deze bron passen twee uitspraken:
1 William Temple geeft het belang aan van de moedernegotie voor de
economie van de Republiek.
2 Met dit bronfragment kun je twee kenmerkende aspecten van de
vroegmoderne tijd illustreren.
Ondersteun beide uitspraken met de bron.

11

Gebruik bron 6.
Een bewering:
De Bill of Rights sluit aan bij de opvattingen van John Locke over het
sociaal contract.
Leg uit of deze bewering juist is.
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2p

2p

4p

12

13

14

Gebruik bron 7.
De Cahiers des Doléances hebben zowel onbedoelde als bedoelde
gevolgen voor het ancien regime.
Licht dit toe door aan te geven:
− welk doel het ancien regime met de Cahiers voor ogen had en
− welk onbedoeld gevolg dit heeft.
Gebruik bron 7.
Een interpretatie:
De opstellers van dit Cahier zullen tevreden zijn geweest met de
Grondwet van 1791.
Leg met een verwijzing naar de bron hun tevredenheid uit.
Gebruik bron 8.
Een bewering:
De populariteit van het boek van Motley kan worden verklaard doordat hij
met zijn visie aansluit bij een kenmerkend aspect van de achttiende en bij
een kenmerkend aspect van de negentiende eeuw.
Ondersteun deze bewering door een achttiende- en een negentiendeeeuws kenmerkend aspect telkens te verbinden met de visie van Motley
op de Nederlandse Opstand.

Door de tijd heen

2p

15

De volgende gebeurtenissen hebben te maken met de Verenigde Staten
van Amerika en staan in willekeurige volgorde:
1 De Nederlander Peter Stuyvesant werd de eerste gouverneurgeneraal van de door de Republiek gestichte handelspost
Nieuw-Amsterdam.
2 De inaugurele rede van president Kennedy werd door miljoenen
Amerikanen live gevolgd op de televisie.
3 Na de aanleg van de spoorlijn voor de stoomtrein van de oostkust
naar de westkust van Amerika, trokken steeds meer landverhuizers
naar het westen. Het Apache-opperhoofd Geronimo verloor de strijd
tegen hen.
4 President Roosevelt introduceerde zijn New Deal, waarmee hij de
sociale problemen als gevolg van de economische wereldcrisis hoopte
te bestrijden.
5 Al tijdens de Tweede Wereldoorlog ontmoette de Amerikaanse
president Roosevelt zijn Britse en Russische collega's om na te
denken over de toekomst van Duitsland.
6 Nadat de Engelse koning George III de belasting had verhoogd, werd
de Engelse thee door Amerikaanse burgers in zee gegooid. Dit was
het beginpunt van de democratische revolutie in Amerika.
Zet deze zes historische gebeurtenissen in de juiste chronologische
volgorde, van vroeger naar later. Noteer alleen de nummers.
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Moderne tijd

4p

2p

2p

3p

16

17

18

19

In de eerste decennia van de negentiende eeuw maakten veel kolonies in
Latijns-Amerika zich los van hun Spaanse en Portugese moederlanden.
Hierbij passen de volgende gegevens:
1 In de Verenigde Staten werd vanaf 1820 een begin gemaakt met de
Industriële Revolutie.
2 De Amerikaanse regering erkende snel de zelfstandigheid van de
nieuwe onafhankelijke staten van Latijns-Amerika.
3 De Amerikaanse president Monroe waarschuwde in 1823 de Europese
koloniale mogendheden niet te proberen Latijns-Amerika opnieuw te
koloniseren.
Leg uit:
− welk verband er bestond tussen gegeven 1 en gegeven 2 en
− met welk kenmerkend aspect van de negentiende eeuw het optreden
van president Monroe verklaard kan worden.
Veel Duitsers zagen aan het einde van de negentiende eeuw en het begin
van de twintigste eeuw hun land als een "verspätete Nation", een natie
die, letterlijk, 'te laat kwam'.
Licht dit toe door:
− aan te geven in welk opzicht Duitsland in vergelijking met
Groot-Brittannië en Frankrijk 'te laat kwam' en
− een oorzaak te noemen voor dit 'te laat komen' van Duitsland.
Twee beweringen:
1 Dat Duitsland een volwaardige parlementaire democratie werd, was
een gevolg van de Eerste Wereldoorlog.
2 Dat in Duitsland de parlementaire democratie ten onder ging in de
jaren 1930, was ook een gevolg van de Eerste Wereldoorlog.
Beredeneer de juistheid van elke bewering.
In 1925 ondertekende de Duitse minister van Buitenlandse Zaken
Gustav Stresemann het Verdrag van Locarno. In dit verdrag spraken
Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk af, dat de westelijke grens van
Duitsland gegarandeerd was en beloofde Duitsland om Frankrijk niet aan
te vallen. De oostgrenzen van Duitsland bleven onderwerp van discussie.
Je vraagt je af of het beleid van Stresemann meer continuïteit vertoonde
met het beleid van Bismarck of met het beleid van Wilhelm II.
Geef voor Bismarck en voor Wilhelm II de kern van hun buitenlands beleid
weer en maak vervolgens duidelijk met wiens beleid de politiek van
Stresemann meer continuïteit vertoonde.
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Gebruik bron 9.
Stel: je maakt een werkstuk over Duitsland en je vindt deze foto. Je wilt
deze foto gebruiken als illustratie bij de paragraaf over de politieke
polarisatie in de Republiek van Weimar.
Maak een toelichting bij deze foto waarin je:
− met een verwijzing naar de foto aangeeft waardoor deze het
onderwerp van de paragraaf uit je werkstuk illustreert en
− duidelijk maakt wat de overeenkomst was tussen de opstelling van de
communisten en de opstelling van de nationaalsocialisten tegenover
de Republiek van Weimar en
− een verklaring geeft voor de toename van de politieke tegenstellingen
in Duitsland die uit de foto is af te leiden.
Na de Rijksdagbrand vond de Duitse politie geen aanwijzingen dat er
sprake was van een van tevoren geplande actie. Toch werden er vijf
personen gearresteerd. De Nederlander Rinus van der Lubbe werd na
een lange rechtszaak als enige veroordeeld en door onthoofding
geëxecuteerd. De vier andere aangeklaagden, één Duitse en drie
Bulgaarse communisten, werden vrijgesproken.
Geef aan:
− wat het voordeel voor de NSDAP was om uit te gaan van een
georganiseerde actie door communisten en
− dat je uit de afloop van het proces tegen de verdachten van de
Rijksdagbrand kunt beredeneren dat Duitsland nog geen totalitaire
staat was.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bombardeerden Britse en Amerikaanse
bommenwerpers op grote schaal Duitse industriesteden. Doelwit daarbij
waren niet alleen de fabrieken, maar ook de woonwijken van de Duitse
steden.
Geef aan:
− bij welk kenmerkend aspect van de eerste helft van de twintigste eeuw
deze strategie paste en
− welk politiek motief de Britten en de Amerikanen hadden om na de
oorlog de schade van deze bombardementen in hun bezettingszones
snel te herstellen.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Gebruik bron 10.
Een interpretatie:
De tekenaar gebruikt een historische West-Europese tegenstelling om de
Sovjetvisie op de toetreding van West-Duitsland tot de NAVO weer te
geven.
Licht deze interpretatie toe door, telkens met een verwijzing naar de bron,
aan te geven:
− welke historische tegenstelling de tekenaar laat zien en
− welke mening over de West-Duitse toetreding tot de NAVO in de prent
wordt weergegeven.
Gebruik bron 11.
President Kennedy hield zijn beroemde Ich bin ein Berliner-toespraak kort
na de bouw van de Muur in Berlijn.
President Reagan houdt zijn toespraak in Berlijn vele jaren later, als de
internationale verhoudingen sterk veranderd zijn.
Plaats beide toespraken in hun eigen tijd door:
− de Oost-Westverhouding omstreeks 1963 en omstreeks 1987 te
typeren en
− een verklaring te geven voor de verandering in de
Oost-Westverhouding die blijkt uit de toespraak van Reagan.
Gebruik bron 12 en 13.
Zowel Willem als Behrendt geven in hun tekening een visie weer op de
burgeroorlog in Angola.
Licht dit toe door aan te geven:
− met een verwijzing naar elke prent welke overeenkomst er bestaat in
de visies op het conflict in Angola die uit de prenten blijkt en
− (per prent) wie volgens de tekenaar verantwoordelijk lijkt voor dit
conflict.
In de jaren 1970 ontstond in Nederland veel publiciteit rond acties van
'Dolle Mina'. Deze actiegroep van jonge vrouwen maakte zich sterk voor
gelijke rechten van mannen en vrouwen op alle terreinen. Zo floten zij
mannen na op straat om seksistisch gedrag aan de orde te stellen en
demonstreerden zij bij het Amsterdamse stadhuis om pasgehuwde
bruiden op het verlies van hun zelfstandigheid te wijzen.
Met de naam 'Dolle Mina' eerden zij Wilhelmina Drucker (1847-1925), een
voorvechtster van gelijke rechten voor vrouwen.
Leg uit welk kenmerkend aspect uit de negentiende eeuw en welk
kenmerkend aspect uit de twintigste eeuw past bij actiegroep 'Dolle Mina'.

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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Prehistorie en oudheid
bron 1
Omstreeks 355 voor Christus houdt Isocrates een redevoering in Athene, waarin hij
stelt dat het bestuur van de stad sterk achteruit is gegaan sinds de zesde eeuw voor
Christus, de tijd van Solon en Kleisthenes:
Kortom, men was er destijds van overtuigd dat het volk, als hoogste gezag, de
bestuurders moest kiezen, degenen die hun functie niet goed vervulden moest
straffen en moest beslissen bij meningsverschillen en dat diegenen die daar
de tijd en de financiële middelen voor hadden zich als dienaren moesten
inzetten voor het bestuur. Als zij hun bestuurstaken goed verrichtten, werden
zij geprezen en moesten zij tevreden zijn met de erkenning die zij daarvoor
kregen. Maar als zij hun werk slecht hadden gedaan, dan had het volk geen
medelijden en moesten zij streng worden gestraft. Hoe zou je een
rechtvaardiger en stabielere democratie kunnen vinden dan die waarin de
meest invloedrijke burgers besturen, terwijl tegelijkertijd het volk soeverein is
in zijn controle over diezelfde bestuurders?

bron 2
Omstreeks 100 schreef de Romeinse geschiedschrijver Tacitus over Germanen:
Van al deze stammen munten de Bataven uit in moed. Zij bewonen het eiland
in de Rijn, alsook een smalle strook op de linkeroever. Ooit behoorden zij tot
de Chatti, maar na interne strijd zijn ze overgegaan naar een gebied waar ze
deel zouden gaan uitmaken van het Romeinse Rijk. Nog altijd nemen ze een
bijzondere plaats in, teken van hun aloude verbondenheid met ons: zij krijgen
geen vernederende heffingen opgelegd en worden niet door belastingpachters
uitgezogen. Vrijgesteld van lasten en bijdragen en uitsluitend bestemd voor
diensten in de strijd, vormen zij een soort reserve-arsenaal voor de oorlog.
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De middeleeuwen
bron 3
Een koptische1) bron beschrijft de verovering van Egypte door de islamitische
Arabieren. De bron is overgeleverd in een elfde-eeuwse Arabische vertaling, maar
stamt uit de tijd kort na de verovering:
Door de beproevingen en onderdrukking waaraan Cyrus2) de rechtzinnige
kopten in het geloof blootstelde, week een groot aantal onder hen van het
rechte pad af, sommigen uit angst voor vervolging, anderen door omkoping,
en weer anderen door overreding en bedrog. (…)
Toen zond de vorst van de moslims een leger naar Egypte onder aanvoering
van een van zijn trouwe aanhangers, genaamd Amr ibn Al-Asi. (…) En in het
jaar 641 veroverden de moslims Alexandrië, verwoestten de muren en staken
veel kerken in brand. (…) Sanutius, een vrome edelman, bracht Amr op de
hoogte van de situatie van de patriarch Benjamin, hoe hij uit angst voor de
Byzantijnen op de vlucht was geweest. Toen liet Amr over alle provincies van
Egypte een brief verspreiden, waarin hij schreef: "De plek waar Benjamin, de
patriarch van de koptische christenen zich bevindt, valt onder onze
bescherming. Laat hem in alle veiligheid terugkeren zodat hij het bestuur over
zijn kerk en volk op zich kan nemen." Toen de heilige Benjamin dit vernam,
keerde hij na een afwezigheid van dertien jaar in grote blijdschap terug naar
Alexandrië, gesierd met de kroon van het lijden dat het rechtzinnige volk had
ondergaan vanwege de vervolging door de ketters.
noot 1 Kopten zijn volgelingen van de christelijke kerk van Egypte. Deze bron is afkomstig
van koptische christenen die zich hebben afgescheiden van de koptische kerk van
Cyrus.
noot 2 Cyrus is rond 631 door de christelijke Byzantijnse keizer Herakleios aangesteld tot
gouverneur van Egypte en patriarch van de koptische kerk van Alexandrië.
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Vroegmoderne tijd
bron 4
In 1583 verschijnt in de Nederlanden een anoniem pamflet:
Hoewel er geen regeringsvorm in de wereld kan bestaan die geen nadelen
heeft of niet kan worden misbruikt, is het toch zeker dat er in deze slechte
tijden geen efficiëntere of duurzamere regeringsvorm kan worden bedacht of
ingesteld dan een aristocratie gecombineerd met democratie. Dat wil zeggen:
een bestuur van de beste edelen en de wijste burgers. Binnen zo'n systeem
worden de meest geschikte en meest bekwame inwoners en burgers gekozen
om hun medeburgers te regeren onder zekere voorwaarden en voor een
vastgestelde periode.

bron 5
William Temple, de Engelse ambassadeur in de Republiek, schrijft in 1672:
Een oorzaak (voor de achteruitgang van de handel in de Republiek) is
mogelijk de lage prijs van het graan. Dit is de laatste tien, twaalf jaar in al
deze delen van Europa zeer goedkoop geweest. Dit heeft een grote invloed
op de handel van de Hollanders, omdat de Noord-Europese landen voor hen
altijd een belangrijk afzetgebied zijn geweest voor Indische waren (althans
voor specerijen, die het grootste deel ervan vormen). Daarvoor kochten zij
graan in, in de tijd toen zij hiervoor goede prijzen konden maken op de
markten van Vlaanderen, Engeland, Frankrijk, Spanje of Italië. Maar in al deze
landen is de graanprijs de laatste jaren zo gedaald, dat de invoer van zo grote
hoeveelheden als er vroeger uit Polen en Pruisen en andere noordelijke
landen kwamen er onaantrekkelijk door is geworden. Hoe minder nu die
landen voor hun graan ontvangen, des te minder kunnen zij voor specerijen
uitgeven. Dit betekent voor de Hollanders een groot verlies naar beide kanten,
want daardoor vermindert de afzet van hun Indische waren in het noorden en
de graanhandel in het zuiden. De oorzaak van de lage graanprijzen schijnt
niet zozeer te liggen in een opeenvolging van goede oogstjaren als wel in de
vrede die overal in Europa sinds het jaar 1659 of 1660 heeft geheerst.
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bron 6
In 1689 stelt het verzamelde Engelse parlement als vertegenwoordiging van de natie
de Bill of Rights op, die de koning voor zijn aantreden overneemt. Hierin wordt onder
andere vastgelegd dat:
1

2

3

(…) de bevoegdheid om wetten op te schorten of de uitvoering ervan te
beletten door een Koninklijke beslissing, zonder toestemming van het
parlement, onwettig is.
(…) het innen van geld ten behoeve van de Kroon, onder het voorwendsel
van Koninklijke voorrechten, zonder goedkeuring van het parlement, onwettig
is.
(…) onderdanen het recht hebben verzoekschriften in te dienen bij de Koning
en dat alle aanhoudingen en vervolgingen omwille van dergelijke
verzoekschriften, onwettig zijn.

bron 7
Uit de Cahiers des Doléances van de gemeente Saint-Quentin-en-Craye, 1789:
Sire, met de innigste smart zien wij hoe kolossale toelagen worden toegekend
aan corrupte en arglistige hovelingen, die zich in de ogen van Uwe Majesteit
sieren met de schijn van verdienste (…). Indien u wist, Sire, met hoeveel
zweet, met hoeveel tranen het geld doordrenkt is dat in uw schatkist stroomt,
dan zou Uwe Goedheid zeker waakzamer zijn voor de schaamteloze eisen
van lieden die, in de uitspattingen van de hoofdstad, op één dag de opbrengst
van de belastingen van duizenden van uw ellendige onderdanen erdoorheen
jagen.
Wij kunnen niet voor ons houden, Sire, dat het de adel is die het grootste deel
van de staatsopbrengsten opmaakt. (…) Laat hij (de edelman) Uwe Majesteit
en het vaderland gratis dienen en niet meer met een verachtelijke blik toezien
hoe de meedogenloze belastinginner onze hutten opspoort en het brood aan
de verzwakte handen van onze kinderen ontrukt om zich een rijkdom te
vergaren die er alleen toe dient om zijn teugelloze zucht naar luxe te
bevredigen.
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bron 8
In 1856 verschijnt het onderzoek van de Amerikaanse historicus John Lothrop Motley,
The Rise of the Dutch Republic (De opkomst van de Nederlandse Republiek). Het
boek wordt vele malen herdrukt en vertaald in het Frans, Duits, Nederlands en
Russisch. In zijn inleiding schrijft Motley:
De opkomst van de Nederlandse Republiek moet altijd worden beschouwd als
een van de belangrijkste gebeurtenissen van de moderne tijd. Zonder de
geboorte van dit grootse gemenebest zouden de verschillende historische
ontwikkelingen van de zestiende en volgende eeuwen niet hebben bestaan of
zich heel anders hebben voorgedaan. (…)
Het vasthouden aan de eigen rechten door de kleine provincies Holland en
Zeeland in de zestiende eeuw, door het verenigde Holland en Engeland in de
zeventiende eeuw en door de Verenigde Staten van Amerika in de
achttiende eeuw, vormt slechts één enkel hoofdstuk in het grote boek van het
menselijk lot. Want de zogenaamde revoluties van Holland, Engeland en
Amerika zijn allemaal schakels van één ketting.
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Moderne tijd
bron 9
Op 22 januari 1933 maakt Willy Römer een foto van een demonstratie van de NSDAP
voor het hoofdkwartier van de Duitse Communistische Partij in Berlijn. Elders in
Berlijn vinden die dag negentien antifascistische tegendemonstraties plaats.

Toelichting:
Op de linkerkant van de gevel staat (in vertaling): "In hun geest voorwaarts in de
strijd, tegen oorlogsdreiging, fascisme, honger en kou, vóór arbeid, brood en
vrijheid."
Op de hoek hangen de portretten van Lenin (de eerste leider van de
Sovjet-Unie), Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg (de vermoorde leiders van de
Spartakisten).
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bron 10
In 1954 verschijnt deze spotprent in het satirische Sovjet-tijdschrift Krokodil naar
aanleiding van de discussie over de toetreding van West-Duitsland tot de NAVO:

Onderschrift:
"Geen angst, hij ligt aan de ketting."
Toelichting:
Links staan Frankrijk en Groot-Brittannië, op de helm van de hond staat
"Wehrmacht" (het Duitse leger), op elke schakel van de papieren ketting staat
"waarborgen".
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bron 11
In 1987 houdt de Amerikaanse president Ronald Reagan een toespraak in Berlijn, op
dezelfde plaats als zijn voorganger Kennedy:
In de jaren vijftig voorspelde Chroestsjov: "We zullen jullie begraven." Maar in
het Westen zien we nu een vrije wereld die een mate van rijkdom en
voorspoed heeft die zich in de geschiedenis van de mens nog niet eerder
heeft voorgedaan. In de communistische wereld zien we fouten,
technologische achterstanden, een dalende volksgezondheid en zelfs gebrek
aan basisproducten, zoals voedsel. (…)
En nu lijken de Sovjets zelf, op beperkte wijze, het belang van vrijheid te gaan
begrijpen. We horen veel vanuit Moskou over een nieuw beleid van
hervorming en openheid. Sommige politieke gevangenen zijn vrijgelaten.
Bepaalde buitenlandse nieuwszenders worden niet langer gestoord. Sommige
economische bedrijven hebben toestemming om met een grotere vrijwaring
van staatscontrole te opereren.
Er is één gebaar dat de Sovjets zouden kunnen maken dat onmiskenbaar zou
zijn, dat drastisch de zaak van vrijheid en vrede zou bespoedigen.
Secretaris-generaal Gorbatsjov, als u vrede zoekt, als u welvaart zoekt voor
de Sovjet-Unie en Oost-Europa, als u vrijheid zoekt: (…) Meneer Gorbatsjov,
breek deze muur af!
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bron 12
Op 1 januari 1976 verschijnt deze prent van Willem in het weekblad De Nieuwe Linie:

Toelichting:
Bovenaan de prent staat: "Angola".
Op de helm van de figuur links staat: "U.S.A.", de Verenigde Staten.
Op de helm van de figuur rechts staat: "Zuid-Afrika".
De Zuid-Afrikaan zegt: "Alweer een Rus minder!"
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bron 13
In 1976 verschijnt deze prent van Frits Behrendt in het dagblad Het Parool met als
onderschrift: "Angola voor de Angolezen!":

Toelichting:
De figuur links heeft het gezicht van de Russische partijleider
Leonid Brezjnev, de figuur rechts heeft het gezicht van de Cubaanse leider
Fidel Castro.
Op het schild staat: "MPLA", op het automatische geweer in Russisch
schrift: "USSR" (de Sovjet-Unie).
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Examen VWO

2015
tijdvak 1
maandag 18 mei
9.00 - 12.00 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 30 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Door de tijd heen

2p

1

De volgende historische beschrijvingen hebben te maken met de
medische wetenschap en staan in willekeurige volgorde:
1 Christiaan Barnard voerde in Kaapstad de eerste geslaagde
harttransplantatie uit die door de televisie over de hele wereld bekend
werd.
2 De Griekse arts Hippocrates legde na onderzoek het verband tussen
trommelstokvingers en longaandoeningen en toonde aan dat dit geen
straf van de goden was.
3 Edward Jenner infecteerde de zoon van zijn tuinman met koepokken
om hem immuun te maken voor pokken. Daarmee ontdekte hij het
pokkenvaccin, dat in de Britse industriesteden veel arbeiders het leven
zou redden.
4 Egyptische artsen begonnen na de uitvinding van het schrift hun
recepten op te schrijven voor volgende generaties.
5 Nicolas Rolin, een rijk lid van de opkomende stedelijke burgerij,
stichtte in Beaune (Frankrijk) een hospitaal voor de armen: het HôtelDieu.
6 William Harvey deed onderzoek naar de bloedsomloop door bij
vrijwilligers een ader te openen en leverde daarmee een bijdrage aan
de wetenschappelijke revolutie.
Zet deze beschrijvingen in de juiste chronologische volgorde, van vroeger
naar later. Noteer alleen de nummers.

Prehistorie en oudheid

2p

2p

2

3

Gebruik bron 1.
Deze bron uit de tweede eeuw is met een duidelijk doel geschreven.
Geef aan welke boodschap met deze bron wordt overgebracht aan
christenen en welke aan niet-christenen.
Gebruik bron 1.
Stel: je doet onderzoek naar christenvervolgingen in het Romeinse Rijk en
je hebt twee onderzoeksvragen:
1 Wat gebeurde er in 180 in Carthago in het proces tegen de
christenen?
2 Welke opvatting hadden christenen omstreeks 180 over het
martelaarschap?
Leg uit voor welke onderzoeksvraag de bron de betrouwbaarste informatie
bevat.
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De middeleeuwen

2p

4p

4

5

Gebruik bron 2.
De tekst van deze kroniek past bij een kenmerkend aspect dat heeft
bijgedragen aan de ondergang van het West-Romeinse Rijk.
Noem dit kenmerkend aspect en geef aan waardoor dit kenmerkend
aspect heeft bijgedragen aan de ondergang van het West-Romeinse Rijk.
Gebruik bron 3.
Een conclusie:
Uit deze bron kun je concluderen dat er tussen de vroege en de late
middeleeuwen zowel sprake is van continuïteit als van verandering in de
militaire organisatie.
Ondersteun deze conclusie door uit te leggen:
 waaruit die continuïteit bestaat en
 dat de militaire organisatie zich aanpast aan de nieuwe economische
omstandigheden.

Vroegmoderne tijd

2p

3p

2p

2p

6

7

Een uitspraak van Leonardo da Vinci (1452-1519):
"Ervaring is steeds de leermeesteres geweest van al wie goede
geschriften heeft nagelaten."
Leg uit dat deze uitspraak kenmerkend is voor de Renaissance.
In 1531 besluit Karel V drie Collaterale Raden in de Nederlanden in te
stellen. Dit besluit past bij een kenmerkend aspect van die tijd.
Noem dit kenmerkend aspect en geef met het voorbeeld van één
Collaterale Raad aan, waardoor dit besluit van Karel V hierbij past.

8

Gebruik bron 4.
In het jaar waarin deze tekst wordt geschreven valt de Pacificatie van
Gent uiteen.
Leg uit dat deze bron een oorzaak voor dit uiteenvallen illustreert.

9

Gebruik bron 4.
Een bewering:
De opstellers van het Plakkaat van Verlatinge zullen het eens zijn
geweest met de strekking van deze tekst.
Leg uit of deze bewering juist is.
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2p

4p

3p

4p

10

11

12

13

In 1618 besluit een calvinistische kerkvergadering dat er een nieuwe
Bijbelvertaling moet komen op basis van de oorspronkelijke teksten. De
Staten-Generaal betalen later de kosten van deze 'Statenvertaling'.
Leg uit dat de Staten-Generaal dit besluit waarschijnlijk namen om de
binnenlandse problemen van de Republiek in die tijd te verminderen.
Gebruik bron 5 en bron 6.
Een historicus komt bij deze twee foto's van kerkgebouwen in Amsterdam
tot de volgende beweringen:
1 'Ons' Lieve Heer op Solder' is een goede illustratie van de
godsdienstpolitiek van de Republiek.
2 De bouw van de Sint Nicolaaskerk laat zien dat aan het eind van de
negentiende eeuw deze politiek door Verlichtingsideeën is veranderd.
Ondersteun beide beweringen, telkens met een verwijzing naar de daarbij
passende foto.
In 1691 verscheen in de Republiek het boek De betoverde wereld van de
predikant Balthasar Bekker. Het boek was een reactie op een pauselijke
oorkonde uit 1584 over magie en hekserij. In zijn boek kwam Bekker na
bestudering van de Bijbel en geschriften uit de oudheid tot de conclusie
dat bezetenheid, wonderen en de duivel waarschijnlijk niet bestaan.
Licht dit toe door:
 uit te leggen dat Bekker in de traditie van de wetenschappelijke
veranderingen van zijn tijd stond en
 aan te geven waarom zijn opvattingen verwant gevonden werden aan
de ideeën van Spinoza.
Gebruik bron 7.
Een interpretatie:
Volgens abbé Bernier is de handelwijze van de revolutionairen niet in
overeenstemming met het sociaal contract volgens Locke.
Licht deze interpretatie toe door:
 (zonder bron) een omschrijving te geven van het idee van het sociaal
contract volgens Locke en
 duidelijk te maken dat volgens Bernier de revolutionairen op religieus
gebied niet handelen in overeenstemming met het sociaal contract en
 duidelijk te maken dat volgens Bernier de revolutionairen op politiek
gebied niet handelen in overeenstemming met het sociaal contract en
 te verklaren waarom Bernier juist het idee van het sociaal contract
gebruikt om kritiek te leveren op de revolutionairen.
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3p

4p

14

15

De 'Wet Le Chapelier' moest in 1791 een ideaal van de Franse Revolutie
bewerkstelligen en werd in de negentiende eeuw gebruikt om vakbonden
te verbieden.
Licht dit toe door:
 de kern van de wet weer te geven en
 het ideaal te noemen dat er in 1791 mee beoogd werd en
 duidelijk te maken waardoor deze wet in de negentiende eeuw de
socialisten tegenwerkte.
Alexis de Tocqueville (1805-1859) was een Franse aristocraat, politiek
filosoof en staatsman, die in 1856 een studie publiceerde over de Franse
Revolutie. Hierin trekt hij de volgende conclusies:
1 Het gevaarlijkste ogenblik voor een slechte regering breekt aan op het
moment dat zij begint zich te hervormen.
2 Het volk is vandaag de verklaarde vijand van alle onderworpenheid en
morgen bereid om weer te dienen met de grootst mogelijke hartstocht.
Ondersteun elk van deze conclusies met een daarbij passende
gebeurtenis uit de (voorgeschiedenis van de) Franse Revolutie.

Door de tijd heen

2p

16

In de volgende (auto)biografieën komen thema's naar voren die op dat
moment actueel zijn:
1 In haar Dagboek beschreef Anne Frank hoe ze voor de Duitse
bezetter onderduikt in Amsterdam.
2 In De duizend dagen, John F. Kennedy in het Witte Huis beschreef
Arthur M. Schlesinger het bezoek van president Kennedy aan Berlijn.
3 In Indonesian Patriot beschreef Mohammad Hatta zijn rol bij het
uitroepen van de onafhankelijkheid van Indonesië.
4 In Oorlogsroes beschreef Ernst Jünger de waanzin van de
loopgravenoorlog.
5 In Springtij beschreef Ton Regtien zijn bijdrage aan het
studentenverzet tegen de Vietnamoorlog.
6 In Het revolutionaire Kommunisme, zijn beginselen en zijn taktiek
beschreef de anarchist Christiaan Cornelissen hoe de sociale kwestie
zijn opvattingen veranderde.
Zet de thema's uit deze zes (auto)biografieën in de juiste chronologische
volgorde, van vroeger naar later. Noteer alleen de nummers.
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Moderne tijd

4p

2p

2p

2p

2p

17

18

19

20

21

Op 30 oktober 1880 deed Ferdinand Domela Nieuwenhuis in het
socialistische tijdschrift Recht voor Allen een oproep aan 'alle arbeiders
van Nederland' om mee te werken aan een enquête over hun
levensomstandigheden. Met deze enquête wilde Domela Nieuwenhuis
een politieke boodschap overbrengen.
Geef aan:
 welke politieke boodschap Domela Nieuwenhuis wilde overbrengen
aan de rijke burgerij en bij welk kenmerkend aspect uit die tijd deze
boodschap aansluit en
 welke politieke boodschap Domela Nieuwenhuis wilde overbrengen
aan de arbeiders en bij welk kenmerkend aspect uit die tijd deze
boodschap aansluit.
Een bewering:
De Vlootwet vormde de schakel tussen de Duitse industrialisatie en de
Weltpolitik van Wilhelm II.
Toon dit aan.
Een gebeurtenis:
Op 4 juni 1913 liep Emily Davison (1872-1913) de renbaan op van de
paardenrace in de Engelse plaats Epsom. Volgens sommige
toeschouwers had ze een sjaal vast met de tekst 'Kiesrecht voor
vrouwen'. Ze werd door paardenhoeven vertrapt en overleed vier dagen
later. Haar begrafenis werd bijgewoond door een grote menigte.
Toon aan dat deze gebeurtenis past bij twee kenmerkende aspecten van
de moderne tijd.
Gebruik bron 8.
Uit deze bron blijkt dat de Spartakisten menen dat de revolutie die in de
herfst van 1918 was uitgebroken, nog niet is voltooid.
Toon dit aan door aan te geven:
 wat volgens de Spartakisten het onmiddellijke doel van de revolutie is
en
 (zonder bron) wat volgens hen het uiteindelijke doel van de revolutie
is.
Gebruik bron 9.
Deze bron geeft oorzaken aan voor het succes van Hitler na 1930.
Ontleen aan de bron twee oorzaken voor dit succes.
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2p

2p

2p

2p

3p

2p

2p

22

23

24

25

Gebruik bron 9.
Stel: Je doet onderzoek naar de vraag hoe de Duitse elite dacht over het
ideeëngoed van Hitler. Je vindt deze brief en je vraagt je af of dit een
bruikbare bron is voor je onderzoek.
Geef aan waardoor je twijfelt aan zowel de betrouwbaarheid als de
representativiteit van deze bron voor je onderzoek.
In 1965 publiceert de staatsdrukkerij van de DDR het boek: Bruinboek,
oorlogs- en nazimisdadigers in de Bondsrepubliek. Hierin wordt de brief
aan Von Hindenburg (zie bron 9) opgenomen als een van de
bewijsstukken.
Leg uit welke politieke boodschap de DDR met de publicatie van deze
brief kan uitdragen.
Gebruik bron 10.
Veel foto's van deze fotograaf zijn gebruikt door de nazipropaganda maar
deze foto wordt voor publicatie verboden. Ook de geallieerde propaganda
zal deze foto niet willen gebruiken.
Geef voor beide partijen aan waarom zij deze foto niet willen gebruiken.
Gebruik bron 11.
Tekenaar Behrendt geeft in deze prent een visie weer op een dan actuele
gebeurtenis.
Leg uit, met een verwijzing naar de prent, welke visie op deze gebeurtenis
hij weergeeft.

26

Gebruik bron 11.
De visie die Behrendt hier weergeeft, past bij het Westerse beeld van de
verhoudingen tussen de DDR en de Sovjet-Unie.
Leg dit uit met twee verwijzingen naar de prent.

27

Op 13 november 1968 kondigde de Russische partijleider Leonid Brezjnev
de Brezjnev-doctrine af. Deze gebeurtenis kan gezien worden als een
reactie op de Praagse Lente eerder dat jaar.
Ondersteun deze opvatting.

28

Gebruik bron 12.
In deze prent doet Paul Conrad een voorspelling over de gevolgen van de
Amerikaanse betrokkenheid bij het conflict in Angola.
Leg met een verwijzing naar de prent uit welke voorspelling hij hier doet.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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4p

2p

29

30

Een bewering:
De naam detente voor de periode in de Koude Oorlog tussen eind jaren
1960 en eind jaren 1970 is juist voor de situatie binnen Europa, maar past
niet bij de situatie buiten Europa.
Ondersteun beide onderdelen van deze bewering telkens met een
voorbeeld uit deze periode.
Twee ontwikkelingen in de jaren 1960 rond de Britse popgroep The
Beatles, die werd opgericht in 1962:
1 The Beatles droegen er met hun uiterlijk toe bij dat lang haar onder
jongeren populair werd, wat door veel ouderen in de jaren 1960 werd
afgekeurd.
2 Een van hun nummers was de eerste grammofoonplaat in GrootBrittannië, waarvan in de voorverkoop in 1964 al één miljoen
exemplaren werden verkocht.
Verklaar elk van beide ontwikkelingen vanuit hetzelfde kenmerkend
aspect van de tweede helft van de twintigste eeuw.

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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Prehistorie en oudheid
bron 1
In 180 vindt in de Noord-Afrikaanse stad Carthago een proces plaats tegen een groep
christenen. Van dat proces is een verslag uit die tijd bewaard gebleven. De Romeinse
bestuurder Vigellius Saturninus ondervraagt de christenen en hun leider Speratus:
Saturninus

U kunt gratie verkrijgen van onze heer, de keizer, als u tot
betere gedachten komt.
Speratus
Nooit hebben wij iets misdaan, wij zijn aan geen enkel slecht
werk medeplichtig geweest, nooit hebben wij een vervloeking
uitgesproken. Terwijl we slecht behandeld werden, hebben wij
onze dank betuigd, omdat wij onze keizer eren.
Saturninus
Goed, maar wij hebben ook een godsdienst en die
godsdienst is eenvoudig. Wij zweren bij de genius
(beschermgeest) van onze heer de keizer, en wij bidden
voor zijn heil. Dat behoort u ook te doen.
Speratus
Als u even rustig wilt luisteren, zal ik u een mysterie
van eenvoud uiteenzetten.
Saturninus
Ik zal niet luisteren wanneer u slechte dingen zegt over wat ons
heilig is, zweer liever bij de genius van onze heer, de keizer.
Speratus
Ik erken geen keizerschap van deze wereld; veeleer dien ik die
God, die geen mens gezien heeft of zien kan met deze ogen. Ik
heb niets gestolen, en over wat ik koop zal ik de belasting die
daarop staat, betalen, omdat ik mijn Heer ken, de keizer van
alle koningen en volkeren.
Saturninus
(tot alle aanwezigen) Laat u niet langer door deze man
overreden. (…) Volg hem toch niet in zijn waanzin.
anderen
Wij hebben niemand te vrezen, behalve de Heer onze God,
die in de hemel is. Wij eren de keizer omdat hij de keizer is,
maar alleen God vrezen wij.
Saturninus
Ik geef u dertig dagen uitstel. Bedenk u.
Speratus
Ik ben christen (en allen stemden met hem in).
Saturninus
(leest het vonnis voor) Speratus, (en de anderen) die bekennen
als christenen te leven, en die hardnekkig bij hun besluit blijven,
hoewel zij de gelegenheid gehad hebben om terug te keren tot
de Romeinse levenswijze, worden hierbij veroordeeld tot de
dood door het zwaard.
Speratus
Wij danken God.
En zo werden allen tegelijk met het martelaarschap gekroond en heersen zij
met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.
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De middeleeuwen
bron 2
Fragment uit de kroniek van bisschop Gregorius van Tours, geschreven tussen 573
en 591. De gebeurtenissen in het fragment spelen zich af in de vijfde eeuw:
Men zegt dat Chlodio (…) koning van de Franken was en dat hij in de vesting
Duisburg in Thüringen (in Duitsland) leefde. In zuidelijke richting hadden de
Romeinen het land tot aan de rivier de Loire in handen. Aan de overkant van
de Loire heersten de Goten. De Bourgondiërs (…) leefden aan de overzijde
van de Rhône, die door de stad Lyon stroomt. Chlodio zond verkenners naar
de stad Kamerijk. Toen die alles hadden ontdekt wat ze wilden weten, kwam
Chlodio er zelf achteraan, verpletterde de Romeinen en nam de stad in. Toen
hij zich daar had gevestigd, nam hij al spoedig het gebied in tot aan de rivier
de Somme.

bron 3
In 1348 sluiten de Prince of Wales (de Engelse troonopvolger) en Sir Henry Eam een
overeenkomst:
Toekenning voor de duur van het leven aan Sir Henry Eam van een jaarlijkse
rente ter waarde van 100 mark. De rente wordt in gelijke delen met Pasen en
het St.-Michielsfeest (29 september) uitbetaald. (…) De genoemde Sir Henry
(…) bood zich vrijwillig aan en beloofde zich zijn leven lang in dienst te stellen
van de prins, en hem te vergezellen waarheen de prins maar wil (…), zowel in
tijden van vrede als in tijden van oorlog. Hij zal voor hem tegen iedereen
vechten (…), wanneer de prins strijdt voor de verdediging van zijn eigen
gebieden. De prins van zijn kant wil Sir Henry graag een dusdanige beloning
geven dat hij vast aan zijn hof wordt verbonden.
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Vroegmoderne tijd
bron 4
In 1579 vonden er in Keulen vredesonderhandelingen plaats tussen
vertegenwoordigers van de opstandige gewesten en Filips II. Tijdens de
onderhandelingen werd er een tekst gepubliceerd met als titel: Korte uiteenzetting
over de vredesonderhandelingen die nu plaatsvinden te Keulen. Een fragment
daaruit:
Sinds mensenheugenis hebben de Staten het gehele volk van de
Nederlanden vertegenwoordigd met het doel om zijn rechten te verdedigen en
het in vrede en rust te behouden, en ook om het tegen iedereen, zelfs tegen
de eigen vorsten, te behoeden voor wreedheid, geweld en onderdrukking. (…)
In de Nederlanden hebben de Staten altijd zoveel gezag en aanzien gehad
dat de hertogen en vorsten geen veranderingen konden doorvoeren zonder
uitdrukkelijke instemming van de Staten in zaken die betrekking hebben op de
soevereiniteit, zoals: het heffen van belastingen op zout of andere
belastingen, het slaan van nieuwe munten of het nemen van beslissingen over
oorlog en vrede. (…) Het is overduidelijk dat de Staten het recht hebben de
wapens op te nemen tegen vorsten die de grenzen van hun bevoegdheden te
buiten gaan en openlijk tirannie bedrijven. (…) Het is onzinnig te beweren dat
de koning (…) in de kwestie van de religie zijn wil op kan leggen. (…) Zijn de
Staten niet opgericht om al hun macht en de hulp van hun buren in te zetten,
zelfs een andere vorst als heer te nemen, in plaats van zo'n barbaarse
beslissing te accepteren?
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bron 5
Een foto van de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam:

Toelichting
In 1661 koopt Jan Hartman het grachtenpand dat op de foto tweede van links
staat. Hartman laat de zolder ombouwen tot schuilkerk, waarin de roomskatholieke eredienst wordt gehouden. Het pand wordt 'Ons' Lieve Heer op Solder'
genoemd en is tot 1887 een belangrijke rooms-katholieke kerk in het centrum
van Amsterdam.
bron 6
Een foto van de Prins Hendrikkade in Amsterdam:

Toelichting
De Sint Nicolaaskerk is gebouwd tussen 1884 en 1887 en is vanaf die tijd de
belangrijkste rooms-katholiek kerk in het centrum van Amsterdam.
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bron 7
In 1793 breekt in de Vendée, een landstreek aan de westkust van Frankrijk, een
opstand uit tegen de Revolutie. In een Verklaring aan de Fransen legt de geestelijke
abbé Bernier uit waarom de bevolking in opstand komt:
De hemel heeft zich uitgesproken voor de heiligste en rechtvaardigste zaak.
(Ons) teken is het heilige teken van het kruis van Jezus Christus. Wij kennen
de ware wil van Frankrijk, die onze wil is, namelijk voorgoed ons heilige
apostolische en rooms-katholieke geloof te herstellen en bewaren. Het is de
wil een koning te hebben die naar binnen als vader en naar buiten als
beschermer zal optreden (…)
Patriotten, onze vijanden, jullie beschuldigen ons ervan ons vaderland omver
te werpen door middel van een opstand, maar jullie die alle principes van de
religieuze en politieke orde ondermijnen, waren de eersten die verklaarden
dat opstand de heiligste plicht is. Jullie hebben religie vervangen door
atheïsme, wetten door anarchie, de koning die onze vader was door mannen
die tirannen zijn. Jullie verwijten ons religieus fanatisme, terwijl jullie
zogenaamde vrijheid tot de meest extreme straffen heeft geleid.
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Moderne tijd
bron 8
Op 26 november 1918 verschijnt een manifest van de Spartakusbond gericht aan de
'arbeiders- en soldatenraden van Duitsland':
De revolutie heeft in Duitsland zijn intrede gedaan. De soldatenmassa's, die
vier jaar lang naar het slachthuis werden vervoerd omwille van kapitalistisch
gewin, en de arbeidersmassa's, die vier jaar lang zijn uitgebuit, verpletterd en
verhongerd, zijn in opstand gekomen. Dat angstaanjagend instrument van
onderdrukking, het Pruisische militarisme, de gesel der mensheid, ligt
verslagen op de grond. (…) Proletariërs aller landen, we beweren niet dat in
Duitsland de macht geheel en al in handen is gekomen van de arbeiders of,
dat de volledige triomf van de proletarische revolutie al is bereikt.

bron 9
Na de verkiezingen van 6 november 1932, waarbij de NSDAP een grote overwinning
behaalt, schrijft een groep Duitse industriëlen en bankiers, geen leden van de
NSDAP, in een open brief aan de Duitse president Von Hindenburg:
Wij spreken ons uit zonder enige partijpolitieke opstelling. In de nationale
beweging die momenteel door ons volk gaat, zien wij het veelbelovende begin
van een tijd die door het overwinnen van klassentegenstellingen de
noodzakelijke basis legt voor een wederopstanding van de Duitse economie.
Wij beseffen dat deze weg omhoog nog veel offers zal vragen. Wij menen dat
deze offers slechts dan van harte gebracht gaan worden, als de grootste
groepering in deze nationale beweging een leidende rol zal krijgen in de
regering. Het overdragen van de leiding van een kabinet, dat zal moeten
regeren op presidentieel gezag (…), aan de Führer van de grootste nationale
groep, zal een einde maken aan de fouten en de ballast die een dergelijke
massabeweging nu eenmaal onvermijdelijk met zich meebrengt en zal
miljoenen mensen, die nu nog aan de kant staan, als positieve krachten
meeslepen.
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bron 10
Een foto van fotograaf Wolff Strache genomen in 1943 op de Kurfürstendamm in
Berlijn:

Toelichting
Op de achtergrond de ingang van bioscoop 'Floria' waar de film Reise in die
Vergangenheit (Reis naar het verleden), een romantische komedie uit 1943,
wordt vertoond.
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bron 11
Op 14 augustus 1961 verschijnt deze prent van Behrendt in een Nederlandse krant:

Onderschrift
"Maar prikkeldraad kun je volop krijgen."
Toelichting
Op de mouw van de figuur links staat: 'Ulbricht' (op dat moment leider van de
communistische partij in de DDR).
Op het machinegeweer staat: 'CCCP' (de Russische afkorting voor de SovjetUnie) en op de helm staat 'DDR'.
Op de menukaart op tafel staat: 'vlees, boter, melk, fruit'.
Op de muts van de figuur rechts staat: 'Sowj. Zone' (de Sovjetzone in Berlijn).
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bron 12
Op 13 december 1975 maakt de New York Times bekend dat de Amerikaanse
inlichtingendienst CIA al enige tijd actief is in de burgeroorlog in Angola. De CIA
steunt de FNLA die vecht tegen de MPLA. Nadat dit nieuws bekend wordt, publiceert
Paul Conrad deze prent in de Los Angeles Times:

Vertaling van de tekst in de prent (van boven naar beneden):
Als je van Vietnam hebt genoten, zul je deze ook geweldig vinden!
Geproduceerd en geregisseerd door Henry Kissinger (de Amerikaanse minister
van Buitenlandse Zaken).
Met in de hoofdrol de CIA ten koste van miljoenen!
Filmkeuring: streng geheim.
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Examen VWO

2015
tijdvak 2
woensdag 17 juni
13.30 - 16.30 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 29 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Door de tijd heen

2p

1

Sinds het schrift bestaat, worden boeken bewaard in bibliotheken. De
volgende zes gebeurtenissen hebben te maken met bibliotheken en staan
in willekeurige volgorde:
1 De paus stichtte een bibliotheek in het Vaticaan waarin veel
humanisten de vele Griekse en Romeinse werken lazen die er
bewaard werden.
2 In Ebla (in het huidige Syrië) openden de bestuurders van de stad een
bibliotheek waarin tienduizenden kleitabletten met spijkerschrift
werden bewaard. Veel tabletten bevatten de administratie die zij
gebruikten om de stad te besturen.
3 De hellenistische heerser van Egypte wilde alle boeken die door
Griekse en Romeinse wijsgeren werden geschreven, verzamelen en
stichtte daarvoor een grote bibliotheek in Alexandrië.
4 In de Duitse stad Görlitz werd de Oberlausitzische Bibliothek der
Wissenschaften gebouwd. Vele verlichte denkers juichten de bouw
toe.
5 Het eerste betonnen gebouw dat in Hiroshima werd neergezet na het
ontploffen van de atoombom, was een bibliotheek voor kinderboeken.
6 De eerste openbare bibliotheek werd opgericht in Engeland om de
fabrieksarbeiders te beschaven en hen in staat te stellen hun positie te
verbeteren.
Zet deze zes gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde, van
vroeger naar later. Noteer alleen de nummers.

Prehistorie en oudheid

2p

4p

2

3

In Athene bestond volgens de verhalen de gewoonte om voor het begin
van de volksvergadering slaven met touwen die in rode verf waren
gedrenkt over de markt van Athene te laten lopen, terwijl ze de burgers
richting de vergadering dreven. Een rode vlek op je kleding werd gezien
als een teken van slecht burgerschap.
Leg uit waardoor deze gewoonte de Atheense democratie beschermde.
Gebruik bron 1 en 2.
Een interpretatie:
De deugden die elk van beide schrijvers aan de Germanen toeschrijft,
weerspiegelen vooral de waarden, die passen bij de eigen tijd van elke
schrijver.
Licht deze interpretatie toe door bij elke schrijver afzonderlijk:
 de deugd te noemen die hij aan de Germanen toeschrijft en
 een verklaring te geven waarom de schrijver juist deze deugd
waardeert vanuit de tijd waarin elke schrijver leeft.
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De middeleeuwen

3p

4p

4

5

Gebruik bron 3.
Met deze bron zou je de volgende drie conclusies kunnen ondersteunen:
1 In Friesland is in de achtste eeuw het hofstelsel in gebruik.
2 Karel de Grote doet pogingen zijn rijk te centraliseren.
3 De economie van de Friezen is voor die tijd bijzonder.
Toon bij elke conclusie aan dat de bron deze conclusie ondersteunt,
telkens met een verwijzing naar de bron.
Enkele gebeurtenissen uit de geschiedenis van Deventer, die te maken
hebben met de manier waarop de stad stadsrechten kreeg:
1 In 1114 verleende keizer Henrik V aan Godebald, bisschop en vorst
van het Sticht Utrecht (waartoe Deventer behoorde), de ring en
bisschopsstaf ter bevestiging van zijn verkiezing tot bisschop van
Utrecht.
2 In 1118 bevestigde Godebald, met andere bisschoppen, dat Hendrik V
in de kerkelijke ban werd gedaan nadat de keizer in conflict was
geraakt met de paus.
3 In 1122 raakte Godebald in conflict met de stad Utrecht waarna
keizerlijke troepen de burgers van Utrecht te hulp schoten. De keizer
won met steun van de inwoners van Deventer en de bisschop werd
gevangen gezet.
4 In 1123 ontving Deventer van Hendrik V stadsrechten.
Op grond van deze gebeurtenissen concludeer je dat de verkrijging van
stadsrechten door Deventer past bij verschillende kenmerkende aspecten
van de middeleeuwen.
Leg bij twee van deze gebeurtenissen uit, welk verschillend kenmerkend
aspect uit de middeleeuwen daarbij past.

Vroegmoderne tijd

2p

6

Gebruik bron 4.
Een bewering:
Door het werk van Arabische geleerden als Albucasis is er continuïteit
tussen de Grieks-Romeinse en de West-Europese cultuur.
Geef aan:
 welke continuïteit dat is en
 welke verandering de Renaissance hierin bracht.
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3p

3p

3p

2p

2p

3p

7

8

9

10

11

12

Gebruik bron 5.
Een bewering:
Uit dit bronfragment blijkt, dat de Satisfactie wel past bij de Pacificatie van
Gent, maar niet bij de Alteratie van Amsterdam.
Ondersteun deze bewering door de strekking van de Satisfactie te
vergelijken met de strekking van de Pacificatie van Gent en met de
Alteratie.
Gebruik bron 5.
Uit de Satisfactie blijkt, dat de godsdienstpolitiek van Willem van Oranje
succesvol is.
Toon dit aan door aan te geven:
 zonder bron welke godsdienstpolitiek Willem van Oranje voorstond en
 zonder bron wat hij daarmee wilde bereiken en
 met bron waardoor de overeenkomst met Amsterdam een overwinning
voor zijn opvatting is.
Gebruik bron 6.
Uit deze bron blijkt dat omstreeks 1588 de opstandige Nederlandse
gewesten staatkundige problemen hebben die met elkaar samenhangen.
Geef aan:
 welke twee staatkundige problemen uit dit fragment naar voren komen
en
 zonder bron welke oplossing voor deze problemen na het vertrek van
Leicester werd gekozen.
Voor de Spaanse koning is informatie over de relatie tussen de Republiek
en Engeland (zie bron 6) juist in 1588 erg belangrijk.
Leg dit uit.
Gebruik bron 7.
De opvatting die Gerard Noodt in deze rede uiteenzet, vertoont
overeenkomst met ideeën van Locke.
Geef aan welke overeenkomst er bestaat tussen:
 de opvatting van Noodt en de opvatting van Locke over het bestuur
van een staat en
 de opvatting van Noodt en de opvatting in het Plakkaat van Verlatinge
hierover.
Gebruik bron 8.
In deze bron geeft Diderot zijn visie op het stadhouderschap in de
Republiek.
Toon aan:
 met een voorbeeld uit de bron dat deze visie verlicht te noemen is en
 dat Diderot in deze bron kritiek geeft op de staatsinrichting van
Frankrijk.
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2p

2p

13

14

Twee gegevens:
1 In 1793 voerde de radicale Franse regering een nieuwe jaartelling in.
Met terugwerkende kracht werd het jaar 1792 gekozen als jaar 1 van
de nieuwe kalender.
2 In 1806 keerde Frankrijk onder Napoleon (na zijn keizerskroning in
1804) terug naar de christelijke jaartelling.
Geef bij elke keuze aan, op welke politieke overweging deze mogelijk was
gebaseerd.
In 1796 besloot het bewind in Nederland:
"Er kan of zal geen bevoorrechte of heersende kerk in Nederland geduld
worden, alle plakkaten en resoluties (besluiten) der gewezen
Staten-Generaal, uit het oude stelsel der vereniging van kerk en staat
geboren, worden beschouwd als vernietigd."
Leg uit dat dit besluit past bij twee verschillende kenmerkende aspecten
van die tijd.

Door de tijd heen

2p

15

De volgende zes gebeurtenissen hebben te maken met nationalisme in de
negentiende en twintigste eeuw in Europa:
1 In Wenen negeerden de staatslieden tijdens het Congres het
opkomend nationalisme doordat zij de situatie van vóór de Franse
Revolutie zoveel mogelijk herstelden.
2 Na de val van de Muur maakten veel volkeren zich los uit de SovjetUnie en stichtten een eigen staat.
3 Met een beroep op hun nationale gevoelens liet de Franse legerleiding
Parijse taxichauffeurs soldaten aanvoeren om de Slag bij de Marne uit
te vechten.
4 In Frankfurt kwam een parlement bijeen waarin werd geprobeerd door
onderhandelingen de Duitse eenheid tot stand te brengen.
5 In Brussel brak een opstand uit tegen koning Willem I.
6 In de Spiegelzaal van het paleis van Versailles werd het Duitse
keizerrijk uitgeroepen.
Zet deze zes gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde, van
vroeger naar later. Noteer alleen de nummers.
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Moderne tijd

6p

1p

3p

2p

2p

4p

16

17

18

19

20

21

In 1866 brak in Maastricht een cholera-epidemie uit. Als gevolg van deze
zeer besmettelijke ziekte overleden 298 inwoners, waarvan 295 arbeiders
en armen. Deze cijfers komen uit een overheidsrapport, waarin per straat
werd bijgehouden waar slachtoffers vielen.
Leg uit welke oorzaak-gevolgrelatie er bestond tussen:
 de Industriële Revolutie en deze epidemie en
 de belangstelling van de overheid voor deze epidemie en de sociale
kwestie en
 de sociale kwestie en de voortschrijdende democratisering.
Stel, je maakt een tentoonstelling over de geschiedenis van Afrika in de
negentiende eeuw. Je wilt de periode van het modern imperialisme in
Afrika laten beginnen met de Conferentie van Berlijn (1884-1885).
Geef een argument voor de keuze van deze conferentie als beginpunt.
Gebruik bron 9.
Veel historici zijn van mening dat de uitspraken van Von Hindenburg een
grote invloed hebben gehad op de stabiliteit van de Republiek van
Weimar.
Ondersteun deze interpretatie door aan te geven:
 waar Von Hindenburg de rijksregering en politieke partijen van
beschuldigt en
 welk motief Von Hindenburg heeft voor deze beschuldiging en
 welke invloed deze beschuldiging heeft gehad op de stabiliteit van de
Republiek van Weimar.
Gebruik bron 10.
Leg uit dat het Stahlhelmmanifest zich tegen het Dawesplan keert.
Gebruik bron 10.
Uit deze bron blijkt dat er veel overeenkomsten bestaan tussen
opvattingen van Stahlhelm en bepaalde nazi-ideeën.
Noem twee van die overeenkomsten, een op het gebied van het Duitse
expansionisme en een op het gebied van het bestuur van Duitsland.
Gebruik bron 11.
Tekenaar Karl Arnold geeft in zijn prent een mening weer over
ontwikkelingen in de Duitse samenleving in 1933.
Geef aan, telkens met een verwijzing naar de bron, welke mening hij hier
weergeeft over:
 de rol van de NSDAP in het Duitse bestuur en
 de burgerrechten in Duitsland.
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2p

2p

4p

4p

2p

2p

22

Een bewering:
Voor iemand die op de hoogte is van de opvattingen van Von Hindenburg
in 1919 (zie bron 9) komt de maatregel over de vlaggen uit 1933 (zie
bron 11) niet als een verrassing.
Ondersteun deze bewering.

23

Gebruik bron 12.
Bij deze bron passen twee conclusies:
1 Er bestaat een verband tussen het totalitaire karakter van het
naziregime en deze medische experimenten.
2 Deze medische experimenten zijn gericht op het versterken van de
Duitse Volksgemeinschaft in Europa.
Ondersteun elk van beide conclusies met de bron.

24

25

26

27

Gebruik bron 13.
Tekenaar Herblock geeft in deze prent een mening weer over het doel van
het Marshallplan.
Licht deze prent toe door aan te geven:
 met twee verwijzingen naar de bron welke mening de tekenaar hier
weergeeft en
 zonder bron wat de officiële opvatting in de Sovjet-Unie was over het
Marshallplan.
Gebruik bron 14.
In deze prent geeft de tekenaar een mening weer over de buitenlandse
politiek van president Johnson in 1964 in Zuidoost-Azië.
Licht deze prent toe door:
 met een verwijzing naar de prent uit te leggen welke boodschap door
de prent wordt weergegeven en
 zonder bron aan te geven waardoor Johnson zijn beleid veranderde en
 zonder bron aan te geven wat die verandering inhield.
Een historicus beschreef de Brezjnev-doctrine als de Russische
tegenhanger van de Truman-doctrine.
Leg met de kern van de Brezjnev-doctrine uit welke redenering hij daarbij
volgde.
Tussen het loslaten van de Brezjnev-doctrine door Michael Gorbatsjov en
de val van de Berlijnse Muur bestaat een verband.
Leg uit welk verband dit is.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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2p

28

29

Gebruik bron 15.
Een interpretatie:
Het Angola-comité legt in dit affiche een verband tussen twee
kenmerkende aspecten van de twintigste eeuw.
Licht deze interpretatie toe door die twee kenmerkende aspecten telkens
te verbinden aan een onderdeel van de bron.
In de jaren 1960 brengt het Amerikaanse platenlabel Columbia een aantal
albums uit met protestliederen van Bob Dylan. Eind jaren zestig
adverteert Columbia onder de leuze: The Revolutionaries are on
Columbia (de revolutionairen zitten bij Columbia).
Het repertoirebeleid van Columbia past bij een ontwikkeling uit de jaren
zestig.
Noem die ontwikkeling en geef aan welk verband er bestond tussen deze
ontwikkeling en een kenmerkend aspect van de moderne tijd.

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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Prehistorie en oudheid
bron 1
Rond 98 schrijft de Romeinse auteur Cornelius Tacitus over de Germanen:
Eenmaal op het slagveld gekomen, is het smadelijk voor een leider om in
dapperheid te worden overtroffen en voor zijn gevolg om de dapperheid van
zijn leider niet te evenaren. Maar een echt levenslange smaad en oneer haalt
men zich op de hals als men zijn leider overleeft en dan van het slagveld
terugkeert. Hem moeten ze verdedigen en beschermen, hun eigen
heldendaden toeschrijven aan zijn roem: dát geldt bij hen als heiligste plicht.
De leiders vechten voor de zege, het gevolg voor de leider.
Als er bij de eigen stam door langdurige vrede en stilstand niets te beleven is,
gaan de meeste jongeren van adel op eigen initiatief naar de stammen die
dan in een oorlog verwikkeld zijn. Germanen houden namelijk niet van rust. In
gevaarlijke situaties kunnen ze zich gemakkelijker doen gelden en om een
groot gevolg te onderhouden is geweld en oorlog nodig.

bron 2
Rond 440 schrijft de Romeinse christelijke priester Salvianus van Marseille over de
Germaanse stammen die dan binnen het Romeinse Rijk leven:
Wat betreft de levenswijze van de Goten en Vandalen: in welk opzicht
overtreffen we hen of kunnen we ons zelfs maar met hen vergelijken? Laat ik
het om te beginnen hebben over genegenheid en liefde. God leert ons dat dit
de belangrijkste deugden zijn. Hij beveelt ze niet alleen overal in de Heilige
Schrift aan, maar ook met zijn eigen mond wanneer hij zegt: "Aan jullie liefde
voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn" (Johannes, 13:35).
Bijna alle barbaren, tenminste als ze van dezelfde stam zijn en geregeerd
worden door dezelfde koning, houden van elkaar, terwijl de Romeinen elkaar
vervolgen.
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De middeleeuwen
bron 3
Omstreeks 790 worden, in opdracht van de Frankische koning Karel de Grote, de
wetten van door hem veroverde gebieden opgetekend. Op basis hiervan werden
definitieve wetten opgesteld waarbij de Frankische, christelijke wijze van rechtsspraak
werd opgelegd. Enkele artikelen uit de Lex Frisionum (wet van de Friezen):
52. Als hij (de dader) de buik verwondt, boet hij 12 solidi1).
53. Als hij de darm verwondt, boet hij 18 solidi, als hij de darm doorboort, 24.
54. Als hij tot de maag verwondt, boet hij 12 solidi.
55. Als zijn zwaard de maag beroert, en verwondt, boet hij 18 solidi; als de
maag doorboord wordt, 24.
56. Als de darmen uit de wond naar buiten komen en weer naar binnen
gedrukt worden, wordt met 4 solidi bovenop de boete voor de wond
geboet; als van het vet iets naar buiten komt, en afgesneden wordt, boet
hij 4 solidi.
(…)
Epiloog:
Dit alles heeft betrekking op de vrije man. De boetes voor (verwondingen
toegebracht aan) een edelman echter, hetzij voor wonden en slagen en voor
alles wat hierboven geschreven is, worden vastgesteld met een derde deel
meer.
De boetes voor (verwondingen toegebracht aan) een horige, hetzij voor
wonden, hetzij voor slagen, hetzij voor verlammingen en voor alles wat
hierboven geschreven is, zijn de helft minder dan voor een vrije man.
noot 1 Eén solidus (meervoud solidi) is een munt overeenkomend met 36 penningen.
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Vroegmoderne tijd
bron 4
De islamitische wetenschapper Albucasis (Abu al-Qasim al-Zahravi) schrijft in
Cordoba (Spanje) omstreeks 1000 een geïllustreerd handboek voor de chirurgie voor
studenten in de geneeskunde. In de inleiding schrijft hij:
De geneeskunst is veelomvattend en het is noodzakelijk voor de beoefenaar
dat hij, voordat hij de geneeskunst uitoefent, getraind is in de anatomie zoals
Galenus1) die heeft beschreven. Hierdoor is hij volledig bekend met de functie,
vormen en eigenaardigheden van de ledematen; ook hoe zij zijn verbonden en
hoe zij kunnen worden gescheiden. Tevens moet hij een volledig begrip
hebben van de botten, pezen en spieren, hun aantallen en
aanhechtingspunten en ook de bloedvaten (zowel aders als slagaders) met
hun onderlinge samenhang. En zoals Hippocrates2) zei: "Hoewel er vele
dokters in naam zijn, zijn er slechts weinigen in werkelijkheid, vooral op
chirurgisch gebied." Want degene die niet geoefend is in alle anatomie zoals
we hebben beschreven, zal onvermijdelijk fouten maken die levensbedreigend
zijn.
noot 1 Galenus is een Griekse geleerde uit de tweede eeuw.
noot 2 Hippocrates is een Griekse arts uit de vijfde-vierde eeuw voor Christus.

bron 5
In februari 1578 sluit het stadsbestuur van Amsterdam zich aan bij Willem van Oranje
en de Staten van Holland in hun strijd tegen Spanje. Het stadsbestuur wil dit alleen
doen in ruil voor bepaalde afspraken, vastgelegd in de 'Satisfactie'. Een aantal
afspraken hieruit:
Ten eerste dat te Amsterdam, (…) geen ander geloof zal mogen worden
gepredikt, onderwezen of uitgeoefend dan het oude, rooms-katholieke geloof.
Dat niemand, wat zijn stand, verdienste of functie ook mag zijn, iets mag doen
of beramen dat is gericht tegen de algemene rust en vrede of meer in het
bijzonder tegen het rooms-katholieke geloof en zijn geloofsoefeningen.
Maar de godsdienstplakkaten, de bijbehorende regelingen en
strafuitvoeringen worden buiten werking gesteld en blijvend afgeschaft, zodat
iedereen, wat zijn functie, verdienste of stand ook is, in alle vrijheid en
veiligheid in deze stad zich kan uitspreken, handelen en leven en zonder
gedwongen te zijn om aan bepaalde ceremoniën van de genoemde roomskatholieke religie mee te doen en zonder bloot te staan aan aanhouding,
arrestatie of gevaar. Dat niemand hinder of last ondervindt wanneer hij
overdag op het passende tijdstip gaat naar en komt van een gereformeerde
prediking of dienst die buiten de stad Amsterdam wordt gehouden.
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bron 6
Een Spaanse informant schrijft in februari 1588 een brief naar Spanje waarin hij een
weergave geeft van uitlatingen van de Engelse koningin Elisabeth over de
Nederlandse gewesten:
Elisabeth zond de graaf van Leicester naar de gewesten, met de bedoeling
dat hij hun middelen zou beheren, maar zij voerden de dingen op hun manier
uit en gaven hem de schuld. Ze gaven hem de titel van landvoogd, hetgeen hij
accepteerde zonder haar toestemming en op die manier zette hij zijn bestaan
en zijn bezittingen op het spel en hij riskeerde ook het ongenoegen van zijn
koningin. Maar welk gezag hebben ze hem gegeven nadat hij dit offer voor
hen had gebracht? Ze waren simpelweg met mensen aan het spelen.
Leicester was een man van eer, en zou als zodanig moeten worden
behandeld. Als zij (Elisabeth) zelf het aanbod had geaccepteerd dat ze haar
hadden aangeboden, mijn hemel! Dan hadden ze gemerkt dat zij zich niet zo
zou hebben laten behandelen.
Toelichting
In 1585 wordt de Engelse graaf Leicester door enkele gewesten tot landvoogd in
de Noordelijke Nederlanden benoemd. Na verschillende conflicten met die
gewesten wordt hij in 1587 uit zijn functie gezet en teruggestuurd naar Engeland.

bron 7
In 1699 houdt Gerard Noodt bij zijn afscheid als rector van de Leidse universiteit een
rede in het Latijn. In die rede stelt hij:
U zult, zo meen ik, ervan overtuigd zijn, dat de oppermachtige overheid, of
welke andere benaming men hem wenst te geven, niet door de hemel is
gezonden, maar met algemene toestemming van de burgers is aangesteld. U
zult duidelijk genoeg gezien hebben dat iedereen, vorst of regeerder, indien
hij zich overeenkomstig zijn waardigheid en aanstelling gedragen wil,
erkennen moet dat hij wel degelijk aan de wetten onderworpen is en dat hij
zich nooit moet verbeelden boven alle wetten verheven te zijn, dat hij zijn
macht niet moet afmeten naar zijn eigenzinnigheid maar naar het welzijn van
de maatschappij. Dat, als hij die macht op een andere wijze gebruikt, hij dan
ook niet als vorst of overheid, maar als dwingeland te werk gaat. En
uiteindelijk, dat hij bij zo'n handelswijze, op grond van goddelijk en menselijk
recht, door zijn onderhorigen kan en mag worden beteugeld of gestraft.
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bron 8
Tussen 1781 en 1782 publiceert de Franse Verlichter Diderot in een tijdschrift een
reisverslag van zijn bezoek aan de Republiek. Over het stadhouderschap schrijft hij:
De stadhouder hoorde dat er een zeer kritisch boek zou verschijnen onder de
titel De zinloosheid van het stadhouderschap; hij stelde alles in het werk om
te voorkomen dat het gedrukt zou worden. Daarop zeiden de rechters tegen
hem: "Of het is niet waar en in dat geval maakt het niet uit of het boek
gepubliceerd wordt; of het is wel waar en in dat geval is het goed dat men het
weet." Het zou niet moeilijk zijn om nog een tweede boek te schrijven waarin
zou kunnen worden aangetoond dat het erfelijk stadhouderschap een slechte
zaak is. De stadhouder, die slechts generaal van de troepen is, heeft niet het
voorrecht als groot bevelhebber te worden geboren. Door dit ambt binnen
dezelfde familie te houden heeft men, volgens mij, het geheim gevonden om
een reeks onbekwame lieden aan het hoofd van het leger te plaatsen. Deze
instelling is in een democratie net zo belachelijk als ze in een monarchie zou
zijn. (…) In een goed georganiseerde maatschappij behoren geen erfelijke
ambten te bestaan; de mensen moeten op grond van hun capaciteiten worden
benoemd.
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Moderne tijd
bron 9
Op 18 november 1919 legt veldmaarschalk Paul von Hindenburg een verklaring af
tegenover een onderzoekscommissie van het Duitse parlement. De opdracht van de
commissie is vast te stellen wie er verantwoordelijk is geweest voor het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog en de Duitse nederlaag:
Toentertijd hoopten wij nog dat de wil om te overwinnen alles zou
overheersen. Toen wij ons ambt op ons namen1), deden wij de rijksregering
een reeks voorstellen. Het doel van die voorstellen was alle nationale
krachten samen te bundelen om te komen tot een snelle en gunstige afloop
van de oorlog. (…) Wat er uiteindelijk van onze voorstellen terecht is
gekomen, deels door de invloed van de (politieke) partijen, is bekend. Ik wilde
enthousiaste medewerking, maar werd geconfronteerd met verzuim en
nalatigheid. (…) We hebben nog dikwijls de rijksregering gewaarschuwd. (…)
Onze herhaalde verzoeken te zorgen voor strenge discipline en strenge
wetgeving werden niet ingewilligd. Op zo'n manier moesten onze militaire
operaties wel mislukken. Het moest wel tot een ineenstorting komen; de
revolutie vormde slechts het sluitstuk.
Een Engelse generaal heeft terecht gezegd: "Het Duitse leger is in de rug
gestoken". De kern van het leger heeft geen schuld. Zijn prestatie verdient
evenveel bewondering als die van de officieren. Wie er schuld heeft, is
duidelijk bewezen. Als er nog bewijs nodig zou zijn, dan wordt dat gegeven
door de uitspraak van die Engelse generaal en de mateloze verbazing van
onze vijanden over hun overwinning.
Dat is in hoofdlijnen het verhaal van het tragische verloop van de oorlog voor
Duitsland. En dit na een reeks daverende successen op alle fronten, na een
prestatie van leger en volk die niet genoeg kan worden geprezen.
noot 1 In augustus 1916 trad er een nieuwe legerleiding aan met Von Hindenburg als
opperbevelhebber.
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bron 10
Op 8 mei 1927 vaardigt Stahlhelm, een vereniging van veteranen uit de Eerste
Wereldoorlog, in Berlijn een manifest uit:
Stahlhelm kondigt de strijd af tegen alle meegaandheid en lafheid, die het
bewustzijn van eer van het Duitse volk verzwakken en vernietigen door
afstand te doen van het recht en de wil op zelfverdediging.
Stahlhelm eist de erkenning van een nationale staat voor alle Duitsers, herstel
van het Duitse recht op zelfverdediging, de effectieve herroeping van de
afgedwongen erkenning van schuld aan de oorlog, en het herstel van alle
oorlogsschade op basis van de collectieve aansprakelijkheid van alle volken
die verantwoordelijk zijn voor de wereldoorlog.
Het economische en sociale lijden van ons volk wordt veroorzaakt door
gebrek aan Lebensraum (leefruimte) en grondgebied om in te werken.
Stahlhelm ondersteunt een buitenlandse politiek die de mogelijkheid opent tot
hervestiging van het Duitse bevolkingsoverschot en die levensvatbare
culturele, economische en politieke banden onderhoudt tussen deze gebieden
en het oorspronkelijke moederland.
Stahlhelm omarmt de overtuiging dat het lot van het Duitse volk alleen mag
worden bepaald door een sterk leiderschap, dat in staat en bereid is
verantwoordelijkheid te dragen. Stahlhelm eist daarom meer bevoegdheid
voor de president van het rijk, de bescherming van het welzijn van de natie en
het volk tegen de grillen van parlementaire ad-hoc-overeenkomsten en
wisselvalligheden.
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bron 11
Op 12 maart 1933 verschijnt deze prent van Karl Arnold op de voorpagina van het
Duitse weekblad Simplicissimus:

Vertaling
Titel
Onderschrift

Over de grondwet van het Duitse rijk.
Het Duitse rijk is een republiek. De staatsmacht berust bij het
volk. De kleuren van het rijk zijn zwart-rood-goud.

Toelichting
Na de verkiezingsoverwinning van de NSDAP op 5 maart 1933 bepaalt de
Duitse president Von Hindenburg dat op Herdenkingsdag, de dag waarop sinds
1919 de tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuvelde Duitse soldaten worden
herdacht, de zwart-wit-rode vlag van het keizerrijk en de hakenkruisvlag
gehesen moeten worden.
Het onderschrift is de tekst van artikel 1 en 3 uit de grondwet van de Republiek
van Weimar, waarin ook de kleur van de vlag wordt bepaald.
De figuur linksboven draagt de pet van de SA, de knokploeg van de
nationaalsocialisten.
De figuur rechtsboven draagt een politiepet en heeft zijn hand op een zwart-witrode vlag.
De knielende figuur voor de stembus is Michel, de personificatie van Duitsland.
Op de krant in zijn zak staat "pers".
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bron 12
De SS, de naziorganisatie die de concentratiekampen beheert, laat door Duitse
artsen sterilisatie-experimenten uitvoeren op gevangenen. In oktober 1941 schrijft
een arts die later bij de proeven betrokken wordt, aan Heinrich Himmler, de leider
van de SS:
Als het zou lukken om op grond van dit onderzoek zo snel mogelijk een
medicament samen te stellen dat na betrekkelijk korte tijd een ongemerkte
sterilisatie bij mensen teweegbrengt, dan staat ons een nieuw doeltreffend
wapen ter beschikking.
Alleen al de gedachte dat de drie miljoen (Russische) bolsjewisten die zich
momenteel in Duitse gevangenschap bevinden, gesteriliseerd zouden kunnen
worden, zodat ze als arbeiders gebruikt kunnen worden, maar uitgeschakeld
zijn voor de voortplanting, opent wijde perspectieven.
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bron 13
Op 29 september 1947 ontvangt president Truman een groep Amerikaanse politici in
het Witte Huis om te praten over het bedrag dat zestien Europese landen vlak
daarvoor hebben gevraagd aan Marshallhulp. In de Washington Post van
30 september 1947 verschijnt hierover deze politieke prent van Herblock:

Vertaling
Titel: Waarom wacht je niet even en koop je nog één van deze?
Op het achterste voertuig staat: $ 331.000.000.000 voor de oorlog.
Op het voorste voertuig staat: $19.000.000.000 Europese aanvragen voor
Marshallplan voor de vrede.
Toelichting
De figuur links is Uncle Sam, symbool van de Verenigde Staten, de figuur rechts
is Mars, de Romeinse oorlogsgod.
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bron 14
Een tekening van Abu Abraham in de Britse krant The Observer, 24 mei 1964:

Ondertitel
"Ga weg! Ik geloof niet in spoken!"
Toelichting
De soldaat is de Amerikaanse president Johnson, op de geest staat "Dien Bien
Phu".
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bron 15
Een affiche van het Nederlandse Angola Comité uit 1973:

Toelichting
NATO is de Engelse afkorting voor de Navo, de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie, waarvan zowel Nederland als Portugal lid zijn.
Het Angola Comité is een in 1961 opgerichte Nederlandse actiegroep tegen het
kolonialisme van Portugal in zuidelijk Afrika.
Vanaf 1976 verbreedt de actiegroep zijn werkterrein naar geheel zuidelijk Afrika
en verandert zijn naam in Komité Zuidelijk Afrika.
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Examen VWO

2014
tijdvak 1
maandag 19 mei
9.00 - 12.00 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 28 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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De Republiek in een tijd van vorsten

2p

2p

3p

1

2

3

De volgende gebeurtenissen houden verband met oorlogen en
godsdienstvervolgingen in de zestiende en zeventiende eeuw:
1 Net als Jacobus II vluchten nonnen van het klooster "The Blessed
Virgin" (= de gezegende Maagd) naar Frankrijk.
2 Als Hendrik VIII hoofd van de Anglicaanse kerk wordt en de
bezittingen van kloosters in beslag laat nemen, vluchten katholieke
geestelijken naar Vlaanderen.
3 Als Filips II na de Beeldenstorm strenge vervolgingen inzet, nemen
calvinisten de wijk naar Engeland waar zij vluchtelingenkerken
stichten.
4 De verovering van 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik leidt tot
een grote uittocht van rooms-katholieke geestelijken uit de stad.
5 Na de onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt vluchten
arminiaanse predikanten naar Noord-Duitsland waar zij Friedrichstadt
stichten.
6 Uit angst voor onderdrukking vluchten calvinisten direct na de Val van
Antwerpen naar de Republiek.
Zet deze gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
Noteer alleen de nummers.
De Zeeuwse steden Arnemuiden en Middelburg hadden jarenlang een
conflict over het bouwen van een oven voor de productie van teer.
Op 22 augustus 1531 besloot de pas opgerichte Geheime Raad in Brussel
dat Arnemuiden de oven mocht bouwen, zolang het nabijgelegen
Middelburg geen last zou hebben van de stank.
Leg uit bij welke politiek-bestuurlijke ontwikkeling uit de Habsburgse
periode deze gang van zaken past.
Gebruik bron 1 en bron 2.
Op grond van deze bronnen kun je concluderen dat er zowel sprake is
van continuïteit als van verandering in het bestuur van de Noordelijke
Nederlanden.
Licht de twee delen van de conclusie toe, telkens met een aan beide
bronnen ontleend argument over de Raad van State.
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3p

2p

1p

3p

3p

4

In 1555 onderhandelde Ferdinand, de broer van Karel V, over de Vrede
van Augsburg. Vlak voor het einde van de onderhandelingen verzocht
Karel V per brief om alle toezeggingen over godsdienstvrijheid terug te
draaien.
Toch sloot Ferdinand namens Karel V de Vrede van Augsburg. De
originele brief van Karel V is nooit teruggevonden.
Volgens een historicus is het geen toeval dat deze brief verdwenen is.
Licht de opvatting van deze historicus toe door:
 uit te leggen of het verzoek van Karel V in overeenstemming was met
zijn godsdienstpolitiek en
 aan te geven welk gemeenschappelijk belang Ferdinand en de
protestantse vorsten hadden bij het onvindbaar blijven van deze brief.

5

Gebruik bron 3.
De gewesten die bijeenkomen in de Staten-Generaal verklaren trouw te
zijn aan Filips II.
Leg uit waarom hun optreden toch door Filips II als onwettig werd gezien.

6

Gebruik bron 3.
De oproep die in de bron wordt gedaan, had succes.
Toon dit aan.

7

8

Na 1572 besefte Willem van Oranje dat van Franse steun voor de
verdediging van Holland en Zeeland tegen Spanje geen sprake kon zijn.
Daarom probeerde hij de Engelse koningin Elizabeth over te halen op te
treden als beschermvrouw van Holland en Zeeland en een leger te sturen
om de opstandige gewesten te helpen. Elizabeth weigerde dit.
Geef aan:
 waardoor na augustus 1572 geen Franse steun aan de Opstand meer
viel te verwachten en
 waarom Willem van Oranje dacht met zijn verzoek om hulp aan
Elizabeth succes te hebben en
 waarom Elizabeth dit verzoek op dat moment afwees.
Als één van de laatste steden van Holland sloot Amsterdam zich in 1578
bij de Opstand aan.
Een historicus stelt vast, dat zowel het besluit om zich in de eerste tien
jaar niet bij de Opstand aan te sluiten als het besluit om zich na tien jaar
wel aan te sluiten, is ingegeven door de belangen van de Amsterdamse
regenten.
Geef de redenering van deze historicus weer.
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2p

3p

2p

2p

2p

9

In 1580 adviseerde Willem van Oranje de Staten-Generaal om de
katholieke hertog van Anjou, de jongste broer van de Franse koning, te
vragen de soevereiniteit over de Nederlanden te aanvaarden.
Noem:
 een binnenlands-politieke reden voor Willem van Oranje om de hertog
van Anjou als nieuwe vorst van de Nederlanden voor te stellen en
 een buitenlands-politieke reden voor Willem van Oranje om de hertog
van Anjou als nieuwe vorst van de Nederlanden voor te stellen en
 een politieke reden voor de Franse koning om zijn broer naar de
Nederlanden te laten gaan.

10

Gebruik bron 4.
Uit deze bron kun je de conclusie trekken dat Winwood het optreden van
de VOC in Indië afwijst op grond van het Mare Liberum.
Geef de redenering van Winwood weer.

11

Gebruik bron 4 en 5.
Uit deze bronnen blijkt dat Winwood een andere inschatting heeft van de
zeggenschap van de Staten-Generaal over de VOC dan koning Jacobus
van Engeland.
Toon dit aan met behulp van beide bronnen en verklaar het verschil.

12

Op 23 juli 1617 bezocht Maurits met veel openlijk vertoon een
gomaristische kerkdienst in de Kloosterkerk te Den Haag.
Volgens sommige historici gaf hij hiermee een duidelijke boodschap aan
zijn politieke tegenstander.
Leg dit uit door aan te geven tot wie Maurits zich richtte en waardoor dit
kerkbezoek door tijdgenoten als een politieke stellingname werd gezien.

13

Twee uitspraken over Franse koningen:
1 Van Hendrik IV kan gezegd worden dat hij de Republiek en Spanje
verder uiteen dreef.
2 Van Lodewijk XIV kan gezegd worden dat hij de Republiek en Spanje
dichter bij elkaar bracht.
Licht beide uitspraken toe.

14

De Vrede van Münster was een keerpunt in de relatie tussen de
Republiek en Engeland.
Leg uit waardoor de relatie tussen beide landen veranderd was.
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2p

15

16

Gebruik bron 6.
Deze prent, waarin het Amsterdamse stadsbestuur wordt beschuldigd van
landverraad, past bij een langdurig conflict tussen Amsterdam en de
stadhouder over het buitenlandse beleid van de Republiek.
Licht dit toe door:
 (zonder bron) aan te geven welke tegengestelde belangen Amsterdam
en Willem III hebben in het buitenlandse beleid van de Republiek en
 (met telkens een verwijzing naar de prent) twee gevolgen van het
landverraad te noemen die in de prent worden gesuggereerd.
In Frankrijk zijn diverse processen gevoerd tegen mensen die verboden
boeken in hun bezit hadden. Deze verboden lectuur werd aangeduid met
de naam "Hollandse boeken".
Leg uit waarom deze boeken zo werden genoemd.

De Verenigde Staten en hun federale overheid, 1865-1965

2p

4p
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17

Vanaf 1865 was slavernij in alle Amerikaanse staten verboden. Drie jaar
later nam het Congres het veertiende amendement aan.
Leg uit waarom dit amendement volgens het Congres een noodzakelijke
aanvulling was op het verbod op slavernij.

18

Gebruik bron 7.
Een interpretatie:
Thomas Nast beschuldigt de Democraten die de Reconstructiewetten
afwijzen ervan hypocriet te zijn. Aan de bron kun je twee argumenten
ontlenen voor die mening.
Geef deze twee argumenten, telkens met een verwijzing naar de bron.

19

Gebruik bron 8.
Drie beweringen:
1 Croly's analyse van de oorzaken van de sociale kwestie sluit aan bij
de opvattingen van de Progressive Movement en de People's Party.
2 Croly's oplossing van de sociale kwestie sluit aan bij de ideeën van de
Progressive Movement.
3 Croly's oplossing van de sociale kwestie sluit niet aan bij de ideeën
van de People's Party.
Licht elke bewering toe, telkens met een verwijzing naar de bron.
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Omstreeks 1900 ontstond in de Verenigde Staten een debat tussen vooren tegenstanders van annexatie van de Filippijnen. Beide groepen
gebruikten het begrip Manifest Destiny als argument.
Geef aan:
 wat omstreeks 1900 de oude betekenis was van het begrip Manifest
Destiny en welk argument de tegenstanders van de annexatie
ontleenden aan dit begrip en
 wat omstreeks 1900 de nieuwe betekenis was van het begrip Manifest
Destiny en welk argument de voorstanders van de annexatie
ontleenden aan dit begrip.
De volgende gebeurtenissen die te maken hebben met het buitenlands
beleid van de Verenigde Staten staan in willekeurige volgorde:
1 De Britse geheime dienst onderschept het Zimmermann-telegram.
2 De Verenigde Staten verwerven de Filippijnen als kolonie.
3 De Monroedoctrine wordt afgekondigd.
4 De Verenigde Staten besluiten tot de aanleg van het Panamakanaal.
5 De Verenigde Staten verklaren de oorlog aan het Duitse keizerrijk.
6 De Spaans-Amerikaanse Oorlog breekt uit.
Zet deze zes gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
Noteer alleen de nummers.

22

Gebruik bron 9.
Een interpretatie:
De bron laat een generatieconflict zien, waarbij de ene generatie zich
meer vereenzelvigt met de visie van W.E.B. DuBois en de andere zich
meer vereenzelvigt met de visie van Booker T. Washington.
Toon dit aan voor beide generaties.

23

Gebruik bron 10.
Uit dit inlegvel over de Social Security Act blijkt dat deze wet past bij de
doelen van de New Deal.
Leg dit uit voor twee doelen van de New Deal.

24

Een bewering:
Het aannemen van de Lend Lease Act door het Congres was een politiek
compromis.
Ondersteun deze bewering door aan te geven:
 welk buitenlands beleid president Roosevelt op dat moment wilde
voeren ten aanzien van Europa en
 op welk bezwaar dat beleid in het Congres stuitte en
 waarom de Lend Lease Act gezien kan worden als een overwinning
voor president Roosevelts buitenlands beleid en
 waarom de Lend Lease Act ook gezien kan worden als een
overwinning voor de tegenstanders van dat buitenlands beleid.
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Sommige historici zijn van mening dat het ontstaan van het Imperial
Presidency verband houdt met binnenlandse factoren en dateren het in de
jaren 1930; andere historici zien een verband met internationale factoren
en dateren het na 1945.
Leg voor beide opvattingen uit welke redenering daarbij gevolgd wordt.

26

Gebruik bron 11.
Deze prent kan dienen als illustratie bij The Affluent Society (de economie
van de overvloed), het boek waarin J.K. Galbraith zijn opvattingen
uiteenzet.
Toon dit aan met twee verwijzingen naar de bron.

27

28

Gebruik bron 12.
Deze foto verschijnt een dag na de demonstratie op de voorpagina van
een groot aantal Amerikaanse kranten.
Leg uit waardoor Martin Luther King in zijn campagne voor aanname van
de Civil Rights Act:
 aanvankelijk de publicatie van deze foto zal hebben toegejuicht, maar
 na enige tijd zal hebben getwijfeld over het gebruik van deze foto in
zijn campagne.
Een historicus concludeerde dat de Vietnamoorlog is verloren in de
Amerikaanse huiskamers.
Leg dit uit.

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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De Republiek in een tijd van vorsten
bron 1
In zijn boek Beschrijvingen van de Nederlanden uit 1566 geeft de Italiaanse koopman
en reiziger Lodovico Guicciardini een omschrijving van de Raad van State:
De Raad van State, die zitting heeft bij de landvoogd, heeft geen vast aantal
raadsheren. Want deze zijn, afhankelijk van de gelegenheid, soms met meer
soms met minder, al naar gelang de landsheer het wenst. Op de vergadering
komen sommige stadhouders van het ene gewest of het andere gewest en
daarnaast enkele geleerden en voortreffelijke mannen die door hun deugd,
waarde en verdiensten, gekozen worden door de landsheer voor deze waardige
taak. (…) Met deze Raad van State geeft de landvoogd hem (de landsheer)
raad in zaken die de landsheer en het algemeen belang aangaan. Want hier
wordt geadviseerd over vrede en oorlog en over het bestuur van het land (…),
over versterking (van het leger) en munitie- en wapenvoorziening voor de
oorlog. In zeer belangrijke zaken worden ook alle heren van het Gulden Vlies1)
en soms andere stadhouders en officieren tot de Raad geroepen.
noot 1 De Orde van het Gulden Vlies was een exclusieve ridderorde van vijftig hoge edelen.

bron 2
In zijn boek Observations upon the United Provinces uit 1672 geeft de Engelse
ambassadeur William Temple een beschrijving van de Raad van State:
De Raad van State is samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende
provincies. (…) Gelderland zendt twee afgevaardigden, Holland drie, Zeeland
en Utrecht elk twee, Friesland, Overijssel en Groningen alle drie één
afgevaardigde, zodat er alles bijeen twaalf leden zijn. (…) In deze Raad heeft
de stadhouder van de gewesten zitting en ook volledig stemrecht. (…) De Raad
van State voert de resoluties (= besluiten) van de Staten-Generaal uit; ze
adviseert hen en doet voorstellen over de geschiktste methode om troepen te
werven en geld bijeen te krijgen (…).
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bron 3
Na de dood van de Spaanse landvoogd don Luis de Requesens in 1576 breekt er
muiterij uit onder de Spaanse troepen in de Nederlanden en slaan zij aan het
plunderen. De gewesten die trouw zijn gebleven aan Filips II, roepen de
Staten-Generaal bijeen. In deze tijd verschijnt een pamflet gericht aan de leden van
de Staten-Generaal, dat de gedachte achter de bijeenkomst weergeeft:
Omdat de verdeeldheid en onenigheid tussen de inwoners van het land door
het geweld van vreemdelingen ontstaan, de oorzaak is van alle huidige onrust
en ellende, is het noodzakelijk tot het inzicht te komen dat er geen andere
manier bestaat om de rust te doen terugkeren dan dat we deze onenigheid,
twist en tweedracht beëindigen door middel van een goed verdrag en de
eenheid herstellen. Dit zal gebeuren indien u, lettend op de ellende van het
land, (…) de gelegenheid die zich zo mooi aanbiedt, met beide handen
aangrijpt en, alle vrees opzijzettend, de zaak ter harte neemt. Dit om voor
eens en altijd een einde te maken aan deze ellendige oorlog, en wel door een
vast en bindend verdrag te sluiten met onze buren en broeders van Holland
en Zeeland, zonder te wachten tot de Spanjaarden, zodra ze hun aanzien en
bewind hebben hersteld, u deze kans ontnemen.
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bron 4
Op 1 februari 1613 presenteert Sir Ralph Winwood, de Engelse ambassadeur in de
Republiek, in de vergadering van de Staten-Generaal een voorstel. Uit het verslag
van de zitting van de Staten-Generaal een fragment:
De kooplieden van de Engelse Oost-Indische Compagnie hebben (koning)
Jacobus uitvoerig geïnformeerd over hun klachten over het optreden van de
Nederlanders in Indië. Winwood heeft de opdracht gekregen deze klachten
onder de aandacht van de Staten te brengen, opdat de goede vriendschap
tussen de onderdanen van Zijne Majesteit en de Staten bewaard moge
blijven. Na de Portugezen zijn de Engelsen het eerst op Indië gaan varen en
hebben met de inheemse vorsten verdragen gesloten en handelsvrijheid
verkregen. De eerste Nederlandse schepen naar Indië hadden Engelse
stuurlieden aan boord; bij hun aankomst zijn zij door de Engelsen (in Indië)
vriendelijk ontvangen. Nu echter de Nederlanders de sterksten zijn geworden,
tonen zij niet de geringste dankbaarheid, verdrijven de Engelsen uit de forten
en plaatsen die de inheemse vorsten aan hen voor hun handel hebben
afgestaan, en verjagen zij de vertegenwoordigers van de Engelse kooplieden.
Zij hebben de inheemse vorsten gedwongen hun oude bondgenoten te
verlaten.
Kortom, de Nederlanders pogen de handel op Indië voor zich alleen te
verkrijgen, in opdracht van de bewindhebbers van hun compagnie. Zijne
Majesteit twijfelt er niet aan dat de Staten dit optreden net als hij afkeuren.
De handelsvrijheid berust op het volkenrecht, dat over de gehele aarde kracht
heeft. De Engelsen streven niet naar een monopolie, zij verwachten dan ook
dat men hen vrijlaat. (…) Zijne Majesteit verzoekt de Staten opdracht te geven
dat men in Indië de vrede moet bewaren tot tussen beide partijen een nadere
regeling getroffen zal zijn.
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bron 5
Op 10 februari 1613 schrijft Sir Winwood aan de graaf van Salisbury, minister van
Jacobus I van Engeland:
Ik heb audiëntie verkregen in de vergadering van de Staten-Generaal om de
zaak van de Oost-Indische kooplieden te behartigen. De heer Van
Oldenbarnevelt gaf me als antwoord dat dit de eerste keer was, dat hij ooit
gehoord had van een klacht over wangedrag van kooplieden in die gebieden.
Hij vroeg me mijn voorstel op schrift te stellen wat ik nu gedaan heb. (…) In
mijn voorstel heb ik de Staten-Generaal gevraagd een brief te sturen aan de
belangrijkste mensen in Indië. Als antwoord kreeg ik dat mijn voorstel is
verzonden naar de bestuurders van de Oost-Indische Compagnie, waarvan
delen zijn gevestigd in Amsterdam, andere in Enkhuizen en sommige in
Middelburg. De Staten willen hun visie vernemen over de klachten (van onze
kooplieden) voordat zij de gevraagde brief kunnen verstrekken. (…) Ik
betwijfel echter of de brief het effect zal hebben dat onze kooplieden wensen,
want de VOC is een lichaam dat op zichzelf staat, krachtig en machtig in deze
Staten, en de VOC zal de autoriteit van de Staten-Generaal niet erkennen
voor zover dit niet in hun eigen voordeel is.
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bron 6
In 1690 verschijnt deze prent naar aanleiding van een conflict tussen Amsterdam en
Willem III, met als onderschrift:
"Twee paarden, dronkenschap en eerzucht, zijn aan het hollen,
al zou het land vergaan, wij willen harde bollen (= geld)":

Toelichting
Uit de koets vallen de (Amsterdamse) rentenier (of rentmeester), burger,
koopman en schipper.
Bovenaan in het midden staat: "Frans geld."
Op het huis staat: "Landverraad" en "L'Ecu de France" (= een Franse munt); in
het raam wenkt de Franse ambassadeur D'Avaux.
De ruiter heeft op zijn mantel Franse lelies en op zijn hoofd de helm van
Mercurius, de god van de handel.
Op de grond staat: "Eendracht", "Godsdienst", "Unie", "Oranjestam", "Vaderland",
"Nodige defensie". Op het boek staat: "Privilege".

VW-1021-a-14-1-b

6 / 11

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 257

De Verenigde Staten en hun federale overheid, 1865-1965
bron 7
In Harper's Weekly verschijnt deze prent van Thomas Nast over de partijconventie
van de Democraten in 1868 met als titel: "Dit is een regering van blanken":

Onderschrift:
''Wij beschouwen
de zogenaamde
Reconstructiewetten van het
Congres als
onrechtmatig,
ongrondwettig,
revolutionair en
ongeldig.''
Toelichting
Op de achtergrond zijn afgebeeld: een brandende school, een weeshuis voor
zwarten en een zwarte man die is opgehangen aan een lantaarnpaal.
Op knuppel links staat: ''een stem''.
Op de dolk van de man in het midden staat: ''de verloren zaak''. Op de gesp van
zijn riem staat: ''CSA'' (= de Zuidelijke, Geconfedereerde Staten).
Op de portefeuille staat: ''geld voor stemmen''.
Rechtsonder ligt een omgevallen stembus.
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bron 8
Journalist Herbert Croly schrijft in zijn boek The Promise of American Life uit 1909:
Het is nog maar een generatie geleden dat men ervan uitging dat het je eigen
schuld was wanneer je arm was en in behoeftige omstandigheden verkeerde,
omdat het Amerikaanse systeem de burger alle denkbare mogelijkheden biedt
om zijn situatie te verbeteren. Tegenwoordig beginnen ontevredenen hun
armoede echter te wijten aan het onrechtvaardige politieke en economische
systeem. In die opvatting worden zij gesteund door opruiende elementen. (…)
We moeten het idee loslaten dat de Amerikaanse belofte automatisch zal
worden vervuld. (…) Het is namelijk juist door het oude Amerikaanse
vertrouwen in vrijheid voor het individu dat een ongewenste opeenhoping van
rijkdom is ontstaan. (…) Het is zeker niet zo dat ik vind dat de samenballing
van economische macht alleen maar negatieve gevolgen heeft. (…) De zeer
rijken hebben hun land goed gediend. Het is echter niet minder waar dat de
corruptie in het bestuur, bepaalde fouten in de economische structuur en de
juridische basis voor zekere economische voorrechten gezien moeten worden
als negatieve gevolgen van de opeenstapeling van grote rijkdom bij individuen
en bedrijven. (…)
Dit probleem is niet aan te pakken door individuen of door een samenwerking
van individuen. Het moet worden opgelost door ons democratische systeem
en die oplossing moet hoofdzakelijk worden gevonden door onze nationale
regering.

bron 9
Op 8 oktober 1927 breekt op het Hampton Institute (Virginia), een technische school
voor zwarten, een staking uit van leerlingen tegen vernederende schoolregels. De
schoolleiding schorst tientallen leerlingen. In de discussie hierover kiezen ouders en
oud-leerlingen partij voor de schoolleiding. Burgerrechtenactivist W.E.B. DuBois
schrijft over de staking in het tijdschrift The Crisis van december 1927:
Zowel in Fisk als in Hampton keerden ouders en oud-leerlingen zich met
grote felheid tegen de stakende kinderen en wilden hen dwingen tot
gehoorzaamheid, waarbij zij te kennen gaven dat zelfs als de schoolbesturen
verkeerd hadden gehandeld, het nog altijd de plicht was van de zwarte
jongens en meisjes zich te onderwerpen. (…)
Wat moet er op deze manier van de volgende generatie terechtkomen? Wat
voor kruipende lafaards brengen wij op die manier voort? Het is inderdaad
mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat de stakende studenten in Hampton, Fisk,
Shaw, Howard en elders fouten hebben gemaakt, maar er is geen enkele
twijfel over dat, wanneer 400 goed opgeleide en gedisciplineerde studenten,
om onrecht aan de kaak te stellen hun toekomst op het spel zetten, er iets
fundamenteel mis is. Het is dan de taak van ouders en oud-studenten om te
onderzoeken voordat ze veroordelen en om hun protesterende kinderen aan
te moedigen en te steunen in plaats van ze bang te maken en te schande te
zetten.
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bron 10
In november 1936 ontvangt elke Amerikaanse werknemer bij zijn loonstrook een inlegvel
met de volgende mededeling:
Met ingang van 24 november 1936 opent de regering van de Verenigde Staten,
indien u daar recht op heeft, een rekening op uw naam in het kader van de
nieuwe sociale zekerheid. Om uw rechten en plichten te begrijpen, dient u de
volgende toelichting te lezen.
Er is een nieuwe wet in dit land, die 26 miljoen werkenden een uitkering in het
vooruitzicht stelt wanneer ze oud zijn en niet langer werken. Deze wet, die ook
andere zekerheden biedt, is vorig jaar aangenomen door het Congres en wordt
de Social Security Act (= Sociale Zekerheidswet) genoemd. Krachtens deze wet
zal de regering van de Verenigde Staten elke maand een cheque sturen naar
pensioengerechtigden, zowel mannen als vrouwen, vanaf het moment dat
ze 65 jaar zijn, en indien ze aan bepaalde wettelijke verplichtingen voldoen (…).
Op deze cheques hebt u recht. U ontvangt ze ongeacht uw bezit en ongeacht de
hoogte van uw inkomen. Ze zijn, volgens de Sociale Zekerheidswet, een
"Oudedagsvoorziening" (…).
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bron 11
Op 9 maart 1960 verschijnt deze prent van Herblock in The Washington Post:

Vertaling
Boven de prent staat: "splitlevel-woonkamer", een woonkamer met verschillende
niveaus.
Op de fauteuil linksboven staat: "particuliere uitgaven".
Op de tafel rechtsonder staat: "nationale behoeften". Op de figuren erom heen
staat van links naar rechts: "onderwijs'', ''defensie'', ''gezondheid en welzijn".
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bron 12
In mei 1963 demonstreert de Burgerrechtenbeweging dagenlang in de zuidelijke
Amerikaanse plaats Birmingham. De politie pakt demonstranten op, totdat de huizen
van bewaring vol zitten en zet vervolgens waterkanonnen en herdershonden in. Op
3 mei 1963 maakt fotograaf Bill Hudson deze foto:

Onderschrift van de foto (in vertaling):
"Walter Gadsden aangevallen door politiehonden, Birmingham, Alabama.''
Toelichting
Na publicatie van de foto in 1963 blijkt dat Walter Gadsden naar de demonstratie
is gekomen om te zien of er klasgenoten bij zijn. Bovendien blijkt later dat hij de
hond afweert en dat de politieagent de hond van hem probeert af te houden.
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Examen VWO

2014
tijdvak 1
maandag 19 mei
9.00 - 12.00 uur

geschiedenis (pilot)

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 30 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Door de tijd heen

2p

1

De volgende historische sterrenkundigen staan in willekeurige volgorde:
1 Nicolaas Copernicus stelde vast dat de zon centraal stond in ons
sterrenstelsel, wat bijdroeg aan de verandering van het middeleeuwse
mens- en wereldbeeld.
2 De sterrenkundige Abu Rayhan al-Biruni, die in dienst was van de
eerste islamitische vorst in Perzië, berekende de straal van de aarde.
3 De Griekse geleerde Anaxagoras werd gedwongen de stadstaat
Athene te verlaten, omdat hij onderwees dat zon en maan geen goden
waren maar uit vaste materie bestonden.
4 De astronoom Ptolemaeus ontwikkelde vanuit het Romeinse
cultuurcentrum Alexandrië een naar hem genoemd model van ons
sterrenstelsel.
5 De verlichte Fries Eise Eisinga bewees door de bouw van een
schaalmodel van het zonnestelsel dat de paniek voor een dreigende
botsing van planeten ongegrond was.
6 Johannes Fabricius nam voor het eerst met behulp van een telescoop
de zonnevlekken en de rotatie van de zon waar. Zijn observaties
leverden een bijdrage aan de wetenschappelijke revolutie.
Zet deze zes historische personen in de juiste volgorde, van vroeger naar
later. Noteer alleen de nummers.

Prehistorie en oudheid

4p

1p

4p

2

Gebruik bron 1.
Aan deze vragen kun je de voorwaarden ontlenen waaraan je moet
voldoen om deel te mogen nemen aan het bestuur in Athene. Deze
voorwaarden waren bedoeld om de Atheense democratie te beschermen.
Leg dit uit door:
 aan de bron twee verschillende voorwaarden te ontlenen en
 bij elke voorwaarde aan te geven waardoor deze de Atheense
democratie beschermt.

3

Gebruik bron 2.
De gebeurtenissen die in de bron worden beschreven passen bij een
kenmerkend aspect van de Oudheid.
Noem dit kenmerkend aspect.

4

Gebruik bron 2.
Een conclusie:
Uit dit bronfragment kun je concluderen dat de val van het Romeinse Rijk
wordt veroorzaakt door zowel politieke als militaire ontwikkelingen binnen
het Romeinse Rijk.
Ondersteun beide delen van de conclusie met de bron.
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De middeleeuwen

2p

2p

2p

2p

5

6

7

8

Gebruik bron 3 en 4.
Missionarissen die Europa willen kerstenen, zoeken vaak de koning van
een gebied op om hem te bekeren.
Ontleen hiervoor uit elk van beide bronnen een verschillend motief.
Gebruik bron 3 en 4.
Stel: je doet onderzoek naar de rol van koningen bij de verspreiding van
het christendom over Europa en je gebruikt deze twee bronnen. Je stelt
vast dat de informatie uit de ene bron betrouwbaarder is voor je
onderzoek dan de informatie uit de andere bron.
Geef met twee argumenten aan, welke bron de betrouwbaarste informatie
voor je onderzoek bevat.
In de zesde eeuw brak voor de eerste keer een pestepidemie uit in het
Oost-Romeinse Rijk: er stierven miljoenen mensen en de samenleving
raakte ontwricht. Hoewel in de zevende en achtste eeuw ook nog
uitbraken van de pest voorkwamen, bleef de eerstvolgende grote, zeer
dodelijke pestepidemie uit tot 1347.
Verklaar met een kenmerkend aspect van de vroege middeleeuwen
waardoor grote pestepidemieën in die periode bijna niet voorkwamen in
West-Europa.
Gebruik bron 5.
Een bewering:
Uit de bron blijkt dat koning Lodewijk IX streeft naar centralisatie.
Ondersteun deze bewering met twee argumenten.
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Vroegmoderne tijd

2p

2p

2p

4p

2p

9

10

11

12

13

Gebruik bron 6.
De verklaring van Jean Bodin voor de stijging van de prijzen illustreert
een kenmerkend aspect van de zestiende eeuw.
Toon dit aan.
In 1603 werd de Engelse koning James I de eerste koning van Engeland,
Ierland en Schotland samen. Enkele jaren later introduceerde hij de
'Wetten van Iona'. Hierin werd bepaald dat de kinderen van de Schotse
katholieke adel opgeleid moesten worden op Engelstalige protestantse
scholen.
Leg uit waardoor de 'Wetten van Iona' konden bijdragen aan de
centralisatie van het rijk van James I.
Gebruik bron 7.
Uit de bron blijkt dat de autoriteiten van Delft aanhangers zijn van de
Reformatie.
Leg dit uit.
Gebruik bron 8.
In dit bronfragment geeft Thomas Paine een aantal van zijn ideeën weer.
Leg uit:
 dat Thomas Paine een rationeel optimist is en
 waardoor zijn ideeën in de negentiende eeuw minder aanhang krijgen.
Gebruik bron 9.
Uit dit testament kun je concluderen dat Lodewijk XVI hoopt dat het
absolutisme blijft bestaan in een verlichte vorm.
Leg dit uit.

Moderne tijd

2p

14

Fenna Mastenbroek (1788–1826) was in haar tijd een populaire
Nederlandse schrijfster van romans, korte verhalen en gedichten.
In het voorbericht van haar Lectuur voor vrouwen schreef Fenna:
"Voor mannen te schrijven is minder mijn taak, omdat daartoe veelal een
geleerdheid wordt gevorderd, welke ik niet bezit, en die ook, volgens 't
algemeen oordeel, geen sieraad der vrouw is."
Leg uit dat Fenna niet gezien kan worden als voorloper van het
feminisme.
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3p

2p

4p

4p

4p

1p

15

Gebruik bron 10.
Bij deze bron kun je drie conclusies trekken:
1 Bismarck doet niet mee met het modern imperialisme.
2 Dit gesprek past bij de Duitse alliantiepolitiek.
3 Een gesprek met deze politieke strekking zal na de troonsbestijging
van Wilhelm II niet meer voorkomen.
Ondersteun elk van deze conclusies.

16

Gebruik bron 11.
In 1919 zouden Duitse vrouwen met de gegevens uit deze tabel duidelijk
kunnen maken waarom zij kiesrecht moeten krijgen.
Leg uit welk argument zij aan deze gegevens kunnen ontlenen.

17

18

19

20

Gebruik bron 12.
In de negentiende eeuw ontstaan verschillende politieke stromingen.
Geef een toelichting bij deze prent door:
 (zonder bron) twee redenen te noemen waardoor arbeiders in de
negentiende eeuw zich konden gaan verenigen en
 uit te leggen welke boodschap de maker van deze prent wil
overbrengen.
In 1924 trad het Dawesplan in werking. De Verenigde Staten hadden
verschillende motieven om het Dawesplan uit te voeren.
Leg uit:
 welk economisch motief de Verenigde Staten hadden om het
Dawesplan uit te voeren en
 waardoor het Dawesplan kon bijdragen aan het Europese
machtsevenwicht.
Gebruik bron 13.
In 1933 groeit de macht van Hitler sterk.
Noem twee oorzaken van de groeiende macht van Hitler en geef bij elke
oorzaak aan hoe deze in de brief naar voren komt.
Gebruik bron 13.
Stel: je onderzoekt de populariteit van Hitler in 1933 in Duitsland.
Geef een argument voor de betrouwbaarheid van de informatie uit deze
bron voor je onderzoek.
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Door de tijd heen

2p

4p

4p

4p

21

22

23

24

De volgende historische gebeurtenissen hebben te maken met
vredesinitiatieven tijdens de Koude oorlog en staan in willekeurige
volgorde:
1 Sovjetleider Breznjev en de Amerikaanse president Carter
ondertekenden een verdrag waarin zij overeenkwamen het aantal
atoomraketten te beperken.
2 De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Marshall kondigde
aan dat de Verenigde Staten wilden investeren in de wederopbouw
van de Europese economie.
3 De leiders Kennedy en Chroesjtsjov besloten na afloop van de
Cubacrisis om een directe telefoonverbinding tussen het Witte Huis en
het Kremlin in te stellen.
4 De Amerikaanse president Reagan riep zijn collega Gorbatsjov op om
in verband met zijn hervormingsbeleid de Berlijnse Muur neer te halen.
5 Tijdens de conferentie van Potsdam beslisten de regeringsleiders
Stalin, Churchill en Truman dat ter verzekering van de vrede Duitsland
in bezettingszones verdeeld werd.
6 Sovjetleider Chroesjtsjov kondigde na de dood van Stalin aan, dat de
Sovjet-Unie in haar buitenlands beleid een politiek van vreedzame coexistentie ging voeren.
Zet deze zes gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
Noteer alleen de nummers.
Gebruik de gebeurtenissen uit vraag 21 opnieuw.
Van deze gebeurtenissen kun je zeggen dat ze niet hebben geleid tot
duurzame vrede.
Toon dit aan voor vier van deze gebeurtenissen.
Gebruik bron 14.
In 1947 wordt de Trumandoctrine geformuleerd.
Leg uit dat Cloyd Sweigert met zijn cartoon:
 verwijst naar de werkwijze van Stalin in Europa na de Tweede
Wereldoorlog en
 laat zien dat de prent aansluit bij het uitgangspunt van de
Trumandoctrine.
Op een persconferentie in 1950 kondigde Robert Schuman, de Franse
minister van buitenlandse zaken, aan dat de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal (EGKS) wordt opgericht. De Franse regering stelde
voor, de Frans-Duitse productie van kolen en staal onder één
gemeenschappelijke Hoge Autoriteit te plaatsen, in een organisatie die
openstaat voor deelneming van de andere Europese landen.
Geef hierbij een toelichting door uit te leggen:
 dat Schuman met deze aanpak een duurzame vrede wilde bereiken en
 waarom de Verenigde Staten de Stichting van de EGKS steunden.
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3p

1p

4p

2p

2p

2p

25

26

27

Gebruik bron 15.
Een bewering:
Deze toespraak van rechter Kaufman bij de veroordeling van het echtpaar
Rosenberg is een voorbeeld van McCarthyisme.
Ondersteun deze bewering door aan te geven:
 welke doel deze toespraak heeft en
 waardoor deze toespraak past bij het optreden van senator McCarthy
in die tijd.
Rechter Kaufman (zie bron 15) legt de schuld van de Korea-oorlog deels
bij de Rosenbergs.
Noem één andere gebeurtenis die bijdroeg aan het uitbreken van de
Korea-oorlog.
Gebruik bron 16.
Een interpretatie:
Chroesjtsjov wil met deze beschrijving van Stalin zijn eigen machtspositie
verbeteren.
Ondersteun deze interpretatie door:
 twee redenen te noemen waardoor deze rede zou kunnen leiden tot
versterking van zijn binnenlandse machtspositie positie en
 uit te leggen waardoor dit zou kunnen leiden tot acceptatie van zijn
vreedzame co-existentie buiten de Sovjet-Unie.

28

Gebruik bron 15.
Sommige historici beweren dat deze toespraak heeft bijgedragen aan het
uitbreken van de Hongaarse Opstand.
Leg uit welke redenering zij daarbij volgen.

29

Gebruik bron 17.
Michael Cummings geeft in deze prent een visie weer op de gevolgen van
de politiek van Gorbatsjov.
Leg met een verwijzing naar de bron uit, welke visie dat is.

30

Zowel de politiek van glasnost als de politiek van perestrojka leidden bij
de leden van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie tot kritiek op
Gorbatsjov.
Geef een van hun kritiekpunten op de glasnost en een van hun
kritiekpunten op de perestrojka.

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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Prehistorie en oudheid
bron 1
Als een Grieks burger een ambt wil vervullen in de stadstaat Athene wordt hij
gecontroleerd door de Raad, de bestuurders van de stad. Een fragment uit een
vierde-eeuwse beschrijving van dit gebruik, de dokimasia:
Wanneer ze je kwalificaties controleren, vragen ze eerst: "Wie is je vader en
wat is je deme1)? Wie is je vaders vader, wie is je moeder, en wie is haar
vader en wat is zijn deme?" Dan vragen ze de kandidaat (…) of hij
familiegraven heeft en waar die zijn, of hij zijn ouders goed behandelt, of hij
zijn belastingen betaalt en zijn dienstplicht heeft vervuld.
Wanneer al deze vragen zijn gesteld, moet de kandidaat getuigen oproepen.
Wanneer hij deze heeft opgeroepen, wordt er gevraagd: "Heeft iemand een
beschuldiging in te brengen tegen deze man?"
Als iemand hem ergens van beschuldigt, worden de aanklacht en de
verdediging gehoord en vervolgens wordt de zaak, door middel van
handopsteking, beslist door de Raad.
noot 1 een deme is een woonkern, een soort gemeente

bron 2
Rond 417 beschrijft Paulus Orosius gebeurtenissen uit de recente geschiedenis van
zijn vaderland Spanje, dat al eeuwenlang deel uitmaakt van het Romeinse Rijk:
In 406 staken de Alanen, Sueven, Vandalen en veel anderen met hen de Rijn
over. Ze vielen Gallië binnen en rukten op tot aan de Pyreneeën. Omdat zij op
dat moment nog werden tegengehouden door deze barrière, keerden zij op
hun schreden terug en overspoelden de nabijgelegen provincies. Terwijl zij
huishielden in Gallië, greep Gratianus, een inwoner van Brittannië, daar de
macht. Hij werd vermoord en in zijn plaats werd Constantijn gekozen, een
man uit de laagste rangen van het leger. Nadat hij zich de keizerlijke
waardigheid had aangematigd, stak hij over naar Gallië. Misleid door
bondgenootschappen met onbetrouwbare barbaren, berokkende hij de staat
daar veel schade (…). Constantijn zond zijn zoon Constans naar Spanje. Met
hem stuurde hij bepaalde barbaren mee, die ooit als bondgenoten waren
aanvaard en in militaire dienst waren genomen. Zij werden belast met de
bewaking van de bergpassen door de Pyreneeën. (…)
Zij verzaakten echter hun plicht. Ze lieten de passen onbewaakt en stelden de
provincies van Spanje bloot aan de volkeren die rondzwierven in Gallië. Ze
sloten zich zelfs bij hen aan. Nadat de volkeren een tijdje moordend hadden
rondgetrokken, waarbij ze mensen en goederen veel schade toebrachten,
verdeelden ze het land door middel van loting onder elkaar. Tot op heden
hebben ze het in hun bezit.
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De middeleeuwen
bron 3
Fragment uit De Geschiedenis van de Franken, tussen 573 en 591 geschreven door
bisschop Gregorius van Tours, een van de machtigste mannen van zijn tijd. In het
fragment beschrijft hij de bekering van koning Clovis in 496:
De koningin liet de heilige Remigius (de bisschop van Reims) in het geheim
bij zich komen. Ze smeekte hem het woord van de verlossing aan de koning
over te brengen. De bisschop verzocht Clovis om een persoonlijk onderhoud
en drong er bij hem op aan in de ware God, de schepper van hemel en aarde,
te geloven en zijn eigen afgoden op te geven (…). De koning antwoordde: "Ik
heb u bereidwillig aangehoord, heilige vader. Er blijft echter een probleem.
Het volk onder mijn bevel zal niet bereid zijn de oude goden op te geven.
Toch zal ik naar mijn mensen toegaan en overbrengen wat u mij zojuist hebt
verteld." Clovis organiseerde een bijeenkomst, maar door tussenkomst van de
goddelijke macht riep heel het volk, nog voordat de koning zijn mond kon
opendoen, eensgezind uit: "We zullen onze sterfelijke goden verwerpen,
vrome koning, en zijn bereid de onsterfelijke God waarover Remigius preekt te
volgen." Het nieuws bereikte de bisschop. Hij was zeer verheugd en beval dat
de doopvont klaar moest worden gemaakt.

bron 4
In 602 vaardigt koning Ethelbert van Kent in Engeland een wet uit. Enkele jaren
voordat deze wet wordt opgesteld, heeft een christelijke missie uit Rome Engeland
bereikt. Een fragment uit deze wet:
Schade toegebracht aan het bezit van God en de Kerk moet twaalfvoudig
worden gecompenseerd; aan het bezit van een bisschop elfvoudig; aan het
bezit van een priester negenvoudig; aan dat van een diaken zesvoudig; aan
dat van een gewone geestelijke drievoudig.
Verstoring van de vrede in een kerk moet tweevoudig worden vergoed;
verstoring van een bijeenkomst ook tweevoudig.
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bron 5
In 1247 laat koning Lodewijk IX van Frankrijk een onderzoek instellen in Normandië.
Speciale controleurs noteren de klachten van de plaatselijke bevolking:
Klacht nummer 465: De abt en het klooster van Silly-en-Gouffern beklagen
zich erover dat de koning belasting heft op de verkoop van hout uit de bossen
van Blanefosse in de parochies Saint-Martin-sur-Vivre en Belhotel. De abdij
was gewend het hout belastingvrij te verkopen in de tijd van koning Filips en
in de tijd van de vader van de huidige koning.

Vroegmoderne tijd
bron 6
In 1568 schrijft de Franse jurist Jean Bodin over de stijging van de prijzen in Europa:
Ik ben van mening dat de belangrijkste oorzaak van de stijging van de kosten
van levensonderhoud, en om zo te zeggen de enige die tot op heden door
niemand werd aangehaald, de overvloed is aan goud en zilver, die thans in dit
koninkrijk groter is dan 40 jaar geleden. De Spaanse koning, meester over de
nieuwe gebieden, heeft Spanje overstelpt (en niet alleen Spanje maar heel
Europa) met het goud en zilver, waaraan deze gebieden zo rijk zijn.

bron 7
Op 25 november 1607 wordt in Delft bekend gemaakt:
Verboden op Sint-Nicolaasavond met koopwaar op de markt te staan:
De autoriteiten van de stad Delft hebben gemerkt dat op 5 december, de
zogenaamde sinterklaasavond, de markt bezet is met veel kramen. Daar
worden verschillende goederen verkocht waarvan men de kleine kinderen wijs
maakt dat Nicolaas die aan hen geeft. Dat is een zaak die niet alleen in strijd
is met de goede orde en het gezag, maar het leidt de mensen ook af van de
ware godsdienst. Zo krijgen we hier ongeloof en afgoderij. Daarom hebben
schout en schepenen, samen met de burgemeesters besloten dat voortaan
niemand, inwoner van Delft of niet, op Sint-Nicolaasavond met marktkramen,
goederen of artikelen op de markt of waar dan ook mag gaan staan.
Bovendien wordt verboden om voortaan brood, koek, suiker of andere
etenswaren waarop iets staat afgebeeld te verkopen of uit te stallen. Koeken
met afbeeldingen worden meteen in beslag genomen!
Bekendgemaakt bij het luiden van de grote klok van het stadhuis,
25 november 1607.
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bron 8
De Engels-Amerikaanse filosoof Thomas Paine schrijft aan het einde van de
achttiende eeuw een essay over de rechten van de mens. Een gedeelte hieruit:
Als de barbaarsheid van de huidige oude regeringen verdwijnt, zullen de
morele verwachtingen van naties ten opzichte van elkaar worden aangepast.
Mensen zullen niet langer opgroeien met het barbaarse idee hun eigen
soortgenoten voor vijanden te houden, omdat zij door het toeval der geboorte
leven in landen met verschillende namen.
Hieruit volgt dat de mens, als hij niet verpest wordt door regeringen, van
nature de vriend is van zijn medemens en dat de menselijke natuur niet uit
zichzelf slecht is. De geest van jaloezie en wreedheid, die de regeringen van
twee landen kan bezielen en die hen afhankelijk maakt van belastinginning,
wijkt nu voor de voorschriften van de rede, recht en menswaardigheid.

bron 9
Tijdens de Franse democratische revolutie wordt de Franse koning Lodewijk XVI
afgezet en ter dood veroordeeld. Op 25 december 1792 schrijft de koning, in
afwachting van de voltrekking van de doodstraf, zijn politiek testament:
Ik vergeef met heel mijn hart diegenen die zich tot mijn vijanden hebben
gemaakt zonder dat ik hun daarvoor enige reden heb gegeven en bid God om
hen te vergeven, zelfs diegenen die mij vanuit een verkeerd ideaal, of vanuit
een verkeerd begrepen ideaal, veel kwaad gedaan hebben. Ik raad mijn zoon
aan, als hij het ongeluk heeft koning te worden, eraan te denken dat hij zich
helemaal moet wijden aan het geluk van zijn medeburgers. Dat hij elke haat
moet vergeten en elk gevoel dat verband houdt met het kwaad en het verdriet
dat ik onderga. Dat hij het geluk van de volken enkel na kan streven door
volgens de wetten te regeren, maar dat tegelijkertijd een koning enkel
gerespecteerd wordt, en het goede kan doen dat zijn hart ingeeft, zolang hij
maar de nodige autoriteit heeft. En dat hij anders, als hij beperkt wordt in zijn
acties en nauwelijks respect weet af te dwingen, eerder nutteloos en een
ergernis is dan nuttig.
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Moderne tijd
bron 10
In 1873 schrijft de Britse ambassadeur in Berlijn, Lord Odo Russell, een brief naar de
Britse minister van buitenlandse zaken, Lord Granville:
Berlijn, 11 februari 1873
Beste Lord Granville,
Vorst Bismarck vroeg me vanavond na het diner om met hem een pijp te
roken in de salon.
In de eerste plaats wilde hij mijn medewerking verkrijgen bij het weerleggen
van laster. Het was hem ter ore gekomen, dat de koningin van Holland1) die,
om onbegrijpelijke redenen die alleen zijzelf kende, een fervent
tegenstandster was van Pruisen en van de Duitse eenheid, erin geslaagd was
tijdens haar talrijke reizen naar Engeland het idee te verspreiden dat Pruisen
van plan was Nederland te annexeren met het oog op het verkrijgen van
kolonies en een vloot voor Duitsland.
Hij (Bismarck) verlangde noch naar kolonies noch naar een vloot. Kolonies
zouden in zijn opinie alleen zorgen voor verzwakking, omdat kolonies alleen
verdedigd konden worden door een sterke vloot. Duitslands geografische
positie vereiste niet dat zij zich zou ontwikkelen tot een sterke maritieme
macht. Een vloot die kon wedijveren met die van Oostenrijk, Egypte, Holland
of misschien Italië en nauwelijks met Rusland zou voldoende zijn voor
Duitsland. Maar het zou voor Duitsland niet interessant zijn zo lang zij geen
kolonies had waarmee zij kon rivaliseren met maritieme machten zoals
Engeland, Amerika of Frankrijk. Veel kolonies waren hem aangeboden, hij had
ze afgewezen en wenste alleen kolenstations die hem waren toegewezen
door verdragen met andere landen. Duitsland was in zijn opinie nu groot en
sterk genoeg.
noot 1 Prinses Sophie van Württemberg, koningin van Nederland, was de vrouw van
koning Willem III.
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bron 11
Werkgelegenheid van Duitse industriearbeiders 1914-1919
(maart 1914 = 100)
mrt.
sep.
mrt.
sep.
mrt.
sep.
mrt.
sep.
mrt.
sep.
'14
'14
'15
'15
'16
'16
'17
'17
'18
'18
man
100
72
84
82
83
84
94
100
102
105
vrouw 100
79
98
120
147
173
217
227
234
229

mrt.
'19
98
99

bron 12
Prent uit het katholieke tijdschrift De Roskam met als titel '1 Mei-beweging' uit 1921:

Onderschrift:
"Dank je, wij hebben ons eigen Meifeest."
Toelichting
1 mei is voor socialisten een feestdag, de dag van de arbeid,
voor rooms-katholieken is mei de maand van de Mariaverering.
Links op de prent staat een beeldje van Maria met Jezus op haar arm.
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bron 13
In 1933 ontvangt Irmgard Brester in Nederland een brief van haar Duitse familieleden
waarin staat:
Nu zijn de vlaggen opgeborgen, het gejuich verstomd, nu komt de zware taak
van de wederopbouw. Een regering die zo het vertrouwen van het volk geniet,
krijgt dat vast wel voor elkaar. Maar daar hoort een ijzeren vuist bij. En Hitler
zal moeten oppassen dat zijn beweging geen gevaar loopt. De communisten
verbranden nu hun rode vlaggen, opeens willen ze ook nationaalsocialisten
worden. Dat gaat natuurlijk niet. Eerst moeten ze een proeftijd van drie jaar in
de concentratiekampen doormaken.
Hetzelfde geldt voor de sociaaldemocraten. Dagelijks hoor je van mensen die
uit de partij gaan. Plotseling ontdekken ze hun nationaalsocialistische inborst.
Dat in zulke perioden van strijd, die om leven of ondergang van een volk
gaan, ook ontsporingen voorkomen, die excessen waar jij het over hebt, is
niet goed te praten, maar wel te begrijpen.

VW-1021-f-14-1-b

8 / 11

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 277

bron 14
Een prent uit 1950 van de Amerikaanse tekenaar Cloyd Sweigert in de San Francisco
Chronicle:

Vertaling:
Op de haan staat: "Frankrijk".
Op de broek van de man met het voer staat: "Franse communisten".
Toelichting
De man in de deur is Stalin, de leider van de Sovjet-Unie.
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bron 15
In 1951 veroordeelt rechter Kaufman in New York het echtpaar Rosenberg ter dood.
Bij het uitspreken van het vonnis zegt hij:
Burgers die in dit land hun landgenoten verraden, kunnen niet, zoals
misschien voor de Tweede Wereldoorlog, geloven in de goedheid van de
Sovjet-Unie. (…) Ik beschouw jullie misdaad als erger dan moord. Een moord
met voorbedachte rade valt in het niet bij de misdaad die jullie pleegden. Bij
een moord doodt de misdadiger zijn slachtoffer. De familie is bedroefd en
nadat het recht zijn loop heeft gehad, kan het hoofdstuk worden afgesloten.
Maar jullie hebben volgens mij, door de Russen de A-bom in handen te geven,
jaren voordat ze die zelf hadden kunnen ontwikkelen, de communistische
agressie in Korea veroorzaakt en de daarbij behorende 50.000 slachtoffers.
Wie weet hoeveel miljoenen onschuldige mensen nog de prijs moeten betalen
van jullie verraad. Het is zeker dat jullie verraad de koers van de geschiedenis
heeft veranderd in het nadeel van ons land. Iedereen weet dat we in een
constante staat van spanning leven. We zien het bewijs van jullie verraad elke
dag om ons heen; de hele natie wordt voorbereid op een atoomaanval.

bron 16
In februari 1956 houdt de leider van de Sovjet-Unie, Nikita Chroesjtsjov, een rede.
Veel historici vinden dat hij in de rede een juist beeld schetst van zijn voorganger
Stalin, die in 1953 is gestorven. Chroesjtsjov zegt:
Kameraden! De persoonscultus heeft zulke monsterlijke afmetingen
aangenomen, omdat Stalin zelf alle denkbare methoden aanwendde die
konden dienen voor de verheerlijking van zijn eigen persoon.
Een van de meest karakteristieke voorbeelden van Stalins zelfverheerlijking
en van zijn gemis aan bescheidenheid is de verschijning van zijn Beknopte
biografie, in 1948 gepubliceerd. Dit boek is een toonbeeld van de meest
liederlijke vleierij, een voorbeeld van een man die zichzelf tot een godheid
verheft en van zichzelf een legende van onfeilbaarheid maakt.
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bron 17
In augustus 1988 verschijnt deze prent van Michael Cummings in een Britse krant:

Vertaling:
"Als ze als baby al zo is, hoe zal ze dan zijn als ze is opgegroeid?"
In het vlaggetje staat: 'Democratie, vrijheid!'
Toelichting:
Op de baby staat 'Glasnost'.
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erratumblad

2014-1

geschiedenis (pilot) vwo
Centraal examen vwo
Tijdvak 1
Opgaven

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,
Bij het centraal examen geschiedenis (pilot) vwo op maandag 19 mei, aanvang 9.00 uur,
moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij
het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt.

Op pagina 7, bij opgave 27, achter het eerste streepje, moet het woord
positie
worden doorgestreept

en

Op pagina 7, bij opgave 28, moet de instructie
Gebruik bron 15
vervangen door:
Gebruik bron 16

Het College voor Examens
Namens deze, de voorzitter,

drs. H.W. Laan
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Examen VWO

2014
tijdvak 2
woensdag 18 juni
13.30 - 16.30 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 29 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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De Republiek in een tijd van vorsten

3p

2p

4p

2p

2p

2p

2p

1

Dankzij de moedernegotie konden de Hollandse steden groeien.
Leg uit waardoor:
 de groei van de Hollandse steden vanaf de late middeleeuwen in
gevaar kwam en
 de moedernegotie dit probleem oploste en
 de moedernegotie bijdroeg aan de commercialisering van de
Hollandse landbouw.

2

In de eerste helft van de zestiende eeuw werden de ideeën van Luther in
de Nederlanden vooral verspreid in de gewesten Vlaanderen en Brabant.
Dit hing samen met de economie van die gewesten.
Leg deze samenhang uit.

3

Gebruik bron 1 en 2.
Uit deze twee bronnen kun je een verschil afleiden tussen de
staatsstructuur van Engeland en die van de opstandige Nederlandse
gewesten.
Leg met een verwijzing naar beide bronnen uit, welk verschil dat is.

4

Twee gegevens:
1 In 1544 sloot Karel V de Vrede van Crépy waarmee een einde kwam
aan de langdurige oorlog met Frankrijk.
2 In datzelfde jaar verhevigden de kettervervolgingen in de
Nederlanden.
Leg uit welk verband er waarschijnlijk bestond tussen beide gegevens.

5

6

7

Gebruik bron 3.
In deze toespraak wordt Filips II niet direct aangevallen.
Leg uit waarom de schrijvers van de redevoering voor deze opstelling
kiezen.
Gebruik bron 3.
In 1571 verschijnt in Londen de Engelse vertaling van deze toespraak met
toestemming van koningin Elizabeth I.
Leg uit welk politiek motief Elizabeth heeft om de verspreiding van deze
tekst toe te staan.
Gebruik bron 4.
Deze religievrede:
1 past bij de Godsdienstvrede van Augsburg van 1555 en
2 sluit aan bij de visie van Willem van Oranje.
Beredeneer per uitspraak of deze juist is of niet.
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2p

3p

5p

4p

2p

8

9

10

11

12

Gebruik bron 4.
De religievrede zoals die in de bron wordt weergegeven, moet na de Unie
van Utrecht in Holland en Zeeland worden aangepast.
Noem die aanpassing en geef een verklaring voor de noodzaak van die
aanpassing.
Op aandringen van de Synode van de Hervormde Kerk wilden de Staten
van Holland in 1601 en 1602 plakkaten uitvaardigen met drie bepalingen:
1 Het bezoek aan herbergen op de zondagochtend werd verboden.
2 De niet-gereformeerden werden uitgesloten van wettige
huwelijkssluitingen.
3 Er werden hoge boetes ingesteld voor het houden van bedevaarten en
het verkopen van aflaten.
Tegen deze bepalingen kwam verzet van bijna alle steden van Holland en
uiteindelijk kwam er weinig terecht van deze bepalingen.
Leg uit:
 dat deze mislukking de spanning in Holland illustreert tussen stedelijk
particularisme en gewestelijk centralisme en
 dat deze mislukking de spanning in de Hollandse steden illustreert
tussen godsdienstvrijheid en door de overheid gereguleerde
godsdienst en
 welke verklaring er gegeven kan worden voor de opstelling van de
steden.
Gebruik bron 5.
Een interpretatie:
Met zijn rondtocht langs de steden in Holland probeert Maurits de positie
van Van Oldenbarnevelt te ondermijnen.
Ondersteun deze interpretatie door:
 twee besluiten van de Staten van Holland te noemen die voor Maurits
onaanvaardbaar zijn en
 aan te geven waardoor deze besluiten passen bij de politiek van Van
Oldenbarnevelt en
 uit te leggen dat de rondtocht van Maurits zijn tegenstanders juist
argumenten geeft om hun beschuldigingen te onderbouwen.
Gebruik bron 6.
In de prent kiest de maker partij in een conflict in de Republiek in die tijd.
Geef aan welk conflict hier weergegeven wordt en leg met twee
verwijzingen naar de prent uit welke mening de tekenaar hier weergeeft.
In de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) steunde Frankrijk de protestanten
en Spanje de rooms-katholieken.
Leg uit welk gevaar voor de Republiek de keuze van Frankrijk in deze
oorlog kon vormen.
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2p

3p

2p

13

14

15

De volgende gebeurtenissen gaan over de relatie tussen de Nederlanden
en Engeland:
1 Ter viering van de Restauratie schenken de Staten-Generaal de
nieuwe Engelse koning 28 schilderijen, twaalf beeldhouwwerken, een
jacht en meubels.
2 De Staten-Generaal sturen het Engelse parlement een rekening van
600.000 pond voor de gemaakte kosten van de invasie in Engeland.
3 De Engelse koning laat zijn dochter, prinses Maria Stuart, trouwen met
de zoon van Frederik Hendrik.
4 Na negen jaar ballingschap, onder andere in de Republiek, bestijgt
Karel II de Engelse troon en wordt Engeland weer een monarchie.
5 Wanneer Engeland en Frankrijk de Republiek tegelijk aanvallen,
behaalt Michiel de Ruyter op zee enkele klinkende overwinningen.
6 Na zijn overwinning op de vloot van de Engelse republiek hijst
admiraal Tromp, tot woede van de Engelsen, een bezem in de mast
als teken dat hij de zee heeft schoongeveegd.
Zet deze zes gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
Noteer alleen de nummers.
In 1700 stierf de Spaanse koning Karel II. In zijn testament liet hij zijn rijk
na aan Filips van Anjou, kleinzoon en erfgenaam van Lodewijk XIV van
Frankrijk. Als reactie bracht Willem III een alliantie tot stand met als doel
het Franse koningshuis te dwingen afstand te doen van alle gebieden die
Spanje elders in Europa bezat.
Geef een motief voor Willems reactie en leg uit of er sprake is van
continuïteit met de eerder door Willem gevoerde politiek.
In 1735 schrijft de Franse filosoof Voltaire:
"Als in de Republiek en Engeland de standenvergadering had bestaan uit
edelen en geestelijken, zonder een vergadering van burgers, had in 1701
het machtsevenwicht in Europa nooit in hun hand gelegen."
Toon aan dat Voltaire met deze uitspraak kritiek geeft op het politieke
bestel van Frankrijk.

De Verenigde Staten en hun federale overheid, 1865-1965

2p

16

Tien zuidelijke staten weigerden na de Burgeroorlog het veertiende
amendement op de grondwet te bekrachtigen.
Geef aan:
 welk staatsrechtelijk bezwaar zij tegen dit amendement konden
inbrengen en
 welk direct politiek gevolg deze weigering had voor de zuidelijke
staten.
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4p

2p

2p

4p

2p

17

18

19

20

21

Gebruik bron 7.
Deze afbeelding laat de tegenstelling zien binnen de Republikeinse partij
over het beleid ten opzichte van het Zuiden aan het einde van de
Reconstructieperiode.
Leg dit uit, door aan te geven:
 (met de prent) welk oordeel over het beleid van Grant wordt
weergegeven en
 (met de prent) welk oordeel over het beleid van Hayes wordt
weergegeven en
 welk gevolg de keuze voor Grant zal hebben voor de Verenigde Staten
als unie en
 welk gevolg de keuze voor Hayes zal hebben voor de Verenigde
Staten als unie.
Gebruik bron 8.
Deze bron geeft een beeld van het sociale klimaat in de Verenigde Staten
omstreeks 1890.
Geef voor zowel de werkgevers als voor de arbeiders aan of dit beeld
representatief is voor het sociale klimaat in die tijd.
Gebruik bron 8.
Henry Clay Frick geeft dit interview omdat hij verwacht dat de publieke
opinie op dat moment aan zijn kant staat.
Geef een argument voor en een argument tegen de juistheid van zijn
inschatting.
Gebruik bron 9.
De Britse regering heeft de publicatie van deze prent niet verhinderd,
maar zal dit wel hebben overwogen.
Leg dit uit door:
 met een verwijzing naar de bron aan te geven welke visie de tekenaar
hier geeft over president Wilsons neutraliteitspolitiek en
 een argument voor de Britse regering te geven voor publicatie van
deze prent en een argument tegen publicatie van deze prent.
Gebruik bron 10.
Deze foto blijkt rond 1920 bruikbaar voor een campagne van de NAACP.
Leg uit welke politieke boodschap de NAACP met de foto kan
overbrengen.
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2p

2p

2p

4p

22

23

24

25

26

Gebruik bron 11.
In de jaren 1920 ziet de NAACP de ideeën van Marcus Garvey als een
gevaar voor de Burgerrechtenbeweging. In de jaren 1960 wordt daar door
sommige activisten anders tegenaan gekeken.
Leg uit:
 waardoor de NAACP de ideeën van Garvey gevaarlijk vindt en
 waardoor juist in de jaren 1960 de ideeën van Garvey meer aanhang
krijgen.
Pluimveehandel Schechter Poultry wordt in 1935 beboet op grond van de
NIRA (de National Industrial Recovery Act uit 1933), omdat het bedrijf
binnen de staat New York afspraken over minimumlonen had ontdoken en
zieke kippen had verhandeld. De firma ging tegen de boete in beroep. Het
Hooggerechtshof achtte de feiten bewezen, maar vond dat een federale
instantie geen boete had mogen opleggen.
Leg uit dat deze uitspraak van het Hooggerechtshof aansluit bij het
traditionele debat in de Verenigde Staten over de Amerikaanse
staatsstructuur.
De volgende gebeurtenissen die te maken hebben met de buitenlandse
politiek van de Verenigde Staten staan in willekeurige volgorde:
1 De Lend Lease Act wordt aangenomen.
2 De Neutraliteitswet wordt van kracht.
3 Het Congres stemt tegen Amerikaanse toetreding tot de Volkenbond.
4 De conferentie van Jalta wordt geopend.
5 De Japanse strijdkrachten vallen Pearl Harbor aan.
6 Het vredesverdrag van Versailles wordt opgesteld.
Zet deze zes gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
Noteer alleen de nummers.
Op 8 april 1952 besloot president Truman de staalfabrieken in het land te
nationaliseren, nadat een staking in de staalindustrie de productie in het
hele land lam had gelegd.
Geef aan:
 met welk argument Truman zijn maatregel verdedigde en
 waardoor deze maatregel gezien kan worden als een versterking van
het militair-industriële complex.
Gebruik bron 12.
Bij deze bron passen twee beweringen:
1 Deze bron is kenmerkend voor de politieke idealen van president
Kennedy.
2 In deze bron wordt een eenzijdig beeld gegeven van het Vredeskorps.
Licht beide beweringen toe met de bron.
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2p

27

Gebruik bron 13.
Stel: je doet onderzoek naar de rol van de burgerrechtenkwestie in de
verkiezingscampagne van 1960. Je vindt deze bron en stelt vast dat deze
kort na de verkiezingscampagne is geschreven. Toch vraag je je af of de
informatie uit de bron betrouwbaar genoeg is voor je onderzoek.
Geef twee redenen die voortkomen uit de achtergrond van de auteur om
te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de informatie uit deze bron voor
je onderzoek.

4p

28

Gebruik bron 13.
Een bewering:
Zowel de Republikeinen als de Democraten gaan in de campagne van
1960 op opportunistische wijze om met de burgerrechtenkwestie.
Leg dit voor beide partijen uit.

2p

29

De Tonkinresolutie heeft het imperial presidency versterkt.
Leg dit uit.

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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Bijlage VWO

2014
tijdvak 2

geschiedenis

Bronnenboekje
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De Republiek in een tijd van vorsten
bron 1
Een Engelse wet uit 1539:
Door de koning onze soevereine heer, de geestelijke en wereldlijke Lords en
de Commons, bijeengekomen in dit huidige parlement, wordt bepaald dat de
koning, onze soevereine heer, zal (…) bezitten alle voormalige kloosters,
abdijen, (…) en andere religieuze en kerkelijke huizen en plekken die zijn
ontbonden, verboden, verlaten, verbeurd verklaard, opgegeven of op een
andere manier aan Zijne Hoogheid zijn toegevallen. En op basis van hetzelfde
gezag en op dezelfde manier, zal hij bezitten en gebruik maken van alle
terreinen, domeinen, heerlijkheden, boerdijen, landerijen, weidegronden,
inkomsten, rechten, renten en welke goederen dan ook die toebehoorden aan
deze instellingen.

bron 2
Bekendmaking door het stadsbestuur van Amsterdam, 1579:
Wij Jan Jansse Smit en Pieter Willemssoon, schepenen in Amsterdam, maken
bekend, en staan in voor de waarheid, dat voor ons zijn verschenen Cornelis
Claessoon, Jan Jacobssoon en Jan Jarickse, voor henzelf en als speciale
gevolmachtigden (…), allen kloosterlingen van het buiten de stad gelegen
karthuizer klooster genaamd 'ter Zaliger Have' (…). Zij verklaarden volmacht,
gezag en speciaal bevel te hebben gegeven (…) aan de regenten van de
stadsarmenweeshuizen die er nu zijn en in de toekomst zullen worden
gesticht binnen deze stad, om te aanvaarden, beheren en gebruiken alle
goederen van het genoemde klooster, zoals landerijen, huizen, erven en
renten, hoe of waar die ook zijn gelegen.
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bron 3
Op de Rijksdag van Spiers, een bijeenkomst van de voornaamste Duitse vorsten,
wordt op 26 oktober 1570 in aanwezigheid van de Duitse keizer Maximiliaan II (een
neef van Filips II) een toespraak gehouden in naam van de edelen die de
Nederlanden zijn ontvlucht:
We veronderstellen dat iedereen ervan op de hoogte is dat door Spanje (…)
een groot deel van Europa niet alleen in brand heeft gestaan door interne
twisten en oproeren, maar ook is getroffen door een vreselijke storm van
vervolging en tirannie. Bepaalde nutteloze mensen (…) zijn binnengeslopen in
de hoven van koningen en vorsten. Hun hebzuchtige bedoelingen bedekten zij
met de mantel van de godsdienst. Zij zijn ertoe overgegaan adviezen te geven
waardoor zij, met behulp van de inquisitie, hun nieuwe uitvinding, de
behandeling en beoordeling van gewichtige en belangrijke zaken aan de
civiele magistraten ontnemen om ze naar zichzelf toe te trekken. En zo, beetje
bij beetje, zijn zij er door naspeuringen en onderzoekingen niet alleen in
geslaagd zich meester te maken van ieders persoonlijke bezittingen, huizen
en intieme zaken, ja zelfs van hun vrouwen en kinderen, maar ook de vorsten
zelf aan hun gezag te onderwerpen. Op plaatsen waar ze zich in hun streven
zagen gehinderd door de aloude vrijheid van het volk of de wijsheid van
heersers en vorsten, hebben ze zulke mensen eenvoudig valselijk
beschuldigd van ketterij en rebellie. Zo hebben ze helaas koningen en keizers
opgezet tegen hun onderdanen. Door deze doortrapte handelwijze hebben ze
burgertwisten, oproeren en gruwelijke oorlogen teweeggebracht.
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bron 4
In juli 1578 stellen de Staten-Generaal der Nederlanden, als nadere invulling van de
Pacificatie van Gent, een religievrede in de Nederlanden voor, met de volgende
overweging:
Opdat er, ten opzichte van de verscheidenheid der godsdiensten (…) geen
tweedracht of moeilijkheden meer zullen optreden, is de verordening
opgesteld, dat elk van de twee godsdiensten (rooms-katholiek en protestant)
vrij mag blijven, (…) zodanig dat de een de ander niet zal mogen storen. Maar
dat eenieder zijn goederen in rust en vrede zal mogen bezitten en behouden
en God dienen naar het licht dat hem gegeven is.
En om alle pesterijen en moeilijkheden te voorkomen, is het verboden om
schimpscheuten of lasterlijke liederen, balladen en refreinen in het openbaar
ten gehore te brengen, of andere beledigende of eerrovende geschriften te
drukken of te verkopen, over de een of over de andere kant.

bron 5
Op 21 november 1617 schrijft Sir Dudley Carleton, de Engelse ambassadeur in de
Republiek, aan de Engelse minister van buitenlandse zaken Thomas Lake:
Graaf (stadhouder) Maurits is intussen naar steden in het zuidelijke deel van
Holland gegaan die behoren tot de arminiaanse partij, te weten Delft,
Schiedam, Rotterdam en Gorinchem. In al deze steden (…) werd hij goed
ontvangen. Nadat hij in iedere stad de raad (die zij vroedschap noemen) naar
het stadhuis had geroepen, probeerde hij zichzelf te verweren tegen de
beschuldiging die zijn vijanden hem voor de voeten wierpen, namelijk dat hij
erop uit is de soevereiniteit van dit land aan te tasten. Ook probeerde hij de
vroedschappen te overtuigen van de moeilijkheden die zijn ontstaan door het
besluit dat is aangenomen tijdens de laatste vergadering van de Staten van
Holland. Daarom probeerde hij hen over te halen om samen met de andere
provincies de verschillen tijdens een nationale synode op te lossen.
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bron 6
Een prent uit 1620 met als titel 't Arminiaens Kapproen:

Toelichting
Een 'kapproen' is de muts of kap van een geleerde.
In de prent zijn met letters aangeduid:
A: De muts boven Bartius is "het Arminiaans kaproen".
B: De knielende figuur is de theoloog Petrus Bartius.
C: De figuur achter Bartius is de "ongestadicheijt", de onbetrouwbaarheid, de
karakterzwakte.
D: De linker figuur met ezelsoren is de "verkeerde ijver".
E: De nar rechts van Bartius is de "Dwaze begeerte".
F: De uil boven Bartius is de "Geest der dwaling".
G: De monstrans voor Bartius bevat het "pape brood god", de hostie die in de
rooms-katholieke eredienst wordt uitgedeeld.
Op de voorgrond links liggen publicaties van Bartius, waarin hij Arminius
verdedigt.
Linksachter staat een pamflettenverkoper die het werk van Bartius verkoopt.
Rechts wordt een rooms-katholieke eredienst afgebeeld die aangeduid wordt als
"mis-verstant".
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De Verenigde Staten en hun federale overheid, 1865-1965
bron 7
In 1880 komt een Republikeinse partijconventie bijeen om de kandidaat te kiezen
voor de presidentsverkiezingen van dat jaar. De zittende president Hayes stelt zich
niet herkiesbaar, maar oud-president Grant stelt zich wel kandidaat. Kort voordat de
partijconventie begin, publiceert J.A. Wales deze prent in het tijdschrift Puck:

Onder de linkerhelft van de prent staat als onderschrift: "Het 'sterke' bestuur
1869-1877" en onder de rechterhelft: "Het 'zwakke' bestuur 1877-1881"
Vertaling
Tekst op de
Tekst op de
Tekst op de
Tekst op de

tas links: "reistas (Carpetbag) en regering door bajonetten".
kleding van de vrouw links: "Het solide Zuiden".
ploeg rechts: "Laat-ze-met-rust-politiek".
rollen papier rechts: "regering door bajonetten" en "bebloed shirt".

Toelichting
Carpetbaggers waren Noordelijke gelukszoekers die na de Burgeroorlog fortuin
in het Zuiden zochten.
Op de linkerhelft van de prent zit de Republikeinse president Grant (1869-1877).
Aan zijn zijde staan federale militairen. Op de achtergrond bewaken federale
militairen het paleis van justitie.
Op de rechterhelft van de prent loopt de Republikeinse president Hayes
(1877-1881). Op de achtergrond sjouwen arbeiders balen katoen.
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bron 8
Op 6 juli 1892 leidt een staking in een staalfabriek in Homestead (Pennsylvania) tot
ernstige rellen. De fabrieksdirecteur, Henry Clay Frick, geeft een dag na het begin
van de rellen een interview aan de Philadelphia Press, een krant in Philadelphia:
Frick:

Journalist:
Frick:

Journalist:
Frick:

Journalist:
Frick:

VW-1021-a-14-2-b

Het gaat om een ernstige zaak. Ligt de volledige controle over de
fabriek bij de onderneming of bij de vakbond? We hebben veel
heilloze gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de
vakbond om de problemen op prettige wijze op te lossen en de
leiding over de fabriek in handen te kunnen houden. (…)
Wat is de kern van het conflict tussen de fabriek en de bond?
(…) Het bleek onmogelijk het met de vakbond eens te worden en
daarom hebben we besloten de fabriek in Homestead te sluiten.
Onmiddellijk is de stad bezet door arbeiders. De vakbond vormde
een comité van vijftig man, dat de gang van zaken overnam. In
de straten werd gepatrouilleerd door mannen die door dit comité
waren aangesteld. Elke vreemdeling die de stad binnenkwam
werd aangehouden en als er ook maar de geringste verdenking
was dat hij aan het werk wilde, werd hij bedreigd en gedwongen
onmiddellijk te vertrekken. (…) Onze werknemers mochten de
fabrieken niet in en wij, fabriekseigenaren, moesten machteloos
toekijken. (…)
Waarom heeft uw bedrijf de hulp ingeroepen van privédetectives?
We hadden geen alternatief. We wilden ons bezit beschermen en
zorgen dat de werkwilligen die wij naar Homestead stuurden niet
werden gehinderd. (…)
Twijfelde u aan de macht van de sheriff?
(…) Ja, omdat ons bedrijf drie jaar geleden al iets vergelijkbaars
had meegemaakt. (…) De sheriff had onze werknemers destijds
verzekerd dat er geen problemen zouden komen. Hij zou ze alle
bescherming bieden en ervoor zorgen dat werkwilligen niet
zouden worden gehinderd. En wat was het resultaat? De ruim
honderd man tellende politiemacht van de sheriff mocht het
terrein niet eens op en is onder dreiging van geweld weggejaagd
(…). Onder grote druk en uit angst voor de vakbond hebben we
toen een overeenkomst gesloten en is het werk hervat. Wij wilden
geen herhaling van die situatie.
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bron 9
Op 8 oktober 1916, kort voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, torpedeert een
Duitse onderzeeboot drie Britse koopvaardijschepen vlak bij de Amerikaanse
territoriale wateren en in het zicht van de Amerikaanse vloot. Op 18 oktober 1916
verschijnt deze prent in het Britse tijdschrift Punch:

Vertaling van de teksten in de prent:
Op de poster rechtsboven staat: "Stem op Wilson die U buiten de oorlog heeft
weten te houden!".
Op de krant staat: "Verenigde Staten presidentsverkiezingen 1916".
Onder de prent staat in hoofdletters: "Het dringt tot hem door".
Daaronder staat: "President Wilson: Wat? Een U-boot blokkade van New York?
Tut! Tut! Dat komt me erg slecht uit!''.
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bron 10
In 1919 wordt een foto gemaakt van een parade in Harlem, een zwarte wijk van
New York, van soldaten die in Europa hebben gevochten in een Amerikaans regiment
dat uitsluitend uit zwarte soldaten bestaat:

Het onderschrift luidt: Hellfighter Returns, 1919
(vertaling: "Terugkeer uit de hel, 1919").
Toelichting
Vanwege hun heldhaftige optreden worden de soldaten van dit regiment de
Hellfighters genoemd.
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bron 11
De zwarte activist Marcus Garvey schrijft in 1923 in een tijdschrift over segregatie in
de Verenigde Staten:
Wij vinden dat er absoluut geen reden zou moeten zijn voor welk onderscheid
dan ook tussen het zwarte en blanke ras, indien elk van beide ophoudt zich
telkens maar weer aan te passen en gewoon zichzelf blijft. Wij geloven in de
puurheid van beide rassen. Wij vinden niet dat een zwarte man het idee moet
hebben dat het hoogste dat hij kan bereiken een huwelijk met een blanke
vrouw is. Maar wel vinden we dat blanke mannen moeten leren om zwarte
vrouwen met hetzelfde respect te behandelen dat zij eisen van zwarte
mannen tegenover blanke vrouwen. De leer van sociale gelijkheid, die
bepaalde zwarte leiders preken, dat blanken en zwarten één volk moeten
worden, is slecht en gevaarlijk, omdat daardoor de raszuiverheid van beide
verloren zou gaan. Wij vinden dat de zwarte bevolking een eigen land moet
krijgen, waar zij alle mogelijkheden heeft om zich politiek, sociaal en
economisch te ontwikkelen. Het heeft geen zin om zwarten in blanke landen
aan te moedigen en van hen te verwachten dat zij ook opklimmen tot
president, gouverneur, burgemeester, senator, Congreslid, rechter of andere
leidinggevende functies. Wij zijn van mening dat, gezien de groeiende
ambities van zwarten, er een gruwelijk conflict zal ontstaan als zij over 50 of
100 jaar nog steeds niet beschikken over een eigen land. Het zal dan slecht
met hen aflopen en het wordt een blamage voor de hele beschaafde wereld.
Een dergelijk conflict willen wij voorkomen door de zwarten een eigen
nationaal tehuis te geven.

bron 12
De Amerikaan Jules Delambre is lid van het door president Kennedy opgerichte
Vredeskorps. In de jaren 1965-1967 is hij door het Vredeskorps uitgezonden naar
Kameroen (in Afrika) om daar als onderwijzer te werken. In 2004 vertelt hij hierover in
een interview:
President Kennedy was ervan overtuigd dat het Vredeskorps een onuitwisbaar
effect zou hebben op Amerika en zag dat als een van de grootste voordelen
ervan. Inderdaad denk ik, dat wanneer je het totaal overziet van die 170.000
uitgezonden vrijwilligers, dat je dan 170.000 individuen hebt die een
belangrijke culturele ervaring rijker zijn. Zij hebben een indruk gekregen van
het leven in een ander land, niet alleen voor henzelf, maar ook hoe het is voor
de mensen die daar leven. Met dat inzicht zijn ze teruggekomen en dat nemen
ze mee bij alles wat ze in hun verdere leven doen.
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bron 13
E.F. Morrow is een zwarte, hooggeplaatste medewerker van president Eisenhower,
die meewerkt aan de Republikeinse campagnes voor de presidentsverkiezingen van
1952, 1956 en 1960. Kort na zijn vertrek uit het Witte Huis in 1961 publiceert hij zijn
herinneringen. Hierin schrijft hij over de campagne van Richard Nixon van 1960:
Anders dan in de Eisenhower-campagnes van 1952 en 1956 mocht ik in de
campagne van Nixon in 1960 niet samen met de presidentskandidaat worden
gezien.
Aan het einde van die campagne werd de bekende zwarte leider Martin Luther
King in de gevangenis gezet op grond van een dubieuze aanklacht. De zaak
kreeg over de hele wereld veel aandacht. Dit was een moment waarop politici
zich moesten uitspreken.
Ik drong er bij de campagneleiders sterk op aan dat Nixon een verklaring zou
afleggen waarin hij de gevangenneming van King betreurde. Zij aarzelden,
omdat zij vreesden dat het strategisch gezien een slechte zet zou zijn. (…)
Een dag later kwam King vrij. Dit gebeurde dankzij de tussenkomst van de
Democratische kandidaat John F. Kennedy. Niet alleen had Kennedy een
telegram gestuurd naar de burgemeester van Atlanta, hij belde ook de vrouw
van King om zijn bezorgdheid te uiten en haar zijn hulp aan te bieden. (…)
Deze actie heeft de Democraten de overwinning bezorgd. Dit gebaar van
Kennedy bracht de gehele zwarte gemeenschap in beweging en leidde ertoe
dat tienduizenden zwarte stemmen naar de Democraten gingen.
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Examen VWO

2014
tijdvak 2
woensdag 18 juni
13.30 - 16.30 uur

geschiedenis (pilot)

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 27 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Door de tijd heen

2p

1

De volgende historische gebeurtenissen staan in willekeurige volgorde:
1 Bewoners van het noorden van Spanje decoreerden de grotten in hun
leefomgeving met bizons, paarden en andere wilde dieren waarop zij
joegen voor hun voedsel.
2 De Atheense burger Phidias maakte op de Akropolis een standbeeld
van de godin Athena als beschermster van de Griekse stadstaat
Athene.
3 De Franse ridder Payen le Bouteiller liet een kruisvaardersburcht
bouwen in de Jordaanse stad Kerak.
4 De Romeinse keizer Hadrianus liet uit bewondering voor de Griekse
cultuur verschillende tempels in Griekenland herbouwen.
5 Koning Nebukadnezar II liet de muur om de stad Babylon voorzien van
een poort bekleed met mozaïeken, gewijd aan de Mesopotamische
godin Ishtar.
6 Onder de eerste Arabische heerser over Spanje, Abd al-Rahman I,
werd in de Spaanse stad Cordoba begonnen met de bouw van de
Mezquita, de grote moskee.
Zet deze zes gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
Noteer alleen de nummers.

Prehistorie en oudheid

3p

2p

2

3

Gebruik bron 1.
Epicurus neemt stelling in een debat dat in de Griekse stadstaten wordt
gevoerd.
Licht dit toe door aan te geven:
 welk debat dat is en
 (met een verwijzing naar de bron) welke opvatting Epicurus binnen dit
debat heeft.
In 188 voor Christus sloten de Romeinen de Vrede van Apamea met
Antiochus III van het Seleucidische Rijk (in het Midden-Oosten). Een
aantal bepalingen uit deze vrede zijn:
Antiochus moest:
1 zijn leger terugtrekken uit Europa
2 al zijn olifanten aan de Romeinen geven en
3 zijn vloot terugbrengen tot twaalf oorlogsschepen.
Deze Vrede van Apamea maakte deel uit van een ontwikkeling in die tijd.
Leg met een bepaling van de vrede uit welke ontwikkeling dat was.
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3p

4

Gebruik bron 2.
In deze drie bronfragmenten kun je de verschuiving zien in de
arbeidsverhoudingen in de landbouw van de laat-Romeinse tijd naar de
vroege middeleeuwen.
Noem die verschuiving en verklaar deze vanuit een kenmerkend aspect
van de vroege middeleeuwen.

De middeleeuwen

4p

4p

5

6

Keizer Lodewijk de Vrome stelde in 817 de Regula Benedicti (Regel van
Benedictus) verplicht voor alle kloosters binnen het Frankische rijk. Hierin
werden afspraken vastgelegd over het kloosterleven, onder andere over
gehoorzaamheid, armoede en nederigheid van de kloosterlingen.
Met de verplichte invoering van de Regula Benedicti:
1 hoopte de keizer de eenheid in zijn rijk te bevorderen en
2 deed de keizer iets wat pausen in de late middeleeuwen
onaanvaardbaar zouden vinden.
Geef voor beide uitspraken de daarbij passende redenering.
Gebruik bron 3.
De in de bron beschreven rel in Chartres geeft inzicht in de
machtsverhoudingen in Frankrijk in de dertiende eeuw.
Licht dit toe door uit te leggen:
 welke partij het meest profiteert van het conflict en
 naar welk kenmerkend aspect uit de late middeleeuwen met deze bron
onderzoek kan worden gedaan.

Vroegmoderne tijd

4p

7

Gebruik bron 4.
Als regent behoort P.C. Hooft tot de elite in de Republiek. Zijn
achtergrond speelt mee in het standpunt dat hij inneemt in zijn
beschrijving van de Beeldenstorm.
Leg dit uit door:
 zijn oordeel over de Beeldenstorm te verbinden aan zijn
sociaaleconomische positie als regent en
 zijn oordeel over de Reformatie te verbinden aan zijn bestuurlijke
positie als regent.
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3p

4p

8

9

Gebruik bron 5.
Met dit fragment kun je de bijzondere positie van de Republiek in
staatkundig opzicht illustreren.
Maak deze bijzondere positie duidelijk door:
 uit te leggen wat het verschil is in staatkundig opzicht tussen de
Republiek en Frankrijk en
 aan te geven welk nadeel deze bestuursvorm heeft voor de Republiek.
Gebruik bron 6.
In deze brief portretteert Frederik van Pruisen koning Lodewijk XIV van
Frankrijk als een absoluut vorst en zichzelf als een verlicht vorst.
Leg dit uit door:
 een kenmerk van het absolutisme te noemen en
 aan te geven hoe dit kenmerk terugkomt in de beschrijving van
Lodewijk XIV en
 een kenmerk van de Verlichting te noemen en
 aan te geven hoe dit kenmerk terugkomt in de ideeën van Frederik van
Pruisen.

Door de tijd heen

2p

10

De volgende historische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in en bij
Berlijn en staan in willekeurige volgorde:
1 Een groep jonge communisten kwam in opstand tegen de nieuwe
Weimarrepubliek en probeerde een radenrepubliek op te richten in
Berlijn.
2 De blokkade van West-Berlijn werd na de instelling van een luchtbrug
met Amerikaanse vliegtuigen opgeheven.
3 De Amerikaanse president Kennedy sprak vlak na de bouw van de
muur de legendarische woorden: "Ich bin ein Berliner."
4 In een villa aan de Wannsee, vlak buiten Berlijn, werden afspraken
gemaakt over de oprichting van vernietigingskampen voor het joodse
deel van de bevolking van de bezette gebieden.
5 Rinus van der Lubbe, een Nederlandse communist, werd gearresteerd
voor het in brand steken van het Rijksdaggebouw.
6 Verschillende afgevaardigden van Westerse landen komen bij elkaar
in Berlijn om afspraken te maken over de verdeling van het Afrikaanse
continent.
Zet deze zes gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
Noteer alleen de nummers.
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Moderne tijd

4p

4p

3p

3p

11

Gebruik bron 7 en bron 8.
Stel: een socialist schrijft een artikel voor het partijblad over de beginjaren
van het socialisme. Hij kiest ervoor de informatie uit de ene bron wel te
gebruiken en de informatie uit de andere bron niet.
Leg uit waarom hij bron 8 wel en bron 7 niet gebruikt voor zijn artikel.

12

Gebruik bron 9.
De oprichting van de Gesellschaft für Deutsche Kolonisation is in verband
te brengen met:
1 een verandering in de Duitse economie en
2 de Conferentie van Berlijn.
Leg dit uit voor beide verbanden.

13

14

Gebruik bron 9.
De toon van het manifest van de Gesellschaft für Deutsche Kolonisation is
een voorbeeld van een negentiende-eeuws maatschappelijk sentiment dat
bijdraagt aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.
Noem dit sentiment en leg uit waardoor dit bijdroeg aan het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog.
Gebruik bron 10.
In deze prent geeft de Nederlandse politieke tekenaar Jordaan een
mening weer over de economische opleving van Duitsland.
Licht deze prent toe door:
 (zonder bron) aan te geven waardoor er sprake is van een herleving
van de Duitse economie rond 1927 en
 (met twee verwijzingen naar de bron) uit te leggen welke mening
Jordaan in zijn prent weergeeft.

2p

15

Gebruik bron 11.
De les van de leraar sluit aan bij de op dat moment pas ingevoerde Duitse
wetgeving.
Leg dit uit.

2p

16

Bella Fromm (zie bron 11) noemde haar boek zelf: "Een dagboek."
Leg uit wat Bella Fromm daar waarschijnlijk mee wilde bereiken.

17

De Duitse expansie tijdens de Tweede Wereldoorlog had in West-Europa
een ander doel dan in Oost-Europa. Dit past bij een aspect van de naziideologie.
Noem dit aspect en leg daarmee het verschil in doelen uit.

3p
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4p

2p

2p

2p

2p

3p

2p

18

Gebruik bron 12.
Bij deze bron passen twee uitspraken over de opstelling van Stalin in de
Koreaoorlog:
1 Stalin beticht de Verenigde Staten van imperialisme.
2 Stalin trekt de effectiviteit van de containmentpolitiek als legitimering
van de Koreaoorlog in twijfel.
Toon de juistheid van beide uitspraken aan.

19

Voor een historicus die onderzoek doet naar het buitenlandse beleid van
de Sovjet-Unie omstreeks 1950, is dit kranteninterview met Stalin
(zie bron 12) een betrouwbare bron.
Leg dit uit.

20

Gebruik bron 13.
Deze foto wordt gemaakt in de nacht van 4 op 5 november 1956. De foto
laat een gevolg zien van een internationale gebeurtenis en past bij een
gebeurtenis die gelijktijdig in Amsterdam plaatsvindt.
Noem beide gebeurtenissen.

21

Gebruik bron 14.
Een interpretatie:
De regelingen die Helders beschrijft kunnen worden gezien als bijdrage
aan het ontstaan van de multiculturele samenleving in Nederland.
Ondersteun deze interpretatie.

22

Gebruik bron 15.
Robert Kennedy uit in dit interview zijn twijfel over het Amerikaanse
buitenlandse beleid in de Koude Oorlog.
Leg uit welke twijfel hij heeft.

23

24

Gebruik bron 15.
Robert Kennedy wordt er door zijn tegenstanders van beschuldigd dat hij
deze uitspraak doet om jonge kiezers aan zich te binden.
Leg met een kenmerkend aspect van die tijd uit welke redenering zijn
tegenstanders hierbij volgen.
Chroesjtsjov week in de Cubacrisis af van zijn buitenlands-politieke
beleid.
Leg dit uit.
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2p

2p

2p

25

Gebruik bron 16.
Bij deze bron passen twee beweringen:
1 Er is een verband tussen de Cubacrisis en dit verdrag.
2 Het verloop van de beschreven incidenten past goed bij de detente.
Toon de juistheid van beide beweringen aan.

26

In 1972 wordt naast het verdrag om incidenten op en boven zee te
voorkomen (zie bron 16), ook het SALT-1 verdrag ondertekend.
Leg uit dat beide verdragen elkaar versterken.

27

Gebruik bron 17.
Tekenaar Valtman geeft in deze prent een mening weer over de politiek
van Gorbatsjov.
Leg uit, met een verwijzing naar de bron, wat die mening is.

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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Prehistorie en oudheid
bron 1
In de derde eeuw voor Christus schrijft de filosoof Epicurus een brief aan een van zijn
leerlingen over kosmologische verschijnselen. Over de onregelmatige manier waarop
sommige sterren bewegen schrijft hij:
Deze effecten aan één bepaalde oorzaak toeschrijven, terwijl de feiten
verschillende oorzaken aanduiden, is waanzin en een merkwaardige
tegenstrijdigheid. Toch wordt dit gedaan door aanhangers van zinloze
sterrenkunde, die verklaringen zonder betekenis aan de sterren koppelen,
telkens als zij de goden met zware taken willen opzadelen.
Dat bepaalde sterren waarneembaar achterblijven bij andere sterren zou
kunnen komen doordat zij langzamer voortbewegen, hoewel zij dezelfde baan
doorlopen als de andere. Of het zou ook kunnen ontstaan doordat sommige
sterren over een grotere en andere over een kleinere afstand bewegen, terwijl
ze dezelfde omwenteling maken. Maar met stelligheid een enkelvoudige
verklaring geven voor deze verschijnselen door dit toe te schrijven aan
wonderen, is de massa zand in de ogen strooien.
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bron 2
In de Codex Justinianus, een verzameling Romeinse wetten, staan de volgende
wetten over grondbezit en pachters:
Wet uit het jaar 357 van de Romeinse keizer Constantius II:
Indien iemand een stuk grond mocht willen verkopen of schenken, dan kan hij
niet door een private afspraak de pachters voor zichzelf behouden om deze
naar andere plaatsen over te brengen. Want personen die de pachters
namelijk nuttig vinden, moeten deze pachters óf met de stukken grond voor
zichzelf houden óf op de grond die in andere handen overgaat achterlaten,
zodat zij anderen van nut zullen zijn.

Wet van de Romeinse keizers Valentinianus I, Valens en Gratianus, tussen 367 en
375:
Evenals de aan hun geboortegrond gebonden pachters zal men de op het land
werkzame en geregistreerde slaven hoe dan ook niet zonder hun land mogen
verkopen.

Wet uit het jaar 530 van keizer Justinianus:
Indien iemand uit een slaaf en een gebonden pachtster, of uit een slavin en
een gebonden pachter ter wereld mocht zijn gebracht, moet hij de schoot van
de moeder volgen en zodanige positie hebben als ook zijn moeder had, of zij
nu slavin of gebonden pachtster was (…). Welk verschil immers zal men
tussen slaven en gebonden pachters aanwezig achten, terwijl elk van beiden
geplaatst is onder de macht van zijn meester en deze de slaaf met diens
toegewezen vermogen kan vrijlaten en de gebonden pachter met diens land
uit zijn eigendom kan verwijderen?
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De middeleeuwen
bron 3
In 1210 bestormt en plundert een boze menigte het huis van een belangrijke
geestelijke in Chartres (Frankrijk). De menigte wordt opgehitst door dienaren van de
graaf van Blois-Chartres. In kerkelijke boeken staat over de afhandeling:
Op de zevende dag nadat de heiligschennis was gepleegd gingen de deken1)
(wiens huis werd geplunderd) en bijna alle geestelijken in Chartres op
audiëntie bij Filips, de grootse koning van de Franken, die al had gehoord van
deze misdaad. En daar deden zij hun beklag en verklaarden aan de koning tot
in het kleinste detail wie de leiders van de heiligschenners waren, namelijk de
provoost, de maarschalk2) en hun handlangers, en de koning raadpleegde
daarop zijn adviseurs. Hij verklaarde dat zijn loyaliteit lag bij de deken en de
andere geestelijken maar dat hij eerst de zaak zelf wilde onderzoeken voordat
hij als rechter kon optreden. De week daarop bezocht hij de kerk in Chartres
op bedevaartstocht (...). Toen kwam de dag van Allerheiligen, de dag waarop
de deken en geestelijken naar de koninklijke rechtbank gingen en het oordeel
van de koning afwachtten. De koning sprak als vonnis uit dat de provoost en
de maarschalk zich publiekelijk moesten verontschuldigen bij de deken en bij
de kerk van Chartres in het bijzijn van burgers en geestelijken (...) en dat zij
vervolgens de schade moesten vergoeden van de plundering (...). En daarna
kondigde de koning aan, dat dezelfde misdadigers door hun daden niet alleen
de deken en de kerk hadden beledigd, maar ook Zijne Koninklijke Hoogheid
en daarom een boete moesten betalen van 3000 pond. De koning bepaalde
dat de bisschop hiervan 500 pond moest krijgen, de kerk 1500 pond en de
deken 60 pond vanwege de schade die hij had opgelopen. De koning
bepaalde daarna dat een derde van de boete (1000 pond) naar de koninklijke
schatkist moest vloeien. Daarna bepaalde de koning dat de misdadigers en
hun handlangers op een kerkelijke feestdag ontkleed een processie moesten
lopen voor de gehele bevolking. Zij moesten daarbij twijgen meedragen zodat
zij bij het eind van de processie voor het oog van God en de bevolking
getuchtigd konden worden bij het altaar.
noot 1 een deken is een belangrijke geestelijke binnen een bisdom
noot 2 provoost en maarschalk waren in dienst van de graaf

VW-1021-f-14-2-b

4 / 14

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 310

Vroegmoderne tijd
bron 4
P.C. Hooft publiceert in 1642 de eerste twintig boeken van zijn Nederlandse
Historiën, waarin hij verslag doet van de geschiedenis van Nederland in de periode
1555-1584. Over de Beeldenstorm in Antwerpen van 20 augustus 1566, waarbij
rooms-katholieke kerken worden aangevallen en beelden worden verwoest, schrijft
hij:
Voor al dat geweld en al die roof en verwoesting waren hooguit honderd
mensen verantwoordelijk: ongewapend uitvaagsel met een stel hoeren en
soldaten erbij. De Spaansgezinden beweerden dat deze mensen opgehitst
waren door de protestanten, en door tussenpersonen waren ingehuurd voor
acht of tien stuivers per dag. Maar ik zou een jonge gemeenschap met een
vurige geloofsijver niet graag in de schoenen schuiven dat ze zo laaghartig
was geweest, anderen op te hitsen tot het met voeten treden van goddelijke
en wereldlijke wetten. Onder alle geloofsgroepen vind je, naast vrome lieden,
ook mensen zonder eergevoel. Het lijkt me niet onwaarschijnlijk, dat de meest
verdorven lieden onder de protestanten met deelname aan de Beeldenstorm
hun ware aard hebben getoond. Anderen hebben er vervolgens hun ogen mee
verzadigd; ze schiepen behagen in dat schouwspel, en vonden dat de roomse
geestelijken, met hun spijkerharde vervolging van andersdenkenden, niet
beter verdiend hadden. Weer anderen zouden zich er niet om bekommerd
hebben. Ze hoopten misschien dat de waanzin van de protestanten die van de
katholieken tot staan zou brengen, zodat in beide partijen een verlangen zou
ontstaan naar herstel van de orde. (…) Maar beslist gedroeg de meerderheid
van de protestanten zich waardig, en sprak zijn afkeuring uit over het feit dat
een behoorlijk werk op onbehoorlijke wijze werd uitgevoerd.

bron 5
In 1638 schrijft een vertrouweling van stadhouder Frederik Hendrik van Oranje aan de
Franse gezant in de Republiek:
De Prins van Oranje bevindt zich in andere omstandigheden dan de koning
van Frankrijk, die slechts zijn wil kenbaar hoeft te maken. Want hier heeft men
geld nodig om zijn ideeën uit te voeren, en dat komt er slechts langzaam en
kan niet verkregen worden van de provincies die vermoeid zijn door oorlog en
voor het merendeel uitgeput, zonder een helder bewijs van een of ander
aanzienlijk voordeel (...). Tussen een dergelijke verscheidenheid van
belangen en opvattingen moet Zijne Hoogheid advies inwinnen en de zaken
naar een goed einde brengen. Dit kan niet zonder grote onenigheid en veel
tijdverlies.

VW-1021-f-14-2-b

5 / 14

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 311

bron 6
Kroonprins Frederik van Pruisen schrijft op 5 januari 1737 aan de filosoof Voltaire:
Lodewijk XIV was in een oneindig aantal opzichten een groot vorst. Een fout
tegen de grammatica of tegen de spelling kan op geen enkele manier de
schittering laten verbleken van zijn reputatie, die gebaseerd is op tal van
daden die hem onsterfelijk hebben gemaakt. Hij had alle reden om te zeggen:
"Ceasar est super grammaticam" (De keizer staat boven de grammatica).
Ik ben op geen enkel terrein groot. Alleen door hard te werken kan ik me
misschien op een dag nuttig maken voor mijn vaderland. Dat is het enige
waardoor ik me hoop te onderscheiden. Kunsten en wetenschappen zijn altijd
producten van de overvloed geweest. De landen waar ze bloeiden hadden
onmiskenbaar een voorsprong op de landen die in duisternis verkeerden door
een gebrek aan beschaving. Bovendien leveren de wetenschappen een grote
bijdrage aan het geluk van de mens. Ik zou erg blij zijn als ik ze naar onze
afgelegen gebieden kon halen, waar ze zich tot nu toe maar mondjesmaat
hebben laten gelden.

Moderne tijd
bron 7
Harriet Robinson werkt in haar jeugdjaren van 1834 tot 1848 in een fabriek in
Massachusetts. In haar memoires schrijft ze:
De meest voorkomende reden om te gaan werken was om een opleiding te
kunnen betalen voor een mannelijk lid van de familie. Een 'heer' te maken van
een broer of een zoon, om hem een hogere opleiding te laten volgen, was een
overheersende wens voor veel van de meisjes. Ik heb er velen gekend die
elke cent van hun loon, maand in maand uit, aan hun broers gaven, zodat die
een beroepsopleiding konden volgen. Ik heb een moeder gekend die jaren
heeft gewerkt voor haar jongen. Ik heb vrouwen gekend die jonge mannen,
niet hun eigen zoon of familie, naar school lieten gaan van hun loon. Vele
mannen danken hun opleiding aan het loon van de meisjes in de fabriek.
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bron 8
Over een gebeurtenis in 1836 schrijft Harriet Robinson (zie bron 7):
Een van de eerste stakingen die plaatsvond in dit land was in Lowell in 1836.
Toen werd aangekondigd dat de lonen zouden worden verlaagd voelden we
grote verontwaardiging en besloten we dat we zouden staken. Zo gebeurde
het. De fabrieken werden gesloten en de meisjes gingen van hun werkplaats
in processie naar de groeve bij Chapel Hill waar we luisterden naar
inspirerende speeches van actievoerders. Een van de meisjes stond bij de
pomp en uitte de gevoelens van haarzelf en haar medearbeiders in een mooie
speech waarin ze zei, dat het hun taak was in opstand te komen tegen alle
pogingen om de lonen te verlagen. Dit was de eerste keer dat een vrouw in
het openbaar sprak in Lowell en dat veroorzaakte verrassing en consternatie
onder het publiek.

bron 9
In 1885 wordt de Gesellschaft für Deutsche Kolonisation (Vereniging voor Duitse
Kolonisatie) opgericht. Doel van deze vereniging is het stimuleren en subsidiëren van
Duitse kolonisatieprojecten. Een fragment uit het oprichtingsmanifest:
De Duitse natie is met lege handen achtergebleven bij de verdeling van de
wereld zoals die heeft plaatsgevonden vanaf het begin van de vijftiende eeuw tot
nu. Al de andere beschaafde landen van Europa hebben handelsposten buiten
ons continent waar hun taal en gebruiken wortel kunnen schieten en bloeien. (…)
In dit, voor de nationale trots zo pijnlijk feit, ligt een ongehoord economisch
nadeel voor ons volk. Jarenlang gaat de kracht van ongeveer 200.000 Duitsers
uit ons vaderland verloren! Deze kracht stroomt meestal meteen in het kamp van
onze economische vijanden en vergroot de sterkte van onze tegenstanders. De
Duitse import van tropische producten gaat via buitenlandse ondernemingen
waardoor jaarlijks vele miljoenen Duits kapitaal aan vreemde naties verloren
gaat! De Duitse export is afhankelijk van de willekeur van de douanepolitiek van
andere landen. Onze industrie mist een in alle omstandigheden zekere
afzetmarkt omdat ons volk geen eigen kolonies heeft. (…) Elke Duitser, wiens
hart voor de grootsheid en de eer van onze natie klopt, wordt opgeroepen lid te
worden van onze vereniging. Het is belangrijk om de nalatigheid van honderden
jaren goed te maken; de wereld te bewijzen dat het Duitse volk niet alleen de
oude keizerlijke glorie heeft overgeleverd, maar ook de oude Duits-nationale
geest.
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bron 10
Op 23 april 1927 publiceert de Groene Amsterdammer deze prent van de
Nederlandse tekenaar Leo Jordaan met als titel: Duitslands herleving:

Onderschrift
Licht- en schaduwzijden.
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bron 11
Tussen 1930 en 1938 houdt de Duits-joodse journaliste Bella Fromm notities bij van
haar leven in Berlijn. In 1938 vlucht zij naar Amerika waar zij in 1943 een boek
uitgeeft in de vorm van haar dagboek met als titel Bloed en Banketten. Hierin schrijft
ze:
20 oktober 1935
Ik heb vandaag gegeten met mijn oude vrienden Ilse en Otto Kapp. Omdat ze
zelf geen kinderen hebben, geven ze veel aandacht aan de dochtertjes van
Ilse's broer. Inge en Lolo, de twee meisjes, zaten bij ons aan tafel.
Inge bekeek me aandachtig en zei: "Tante Bella, u ziet er niet echt
vij…eh…vijandig uit…"
Haar vader, die ook aanwezig was, fronste zijn wenkbrauwen en wilde haar
een standje geven. "Neemt u het haar maar niet kwalijk," verdedigde hij haar
toch, "ik weet niet wat ze het kind op school leren."
Opgelucht en ongeremd vervolgde het meisje: "Ik heb meneer Runge, dat is
onze leraar, gezegd dat u niet zo bent, tante Bella. Maar toen zei hij dat wij
nog niet begrepen hoe gemeen u eigenlijk bent. Daarna heeft hij ons
voorgelezen uit een boek over de joden. Dat ze gemeen zijn, dat ze er als
duivels uitzien, dat ze allemaal vermoord moeten worden. Hij zei dat we op
een jood moeten spugen als we er een zien. (…) Ik doe het niet," zei Inge
zachtjes. "Ik doe het niet, zelfs al krijg ik er straf voor."
25 oktober 1935
Ilse Kapp kwam langs, bleek en in de war. Zij vertelt:
"De dag na ons gesprek met Inge heeft meneer Runge weer over het joodse
vraagstuk gesproken. "Inge," vroeg hij, "zie je in dat alle joden vervloekt en
verachtelijk zijn?" "Nee," hield Inge vol. Diezelfde avond heeft de Gestapo
(geheime politie) mijn broer meegenomen. We hebben gedaan wat we konden
om hem vrij te krijgen. Hij is er met een waarschuwing en enkele
afschuwelijke littekens vanaf gekomen."
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bron 12
In 1951 publiceert de Pravda, de partijkrant van de Communistische Partij van de
Sovjet-Unie een interview met Stalin. Een fragment daaruit:
Vraag:
Wat denkt u van de interventie in Korea? Hoe zal dat aflopen?
Antwoord: Als Engeland en de Verenigde Staten van Amerika het
vredesvoorstel van de Volksrepubliek China blijven afwijzen, dan
zal de oorlog in Korea eindigen met een nederlaag voor de
aanvallers.
Vraag:
Waarom? Zijn de Amerikaanse en Engelse generaals en officieren
minder goed dan de Chinese en Koreaanse?
Antwoord: Nee, niet minder goed. De Amerikaanse en Engelse generaals en
officieren zijn niet beter of slechter dan anderen. Het is bekend dat
de soldaten van de Verenigde Staten en Engeland zich in de oorlog
tegen Hitler-Duitsland en het militaristische Japan van hun beste
kant hebben laten zien. Waar ligt dan het verschil? Het ligt hierin
dat de soldaten de oorlog tegen Korea en China als onrechtvaardig
beschouwen. Deze oorlog is extreem impopulair bij de
Amerikaanse en Engelse soldaten. In dit geval is het moeilijk de
soldaten ervan te overtuigen dat China, dat noch Engeland, noch
de Verenigde Staten heeft bedreigd en van wie de Amerikanen het
eiland Taiwan hebben gestolen, de aanvaller is. En dat de
Amerikanen, nadat ze het eiland Taiwan hebben gestolen en hun
troepen tot de grens van China hebben laten oprukken, de
verdedigers zijn. Het is daarom moeilijk de troepen ervan te
overtuigen dat de Verenigde Staten met recht hun veiligheid op
Koreaans grondgebied en aan de Chinese grenzen verdedigen. En
dat China en Korea niet het recht hebben hun eigen veiligheid te
verdedigen op hun eigen grondgebied of aan hun eigen grenzen.
Daarom is de oorlog niet populair bij de Amerikaanse en Engelse
troepen. Het is te begrijpen dat ook ervaren generaals en officieren
een nederlaag zullen lijden als hun soldaten worden gedwongen te
vechten in een oorlog die ze totaal onrechtvaardig vinden, en
zonder enthousiasme vechten.
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bron 13
In het Utrechts Nieuwsblad van 5 november 1956 staat deze foto:

Toelichting
Op het bord staat: 'De Waarheid, volksdagblad voor Nederland.'
De Waarheid is het partijblad van de CPN (de Communistische Partij van
Nederland).
De mannen nemen het uithangbord van het gebouw van de CPN mee.
Het bord van De Waarheid wordt later vertrapt teruggevonden.

VW-1021-f-14-2-b

11 / 14

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 317

bron 14
Suriname is tot 1975 een Nederlandse kolonie. In 1958 beantwoordt minister Helders
van Zaken Overzee vragen uit de Tweede Kamer over Surinaamse verpleegsters:
Ten aanzien van de verpleegsters heeft de vrager kennelijk oog op de
regeling met de gemeente Rotterdam, krachtens welke voor ruim 40
Surinaamse meisjes de gelegenheid is opengesteld om hier te lande een
opleiding voor verpleegster te volgen. De gegadigden verbinden zich hierbij
om tenminste drie jaar op de normale gemeentelijke voorwaarden als
verpleegster werkzaam te blijven. Met deze regeling stemt de regering van
Suriname volledig in. Het is ondergetekende bekend dat bovendien een aantal
Surinaamse meisjes door een psychiatrische inrichting elders ter lande in
opleiding is genomen. Het is juist, dat de Amsterdamse Droogdok
Maatschappij 112 Surinamers heeft geëngageerd om op de scheeps- en
reparatiewerf te Amsterdam te werk worden gesteld. De aanstelling
geschiedde in overeenstemming met de Surinaamse instanties. Verwacht
wordt dat een belangrijk aantal van deze personen na hun tewerkstelling naar
Suriname zal terugkeren, en dat de door hen opgebouwde vakkennis aan dit
land ten goede zal komen.
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bron 15
In een televisie-interview in 1967 zegt senator Robert Kennedy:
We gaan daar naartoe en doden Zuid-Vietnamezen, we doden kinderen, we
doden vrouwen, we doden onschuldige mensen omdat we geen oorlog op
Amerikaanse bodem willen uitvechten. Of omdat de Vietcongstrijders 19.000
kilometer verderop zitten en ze misschien 17.000 kilometer verderop komen te
zitten. Hebben wij hier in de Verenigde Staten het recht om te zeggen dat we
tienduizenden mensen gaan doden, miljoenen mensen tot vluchteling maken,
vrouwen en kinderen doden, zoals we dat hebben gedaan?

bron 16
In 1972 sluiten de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie een verdrag om incidenten op
en boven zee te voorkomen. In een interview zegt kapitein Don East van de
Amerikaanse marine:
Door de overeenkomst werden jaarlijkse bijeenkomsten nodig, die het ene
jaar plaatsvonden in Washington en het andere jaar in Moskou. Tijdens deze
sessies werd er gediscussieerd en gezocht naar oplossingen voor potentieel
gevaarlijke incidenten op zee tussen de marineschepen van onze naties die
dat jaar hadden plaatsgevonden. Deze werden reviews genoemd en
genummerd, waarbij 1972 het jaar één vormde. Het aantal dagen van echte
onderhandeling hing sterk af van hoeveel meldingen er waren geweest van
schendingen van het verdrag in dat jaar. Aan het begin van de sessie werden
de meldingen voorgelezen van Sovjet- of Amerikaanse schepen of vliegtuigen
die onnodig waren lastiggevallen of in gevaar gebracht door de tegenpartij.
(…) Na het voorlezen van de melding werd er gediscussieerd, werd er een
samenvatting van het incident geschreven en een aanbeveling gedaan over
hoe zo'n incident in de toekomst vermeden zou kunnen worden. Zo werden
alle problemen van dat jaar opgelost tijdens de werksessies.
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bron 17
Een prent van Edmund Valtman uit 1991 met als onderschrift (in vertaling) "Ik kan
mijn ogen niet geloven!":

Toelichting
In de wolken staat (in vertaling): 'communistisch paradijs'.
Op de doodkist staat (in vertaling): 'communisme'.
Vanuit de hemel kijken, van boven naar beneden, toe:
Karl Marx (grondlegger van het communisme), Stalin en Lenin.
Beneden loopt Gorbatsjov met een krans in zijn hand voor de kist uit.
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Examen VWO

2013
tijdvak 1
dinsdag 21 mei
9.00 - 12.00 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 27 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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De Republiek in een tijd van vorsten
Uit de biografie van de Friese staatsman Viglius van Aytta (1507-1577) is
zijn loopbaan als Habsburgs bestuurder te reconstrueren:
1507
Viglius wordt geboren in Friesland in een familie van vrije
boeren. Later gaat hij rechten studeren in Leuven en Valence.
1542
Viglius wordt door Karel V benoemd tot lid van de Geheime Raad
in Brussel, zeven jaar later wordt hij voorzitter van deze raad.
1554
Viglius wordt benoemd tot voorzitter van de Raad van State.
1569
Viglius treedt af als voorzitter van de Geheime Raad.
1576
Viglius roept, als voorzitter van de Raad van State, op tot de
vergadering van de Staten-Generaal die de Pacificatie van Gent
tot stand brengt.
1577
Viglius sterft en wordt in Gent begraven.

2p

4p

4p

1

2

3

Door zijn loopbaan wordt Viglius beschouwd als vertegenwoordiger van
een nieuwe maatschappelijke stand, de noblesse de robe. Deze stand
wordt omschreven als: "De door de vorst uit de burgerij gerekruteerde
magistraten, die hij uitkoos op basis van deskundigheid op het gebied van
rechtspraak of financiën."
Toon aan dat Viglius tot de noblesse de robe behoorde en geef aan
waarom de noblesse de robe onderdeel vormde van de
centralisatiepolitiek van de Habsburgse vorsten.
Gebruik bron 1.
Uit dit fragment blijkt dat sommige opvattingen van Enzinas
overeenkomen met sommige opvattingen van Erasmus.
Toon dit aan met twee voorbeelden, waarbij je telkens een opvatting van
Erasmus vergelijkt met een opvatting van Enzinas.
Twee gebeurtenissen:
1563
Handelsconflicten tussen Engeland en de Nederlanden leidden
ertoe dat Elisabeth I de uitvoer van wol naar Vlaanderen
stopzette.
1565
Als gevolg van de oorlog tussen Denemarken en Zweden werd
de Oostzee afgesloten voor handelsverkeer.
Een historicus wijst op het sociaaleconomische verband tussen deze
gebeurtenissen en de Beeldenstorm van 1566.
Leg dit uit door bij elke gebeurtenis een gevolg te noemen en daarmee
het verband met de Beeldenstorm aan te geven.
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4p

3p
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2p

2p

4

5
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7

8

Gebruik bron 2 en 3.
Een historicus verklaart het verschil in toon tussen beide brieven vanuit
het verschil tussen de slachtoffers waarover Alva schrijft en vanuit de
veranderde politieke situatie in de Nederlanden.
Geef voor beide verklaringen de redenering die erbij past.
Gebruik bron 4.
Tussen deze twee coupletten van het Wilhelmus lijkt een tegenstrijdigheid
te bestaan.
Noem die tegenstrijdigheid en leg uit waarom dit in het begin van de
Opstand niet als tegenstrijdigheid wordt ervaren.
In 1600 werd Maurits door de Staten-Generaal naar Vlaanderen gestuurd
om Duinkerken (waar veel kapers hun thuishaven hadden) te veroveren.
Maurits wilde zelf liever Antwerpen aanvallen, maar de Staten van
Holland wilden geen inname van die stad. De veldtocht eindigde met de
Slag bij Nieuwpoort, een overwinning voor Maurits, maar zonder blijvend
resultaat.
Noem twee redenen waarom de Staten van Holland Antwerpen niet wilden
veroveren.
In 1617 dienen Holland, Utrecht en Overijssel bij de Staten-Generaal een
protest in tegen het houden van een nationale synode. Als reden voerden
zij aan dat deze synode in strijd was met de Unie van Utrecht.
Geef aan:
 wat de aanleiding vormde tot het houden van een nationale synode en
 welk argument deze drie gewesten aan de Unie van Utrecht
ontleenden om hun bezwaar te ondersteunen.
In 1618 liet stadhouder Maurits de waardgelders afdanken, de door
raadspensionaris Van Oldenbarnevelt (buiten de Staten-Generaal om)
ingestelde huurtroepen die de onlusten in de Republiek moesten
bedwingen.
Maurits beriep zich daarbij op het beginsel van de Godsdienstvrede van
Augsburg (1555).
Leg uit dat:
 Maurits als stadhouder het bestaan van waardgelders niet kon
accepteren, maar
 Maurits ten onrechte het beginsel van de Godsdienstvrede van
Augsburg aanvoerde om zijn optreden als stadhouder te verdedigen.
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Twee jaartallen:
1 In 1650 beraamde stadhouder Willem II van Oranje een actie om
Amsterdam binnen te vallen en Staatsgezinden in het stadsbestuur te
vervangen door Oranjegezinden. De poging mislukte. Een onderdeel
van zijn plan was plaatsing van een strijdmacht bij Texel om te
voorkomen dat er door Cromwell, die een jaar eerder aan de macht
gekomen was in Engeland, steun zou worden geboden aan de
Staatsgezinden in Amsterdam.
2 In 1651 stierf de prins en begon het eerste stadhouderloze tijdperk.
Desondanks verslechterde de relatie tussen de Republiek en
Cromwell aanzienlijk.
Leg uit:
 waarom de stadhouder verwachtte dat Cromwell de Staatsgezinden in
Amsterdam te hulp zou willen komen en
 waardoor de relatie tussen Engeland en de Republiek na 1651
verslechterde.
Gebruik bron 5.
De maker van deze prent wil een boodschap overbrengen over de
toekomstige rol van de jonge prins Willem. De Staatsgezinden zouden
deze prent juist kunnen gebruiken om propaganda te maken tegen de
Oranjes.
Leg uit, telkens met een verwijzing naar de prent:
 welke boodschap de maker van de prent over prins Willem laat zien en
 dat Staatsgezinden de prent voor hun propaganda zouden kunnen
gebruiken.
Gebruik bron 6.
Deze opdracht aan ambassadeur D'Estrades is kenmerkend voor de
buitenlandse politiek van Lodewijk XIV ten opzichte van de Republiek.
Leg dit uit.
Gebruik bron 6.
Vanaf het Rampjaar is er in de Republiek discussie gevoerd over de vraag
of Johan de Witt het land heeft uitgeleverd aan Frankrijk.
Stel: je onderzoekt deze kwestie en je concludeert dat deze briefwisseling
bruikbaar is voor een onderzoek naar de betrekkingen tussen Johan de
Witt en Frankrijk.
Noem twee argumenten voor de betrouwbaarheid van de informatie uit
deze briefwisseling voor je onderzoek.
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14

Gebruik bron 6.
In je onderzoek naar de discussie over de rol van Johan de Witt vind je
een opmerking van een achttiende-eeuwse historicus over deze bron. Hij
stelt dat deze briefwisseling bewijst dat "De Witt (met drie anderen) de
enige is die de koning van Frankrijk om niet (= zonder daarvoor te worden
betaald) diende".
Maak aannemelijk dat de mening van de achttiende-eeuwse historicus
gekleurd is door de visie van de prinsgezinden.
Een bewering:
Het jaar 1702 was een voorlopig eindpunt in de binnenlands-politieke
strijd die kenmerkend was voor de Republiek.
Ondersteun deze bewering.

De Verenigde Staten en hun federale overheid, 1865-1965

3p

2p

4p

4p

15

Na 1865 kwam het industrialisatieproces in de Verenigde Staten in een
versnelling.
Noem hiervoor drie oorzaken.

16

Een bewering:
Na 1880 verslechterde de situatie van de zwarte sharecroppers in het
Zuiden zowel in politiek als in economisch opzicht.
Geef voor beide aspecten van de bewering een verklaring.

17

18

Gebruik bron 7.
Een interpretatie:
Joseph Keppler geeft in deze prent uit 1886 een mening weer over het
optreden van de arbeidersbeweging op dat moment.
Licht dit toe door aan te geven:
 (met twee verwijzingen naar de prent) welke mening de tekenaar hier
weergeeft over het optreden van de arbeidersbeweging en
 of deze mening wel of niet overeenkomt met die van de meerderheid
van de Amerikaanse bevolking op dat moment.
Gebruik bron 8.
Stel: je maakt een scriptie over de Amerikaanse buitenlandse politiek in
de periode 1865-1917. Je concludeert dat deze bron bruikbaar is voor het
illustreren van zowel de continuïteit als voor het illustreren van een
verandering in het beleid.
Leg dit uit voor beide aspecten.
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24

Met de Veertien Punten streefde president Wilson naar het terugdringen
van de risicofactoren die hadden bijgedragen aan het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog.
Licht dit toe door:
 twee punten uit de Veertien Punten te noemen en
 bij elk punt aan te geven welke risicofactor president Wilson hiermee
hoopte terug te dringen.
Gebruik bron 9.
Dit fragment kan worden gebruikt in een campagne van de NAACP voor
hervorming van het onderwijs.
Licht dit toe door:
 (met de bron) aan te geven welke boodschap de NAACP met dit
fragment kan overbrengen en
 (zonder bron) uit te leggen waarom schoolboeken een belangrijk
doelwit kunnen zijn van campagnes van de NAACP.
Gebruik bron 10.
Het verspreiden van deze foto met dit onderschrift diende een politiek
doel.
Leg dit uit voor zowel de foto als voor de combinatie van de foto met dit
onderschrift.
Gebruik bron 10.
Tijdens de presidentsverkiezingen van 1940 zou deze foto óók geschikt
geweest kunnen zijn voor de campagne van de Republikeinse kandidaat.
Leg dit uit.
De volgende gebeurtenissen die te maken hebben met het buitenlands
beleid van de Verenigde Staten staan in willekeurige volgorde:
1 Het Congres stemt in met de Marshallhulp.
2 Het Congres neemt de Lend Lease Act aan.
3 Het Congres neemt de Eerste Neutraliteitswet aan.
4 President Truman geeft opdracht voor het afwerpen van de atoombom
op Hiroshima.
5 President Roosevelt pleit in Jalta voor oprichting van de
Verenigde Naties.
6 President Roosevelt spreekt het Congres toe na de aanval op
Pearl Harbor.
Zet deze zes gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
Noteer alleen de nummers.
Na afloop van de Tweede Wereldoorlog werden negen miljoen
Amerikaanse soldaten gedemobiliseerd. De vrees bestond dat dit zou
leiden tot grote werkloosheid, maar die bleef uit.
Geef twee verklaringen voor het uitblijven van die grote werkloosheid.
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Gebruik bron 11.
Rockwell geeft in zijn prent een visie weer op de situatie van de
burgerrechten na de uitspraak van het Hooggerechtshof in de zaak Brown
vs. Board of Education of Topeka.
Geef met twee verwijzingen naar de bron aan welke visie hij weergeeft.
Gebruik bron 11.
De gebeurtenis die Rockwell weergeeft, vond plaats in 1960. De illustratie
verschijnt pas in 1964 op de omslag van het tijdschrift Look.
Leg met een voorbeeld uit dat deze gebeurtenis in 1964 nog steeds
actueel is.
Door de Vietnamoorlog werd de rol van de Verenigde Staten als leider
van de Westerse wereld ter discussie gesteld.
Leg dit uit.

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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Bronnenboekje
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De Republiek in een tijd van vorsten
bron 1
De Spanjaard Francisco de Enzinas laat in Antwerpen het Nieuwe Testament in het
Spaans drukken en biedt dit Karel V aan. Als gevolg daarvan belandt hij in 1543 in
Brussel in de gevangenis waar hij op wonderlijke wijze uit ontsnapt. In het Duitse
Wittenberg schrijft hij in 1545 Bericht over de toestand in de Nederlanden en de
godsdienst bij de Spanjaarden. Hieruit een fragment:
Toen de kerkelijke geschillen van onze tijd opkwamen en onze monniken en
theologen bemerkten dat de gezuiverde leer van het evangelie hun buik en
aanzien in dezelfde mate zou dwarsbomen als zij de heerlijkheid van Christus
zou doen schitteren, bepleitten zij bij keizer Karel (…) dat in diens gewesten
de boeken van de Duitsers bij wet zouden worden verboden en dat op
overtreding daarvan de doodstraf en verbeurdverklaring van het vermogen
zou worden gesteld. (…) Er werden bezweringen, aanroepingen van getuigen
en, alsof het zo nog niet genoeg was, vervloekingen aan toegevoegd met het
dreigement dat hij, als hij de voortwoekerende sekte niet uitroeide (…) zou
ervaren hoe dat voorspoedige en goedgunstige lot (…) zou omslaan en zich
tegen hem zou keren. (…) Bezweken onder die schaamteloze druk (…) stond
de keizer hun toe, te doen wat zij wilden. In beslag genomen door
oorlogszaken, wist hij niet waar het precies over ging, evenmin als hij het
enorme onheil voorzag dat later daaruit zou voortvloeien.

bron 2
Op 14 september 1567, kort na de arrestatie op beschuldiging van hoogverraad van
de hoge edellieden Egmond en Horne (die daarna in het openbaar worden onthoofd),
schrijft Alva aan de Spaanse ambassadeur in Rome:
Het is niet Zijne Majesteits intentie bloed te vergieten, en ook ik ben er van
nature geen voorstander van. Als de zaak op een andere manier kon worden
opgelost, zouden we dat doen. De bedoeling is niet de wijnstok om te hakken,
maar te snoeien. Het doet me pijn dat de zaken zo'n wending hebben
genomen.

bron 3
Op 19 december 1572 schrijft Alva aan koning Filips II een brief waarin hij verslag
doet van de verovering van Naarden, dat de kant van de Opstand heeft gekozen, en
het door zijn troepen aangerichte bloedbad:
Het Spaanse voetvolk bestormde de muren en sneed de strotten door van
burgers en soldaten, zodat geen enkeling ontkwam. Toen staken ze de stad op
twee of drie plekken in brand (…). Ik ben heel tevreden dat er in zo'n slechte
stad met zoveel ketters een voorbeeld is gesteld.
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bron 4
Het eerste en het zesde couplet uit het Wilhelmus, een omstreeks 1570
gecomponeerd strijdlied van de aanhangers van Willem van Oranje:
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitse bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd1),
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond2),
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

noot 1 onbevreesd
noot 2 voor altijd
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bron 5
Prent uit 1652 gemaakt door Antonie Siverdtsma van de jonge prins Willem III van
Oranje als klein kind, naar de gewoonte van de tijd afgebeeld in een jurkje

Toelichting
De prent is een illustratie bij een gedicht op de jonge prins van Isaac Burghoorn.
In zijn rechterhand houdt Willem de staf van bevelhebber, met zijn linkerhand
aait hij de Nederlandse leeuw.
In de bloempot op de vensterbank groeit een sinaasappelboom, in die tijd
oranjeboom genoemd.
Rechtsboven staat in de zon (in Hebreeuws schrift) de tekst "Jahweh"
(Hebreeuws voor God).
Rond de stralenkrans staat in het Latijn: "Uiteindelijk wordt de twijg een boom,"
de wapenspreuk van prins Maurits.
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bron 6
Fragmenten uit een briefwisseling in 1666 tussen Lodewijk XIV en zijn ambassadeur
in de Republiek, graaf Godefroy D'Estrades:
D'Estrades aan Lodewijk XIV:
Ik ken hier maar vier personen die niet om te kopen zijn. Dat zijn de twee
gebroeders De Witt en de heren Van Beuningen en Van Beverning
(diplomaten van de Republiek). Wat de anderen aangaat, die kan men met
geld aan zijn kant krijgen, telkens als men wil. Dit is er de oorzaak van dat
men nergens zeker van kan zijn en dat elk uur de zaken van gedaante
veranderen.
Lodewijk XIV aan D'Estrades:
Gij moet al uw vrienden gaan bezoeken, hen kracht inboezemen en hen sterk
maken de stroom te keren. Want het merendeel van de provinciën neigt ertoe
een besluit te nemen dat allerschadelijkst is voor het welzijn van hun zaak en
dat zo strijdig met hun vrijheid is als ooit een besluit is geweest (namelijk
vrede te sluiten met Engeland). En aangezien in zulke omstandigheden geld
geen schade aan kan richten, zend ik u tienduizend rijksdaalders. Die kunt gij
uitdelen, zo gij het goed vindt, op de wijze die u uitkomt, aan de personen die
door hun standvastigheid een wankelende staat kunnen ondersteunen. Want
ik zie dat deze staat het gevaar loopt volkomen ten onder te gaan. Zo gij een
grotere som nodig heeft, hoewel men in het land waar gij zijt de mensen met
weinig geld van mening kan laten veranderen, behoeft gij het mij maar te laten
weten en ik zal er gelijk in voorzien.
Antwoord van D'Estrades aan Lodewijk XIV:
Uwe majesteit zou niet kunnen geloven hoeveel geld er sinds acht dagen door
de Spanjaarden, door de Engelsen en door de prins van Oranje uitgedeeld is,
om de afvaardiging van ambassadeurs naar Engeland te zenden, te
ondersteunen, en daar de prins van Oranje bij te voegen om de vrede te
bemiddelen.
Toelichting
Vanaf 1663 voert de graaf D'Estrades onderhandelingen namens
Lodewijk XIV met Johan de Witt om tot een verdeling van de Spaanse
Nederlanden te komen. In 1665 raakt de Republiek in een handelsoorlog met
Engeland. Frankrijk steunt de Republiek en verklaart Engeland een jaar later ook
de oorlog.

VW-1021-a-13-1-b

5/9

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 332

De Verenigde Staten en hun federale overheid, 1865-1965
bron 7
In 1886 is er grote arbeidsonrust in de Verenigde Staten. Enkele vakbonden stellen
de werkgevers een ultimatum voor de invoering van de achturige werkdag. Voordat
het ultimatum verstrijkt, verschijnt in een aflevering van het tijdschrift Puck van
28 april 1886 een prent van Joseph Keppler onder de titel The Big Boycott Wind-Bag
(de grote boycot windbuil)

Onderschrift:
Order: ''It looks very formidable, but I think that this little instrument will soon
make it collapse'' (vertaling: Orde: ''Het ziet er indrukwekkend uit, maar ik denk
dat dit instrumentje de ballon snel in elkaar zal laten zakken.'')
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bron 8
In 1903 bombardeert de Duitse marine een fort in Venezuela vanwege achterstallige
betalingen aan Duitsland. De Amerikaanse president Theodore Roosevelt reageert
daarop als volgt:
De Verenigde Staten willen geen uitbreiding van grondgebied op het
Westelijke halfrond, noch op andere wijze ingrijpen in aangelegenheden van
andere landen in dat gebied, behalve wanneer dat in hun belang is. Wij
streven er slechts naar dat in onze buurlanden stabiliteit, orde en welvaart
heerst. Elk land met een bevolking die zich goed gedraagt, kan rekenen op
onze warme vriendschap. Als een land er blijk van geeft sociale en politieke
vraagstukken op een efficiënte en fatsoenlijke manier te kunnen afhandelen
en als het zijn financiële verplichtingen nakomt, heeft het geen tussenkomst
van de Verenigde Staten te vrezen. Chronische misstanden of wanbeleid,
waardoor de betrekkingen met de beschaafde wereld in het geding zijn,
kunnen er zowel in Amerika als elders toe leiden dat een beschaafd land
uiteindelijk moet ingrijpen. Op het Westelijk halfrond kunnen de Verenigde
Staten zich gedwongen voelen, hoe zeer dat ook tegen hun zin in is, een
internationale politiemacht in te zetten om op te treden tegen ernstige
wandaden of wanbeleid.

bron 9
Een fragment uit een tekst in een schoolboek voor het vak geschiedenis dat in 1931
in gebruik is op een openbare school in New York:
Toen de negers begrepen dat ze voortaan vrij waren, wilden velen weg van de
plantages waar zij als slaaf hadden gewerkt, hoewel ze nauwelijks een idee
hadden waar ze heen wilden of wat ze wilden gaan doen. Ze hadden geen
huizen en geen geld. Ze begonnen rond te zwerven, te stelen en te plunderen.
In één week werden in een plaats in Georgia honderdvijftig negers
gearresteerd voor diefstal.
Veel onnozele negers dachten dat het eigendom van hun vroegere bazen nu
van hen was en namen zelfs grond in bezit, begonnen er huizen op te bouwen
of stichtten boerderijen. Vaak waren zij beledigend naar blanken toe. Op
sommige plaatsen werd de situatie zo ernstig dat blanke vrouwen zelfs
overdag bang waren om hun huizen te verlaten. Veel blanken sliepen met een
geweer binnen handbereik, zodat zij zichzelf konden beschermen wanneer zij
zouden worden aangevallen door een neger.
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bron 10
In het kader van de New Deal wordt in 1935 de Farm Security Administration (FSA)
opgericht, een federale overheidsinstantie voor het platteland. In de jaren 1935-1944
laat de FSA duizenden foto's maken, waaronder deze foto van Dorothea Lange uit
1940

Onderschrift:
Children in a democracy. A migratory family living in a trailer in an open field.
No sanitation, no water. They came from Amarillo, Texas.
Vertaling:
Kinderen in een democratie. Een zwervend gezin, dat leeft in een
aanhangwagen in het open veld. Geen riolering, geen water. Zij kwamen uit
Amarillo in Texas.
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bron 11
Op 14 januari 1964 verschijnt een illustratie van Norman Rockwell op de omslag van
het Amerikaanse tijdschrift Look, getiteld: The Problem We All Live With (vertaling:
het probleem waarmee wij allemaal leven)

Toelichting
Op de banden rond de armen van de vier mannen staat geschreven: "Deputy
U.S. Marshall", een rang voor een federale politiebeambte.
Op de muur staat ''K.K.K.'' en "Nigger" (Amerikaans scheldwoord voor een
zwarte).
De resten van een uiteengespatte tomaat zijn zichtbaar.

VW-1021-a-13-1-b

9/9

lees verdereinde
►►►


Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 336

Examen VWO

2013
tijdvak 1
dinsdag 21 mei
9.00 - 12.00 uur

geschiedenis (pilot)

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 26 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld
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Door de tijd heen

2p

1

De volgende vrouwen met politieke invloed staan in willekeurige volgorde:
1 Marie Dentière, een Franse voormalige non, vond het belangrijk dat
vrouwen zich inzetten voor de Reformatie.
2 De Frankische koningin Brunhilde heerste na het vertrek van de
Romeinen over het noorden van Gallië.
3 Tijdens de oorlog tussen verschillende feodale heersers over de
troonopvolging in Engeland steunden de burgers van Londen koningin
Mathilde. Maar toen de koningin weigerde de belasting te halveren,
sloten de burgers de stadspoorten en werd Mathilde niet gekroond.
4 Elpenice was, voor zover bekend, de enige vrouw die openlijk kritiek
durfde te leveren op het beleid van de Atheense staatsman Perikles.
5 Madame de Pompadour had als maîtresse van de absolute koning
Lodewijk XV invloed op politieke beslissingen in Frankrijk.
6 Agrippina oefende veel invloed uit op het bestuur van het Romeinse
imperium doordat zij veel gedaan kreeg bij haar echtgenoot keizer
Tiberius en later bij haar zoon keizer Nero.
Zet deze vrouwen in de juiste volgorde, van vroeger naar later. Noteer
alleen de nummers.

Prehistorie en oudheid

2p

2

In 1274 v. Chr. vond er een veldslag plaats tussen de legers van de
Hittitenkoning Muwatali II en de Egyptische farao Ramses II.
Tijdens de slag werden door de Egyptenaren 2.000 strijdwagens met
ieder drie soldaten ingezet. De Hittiten hadden 3.000 strijdwagens met elk
twee soldaten. Daarnaast hadden beide legers meer dan 10.000
voetsoldaten tot hun beschikking.
Hieruit kun je concluderen dat zowel bij de Hittiten als bij de Egyptenaren
sprake was van een landbouwsurplus.
Leg dit uit.
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3p

4p

3

4

In de Griekse stadstaat Athene maakten negen archonten deel uit van het
bestuur. Ze waren voornamelijk actief op het gebied van rechtspraak,
religie en leger. De archonten werden elk jaar vervangen door nieuwe,
door de Atheners aangewezen archonten.
In het jaar 91-92 was de Romeinse keizer Domitianus archont van
Athene.
Leg uit dat:
 de jaarlijkse wisseling van archonten bijdroeg aan het voortbestaan
van de Atheense democratie en
 de aanstelling van Domitianus als archont paste bij een kenmerkend
aspect van de oudheid.
Gebruik bron 1.
Vier stellingen over de Romeinse tijd in de omgeving van Simpelveld:
1 Er was sprake van romanisering in deze omgeving.
2 Er waren grote sociale verschillen in de samenleving.
3 In de derde eeuw waren er nog Romeinse legioenen.
4 De eigenaren van de sarcofaag geloofden in een leven na de dood.
Leg per stelling uit of de bron wel of niet gebruikt kan worden om de
stelling te ondersteunen.

De middeleeuwen

4p

4p

5

6

In 877 vertrok keizer Karel de Kale naar Italië om paus Johannes VIII bij
te staan in diens strijd tegen de islamieten. Karels zoon Lodewijk de
Stamelaar nam het bestuur van het rijk op zich tijdens zijn vaders
afwezigheid. Voor zijn vertrek voerde Karel de Kale de maatregel in dat
de titel graaf en het leen erfelijk werden.
Leg uit wat deze maatregel betekende voor:
 de bereidwilligheid om deel te nemen aan de veldtocht van Karel en
 de macht van zijn zoon Lodewijk de Stamelaar.
Gebruik bron 2.
De bisschoppen zetten paus Johannes XII af op verzoek van hun
leenheer keizer Otto I.
Licht deze gebeurtenis toe door:
 (zonder bron) het middeleeuwse politieke conflict te noemen waarmee
deze gebeurtenis in verband gebracht kan worden en
 aan de bron een religieus argument van de bisschoppen voor deze
beslissing te ontlenen en
 (zonder bron) uit te leggen waarom de bisschoppen de keizer
gehoorzamen.
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4p

3p

7

8

Gebruik bron 3.
Twee ontwikkelingen in de late middeleeuwen:
1 Er kwam een einde aan het autarkisch economische systeem en
2 de kruistochten naar het Midden-Oosten vonden plaats.
Leg uit:
 dat er een samenhang is tussen de eerste ontwikkeling en lokale markten
en
 waardoor de jaarmarkten profiteren van de kruistochten.
Op 5 januari 1477 sneuvelde Karel de Stoute, die als graaf van Vlaanderen
leenman van de Franse koning was. Hij had een dochter, Maria de Rijke, als
erfgenaam. Een maand na Karels dood stelde de Franse koning Lodewijk XI
een huwelijk voor tussen zijn zoon en Maria de Rijke. Maar in april 1477
besloten de Staten van Vlaanderen (een vergadering van burgers en adel
waarin de steden de hoofdrol speelden) dat Maria de Rijke in het huwelijk
moest treden met Maximiliaan van Habsburg, de zoon van de keizer van
Duitsland.
Toon met deze gebeurtenissen aan, dat in de late middeleeuwen steden
zelfstandiger zijn geworden en het feodalisme zwakker is geworden en geef
hiervoor een verklaring.
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Door de tijd heen
Hieronder staan zes politieke denkers (1 tot en met 6), met daaronder zes
van hun uitspraken (a tot en met f), in willekeurige volgorde:
1 Paus Gregorius VII, als hoofd van de rooms-katholieke kerk
verwikkeld in de Investituurstrijd
2 Jean-Jacques Rousseau, een verlicht denker
3 Benito Mussolini, de Italiaanse fascistische leider
4 Aristoteles, een Griekse filosoof
5 Thomas Hobbes, een van de verdedigers van het absolutisme
6 Friedrich Engels, een van de grondleggers van het marxistisch
socialisme.
a

2p

2p

9

10

"Het is niet mogelijk dat de soeverein het verdrag verbreekt. Om die
reden kan geen van zijn onderdanen, met het excuus dat het verdrag
niet meer geldt, zich onttrekken aan zijn onderwerping aan de
soeverein."
b "Regeringsvormen die alleen het persoonlijk belang van de heersers
dienen, zijn verkeerde regeringsvormen of corrupte vormen van goede
constituties. Zulke corrupte vormen zijn despotisch, aangezien de
stadstaat een vereniging van vrije mensen is."
c "Het volk dat aan de wetten onderworpen is, moet er de maker van
zijn. Alleen aan hen die een samenleving vormen, komt het toe de
voorwaarden van die samenleving te regelen."
d "Heerschappij vraagt om discipline, het coördineren van alle krachten
(…); dit verklaart (…) veel aspecten van het praktische functioneren
van de staat en de noodzakelijke strenge maatregelen die moeten
worden genomen tegen degenen die zich verzetten tegen deze
spontane en onvermijdelijke beweging."
e "Industrie concentreert eigendom in de handen van weinigen. Het
vereist veel kapitaal om de kolossale vestigingen op te zetten die de
kleine handelsbourgeoisie ruïneren."
f "Twijfelt ook maar iemand eraan dat de priesters van Christus moeten
worden beschouwd als de vaders en meesters van koningen en
vorsten en alle andere gelovigen?"
Zet bij elk politieke denker (1 tot en met 6) de daarbij passende uitspraak
(a tot en met f). Noteer alleen de nummers en letters.
Let op! Bij elke uitspraak past één denker.
Gebruik nogmaals de hierboven staande denkers 1 tot en met 6.
De zes denkers staan in willekeurige volgorde.
Zet deze denkers in de juiste volgorde, van vroeger naar later. Noteer
alleen de nummers.
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Vroegmoderne tijd

2p

2p

3p

3p

4p

2p

11

Gebruik bron 4.
De omstandigheden die in de bron beschreven worden, kunnen worden
gebruikt om een verklaring te geven voor het ontstaan van de Opstand.
Leg uit welke verklaring dat is.

12

Historici maken graag gebruik van beschrijvingen van buitenlandse
bezoekers om onderzoek te doen naar het dagelijks leven in de
Republiek, maar behandelen de informatie daaruit altijd met enige
voorzichtigheid.
Geef hiervoor een verklaring.

13

14

15

16

Gebruik bron 5.
Een bewering:
De uitbreiding van het paleis in Versailles past bij de politieke ambitie van
veel vorsten aan het eind van de zeventiende eeuw.
Ondersteun deze bewering door:
 aan te geven wat die politieke ambitie inhoudt en
 twee redenen te noemen waardoor de uitbreiding van het paleis in
Versailles voor de Franse koning bijdraagt aan die politieke ambitie.
Gebruik bron 6.
Willem Frederik wil het ancien regime aanpassen op een manier die past
bij een kenmerkend aspect van die tijd.
Noem dit kenmerkend aspect en licht dit toe met twee voorbeelden uit de
bron.
Gebruik bron 7 en 8.
De Franse politieke denkers in de achttiende eeuw worden beïnvloed door
de ideeën van de Verlichting. Desondanks wordt er verschillend gedacht
over de praktische uitvoering van de wetgevende macht.
Geef aan dat Rousseau en Sieyès verschillen in hun visie over uitvoering
van de wetgevende macht in de praktijk en verklaar dit vanuit het verschil
in hun maatschappelijke positie.
Gebruik bron 9.
De gebeurtenissen die Maria Perkins beschrijft zijn niet de enige reden
waarom deze brief door abolitionisten voor hun campagnes gebruikt kan
worden.
Leg uit dat deze bron door de aard ervan geschikt is om de boodschap
van de abolitionisten over te brengen.
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Moderne tijd

2p

4p

3p

2p

4p

4p

17

18

19

20

21

22

Nederland is laat met de industrialisatie. Eén van de oorzaken hiervoor is
volgens historici het ontbreken van mijnbouw in Nederland.
Leg uit welke redenering deze historici hierbij volgen.
Op 5 juni 1911 werd in België de Algemene Wet op de Mijnen van kracht.
In deze wet stonden enkele voorwaarden voor het werken in de
steenkoolmijnen. Drie voorbeelden van deze voorwaarden zijn:
1 Vrouwen en jongeren onder de twaalf jaar mogen niet meer
ondergronds werken.
2 Vanaf de leeftijd van 60 jaar heeft elke mijnwerker recht op pensioen.
3 De mijnen zijn particuliere bedrijven.
Met de voorwaarden uit de wet kun je laten zien dat deze wet een
compromis was tussen liberalen en socialisten.
Toon dit aan door bij twee van deze voorwaarden de verschillende
opvattingen van liberalen en socialisten hierover te vergelijken.
Gebruik bron 10 en 11.
Een bewering:
Het optreden van de Belgen in Congo is een voorbeeld van modern
imperialisme.
Ondersteun deze bewering met drie economische voorbeelden uit de
bronnen.
Gebruik bron 10 en 11.
De toespraak van koning Boudewijn geeft een ander beeld van het
modern imperialisme dan het rapport van professor Cattier.
Geef een verklaring voor het beeld dat koning Boudewijn schetst.
Gebruik bron 12.
Dit is een fascistische propagandaposter.
Toon dit aan door twee kenmerken van het fascisme te noemen en bij elk
kenmerk duidelijk te maken hoe dit in het affiche naar voren komt.
Gebruik bron 13.
In deze tekst noemt Christabel Bielenberg verschillende oorzaken voor de
opkomst van het nationaalsocialisme in Duitsland.
Noem twee van die oorzaken en geef bij elke oorzaak aan waarom deze
kan leiden tot een dictatuur.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende
pagina.
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2p

4p

4p

2p

23

Gebruik bron 14.
Bij deze foto passen twee gegevens:
1 Op zaterdag 22 februari 1941 worden in Amsterdam 400 joodse mannen
door de Duitse bezetter opgepakt. Tijdens de razzia worden foto's
gemaakt door een Duitse militair.
2 De Amsterdamse fotograaf waar de foto's ontwikkeld worden, maakt
extra afdrukken van de foto's die hij na de bevrijding openbaar maakt.
Volgens veel historici geeft deze foto een betrouwbaar beeld van de razzia.
Leg dit met beide gegevens uit.

24

Gebruik bron 15.
Een bewering:
Uit dit artikel kun je afleiden dat de Koude Oorlog een rol speelt in zowel het
optreden van de Verenigde Staten in de kwestie Indonesië als in de
Europese eenwording.
Leg dit uit voor beide onderdelen.

25

Een bewering:
De ontwikkeling van de multiculturele samenleving in Europa na 1945 kan in
verband gebracht worden met:
1 het proces van dekolonisatie en
2 de toenemende welvaart.
Leg beide delen van de bewering telkens met een voorbeeld uit.

26

Gebruik bron 16.
De schrijvers van een herinneringsboek over Nederland vanaf de jaren 1960
nemen deze advertentie op in hun boek, omdat zij deze advertentie
kenmerkend vinden voor de maatschappelijke veranderingen in deze
periode.
Beredeneer welke twee veranderingen de schrijvers met de advertentie
toegelicht kunnen hebben.

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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Prehistorie en oudheid
bron 1
In 1930 werd bij graafwerkzaamheden bij een huis in Simpelveld (Limburg) een
Romeinse sarcofaag (in dit geval een kist voor crematieresten) aangetroffen uit de
periode 200-250:

Toelichting
De kist is van binnen met reliëfs versierd. Afgebeeld is een vrouw, liggend op
een rustbed. Naast haar zijn haar huis, meubels en ander huisraad te zien.
Verschillende grafgiften zoals gouden sieraden en een zilveren spiegeltje lagen
in de kist.
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De middeleeuwen
bron 2
Rond 964 beschrijft bisschop Liutprand van Cremona, die benoemd is door Otto I,
een kerkvergadering waarbij de bisschoppen paus Johannes XII afzetten. De Duitse
keizer Otto I leidt deze vergadering:
Toen iedereen zijn plaats had ingenomen en er absolute stilte heerste, begon
de heilige keizer Otto als volgt: "Hoe passend zou het zijn als
paus Johannes XII aanwezig was geweest op deze heilige vergadering. Ik
vraag u, heilige vaders, uw mening te geven over de reden waarom hij heeft
geweigerd deze grootse bijeenkomst bij te wonen." Hierop zeiden de
Romeinse bisschoppen, de kardinalen en de dekens samen met het hele volk:
"Wij zijn verbaasd dat uwe meest heilige wijsheid zich verwaardigt ons deze
vraag te stellen: zelfs de inwoners van Iberië, Babylon en Indië kennen het
antwoord. Johannes is nog erger dan een van die schrokkende wolven in
schaapskleren. Zijn woestheid is overduidelijk, hij is openlijk verwikkeld in de
zaken van de duivel; hij probeert niet eens het te verbergen."
Keizer Otto antwoordde: "Het schijnt mij juist dat de aanklachten tegen de
paus punt voor punt naar voren worden gebracht, en dat de hele vergadering
dan overdenkt welke actie er moet worden ondernomen."

bron 3
De Franse monnik Humbert de Romans schrijft in 1270 over markten en jaarmarkten:
Hoewel de termen markt en jaarmarkt vaak door elkaar heen worden gebruikt,
is er wel degelijk verschil tussen beide. Op jaarmarkten worden dure zaken
verkocht, ze vinden slechts één keer per jaar plaats en er komen mensen
naartoe van heinde en verre. Gewone markten zijn voor de onbelangrijke
dingen, de dagelijkse levensbehoeften, ze worden wekelijks gehouden en
alleen bezocht door de mensen uit de streek.
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Vroegmoderne tijd
bron 4
In 1564 schrijft inquisiteur Titelmans aan de landvoogdes Margaretha van Parma,
plaatsvervangster van de Spaanse koning Filips II in de Nederlanden:
Het is waar dat ik eerder met minder vrees mensen had aangehouden met
vier, vijf of zes man dan dat ik nu doe met vijftien of twintig soldaten, want ik
merk dat het volk bereid is tot rebellie en rellen, zodat het nodig is de
arrestaties te verrichtten met meer soldaten.
Toelichting
De inquisitie was een rooms-katholieke kerkelijke rechtbank die ketters
opspoorde en berechtte.
bron 5
Een schilderij uit de zeventiende eeuw van het paleis van Versailles, nabij Parijs,
verbouwd tussen 1661 en 1682 in opdracht van de Franse koning Lodewijk XIV:

Toelichting
Tijdens zijn regeerperiode (1642-1715) laat Lodewijk XIV het jachtslot in
Versailles uitbouwen tot een paleis dat, naast de vertrekken voor de koning en
koningin, meer dan 500 appartementen heeft voor gasten en vrienden. Tijdens
de regeerperiode van Lodewijk XIV verbleven soms drie- tot tienduizend gasten
tegelijkertijd in het paleis.

VW-1021-f-13-1-b

4 / 12

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 348

bron 6
Prins Willem Frederik van Oranje, de latere koning Willem I, schreef als
zeventienjarige jongen op 18 april 1788 in een opstel voor zijn privéleraar:
Het beste dat een jonge vorst kan doen om zich te kunnen strelen met de
gedachte dat hij in staat zal zijn tot het voeren van een voorspoedig bewind,
mocht hij daartoe worden geroepen, is zich de behoorlijke kundigheid eigen te
maken van alles wat tot het vervullen van zijn plicht hoort.
Alles wat hem daarvan afhoudt moet hij zorgvuldig afkappen: ijdele vermaken,
vooroordelen, vleierij. Hij moet de constitutie van het land en de geaardheid
van het volk goed leren kennen. Hij moet zich alle vorstelijke deugden eigen
maken, te weten: godsvrucht, rechtvaardigheid en billijkheid, dapperheid,
geheimhouding, voorzichtigheid, goedheid en weldadigheid. Dat laatste
zonder verkwisting, een zeer gevaarlijke ondeugd.
De nadelen van de democratie of volksregering zijn dat daarbij de
toestemming van een groot aantal mensen nodig is. Dat maakt het zeer
moeilijk om a. geheimhouding te garanderen en b. tot verstandige besluiten te
komen. Een volksregering biedt een al te grote vrijheid, die zeer dikwijls in
harde slavernij verandert omdat er meestal iemand opstaat die zich meester
maakt van de gedachten van het volk, en door zijn invloed over dat volk zich
vervolgens tot tiran ontwikkelt. In een volksregering zijn er altijd enkele
demagogen die zo veel invloed op het volk hebben, dat dit alles doet wat zij
goedvinden en dus zijn die demagogen (…) tirannen. Zo worden
volksregeringen al gauw de ergste aristocratische tirannieën.

bron 7
Een fragment uit het boek Du contrat social (Het maatschappelijk verdrag) van
Jean-Jacques Rousseau uit 1762:
De soevereiniteit kan niet worden vertegenwoordigd om dezelfde reden als
waarom ze niet kan worden vervreemd; ze bestaat wezenlijk in de algemene
wil en de wil laat zich niet vertegenwoordigen, hij is het zelf of hij is iets
anders; er is geen tussenweg. De afgevaardigden van het volk zijn dus geen
vertegenwoordigers van het volk en kunnen dat ook niet zijn; ze zijn slechts
lasthebbers; ze kunnen nergens een definitieve beslissing over nemen. Iedere
wet die het volk niet persoonlijk heeft bekrachtigd, is nietig; het is helemaal
geen wet.
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bron 8
Een fragment uit een toespraak tot de Franse Nationale Vergadering van de
revolutionaire politicus Emmanuel-Joseph Sieyès op 7 september 1789:
De burgers kunnen haar (de wetgevende macht) op twee manieren
uitoefenen. Ze kunnen hun vertrouwen schenken aan een aantal onder hen.
Zonder hun rechten te vervreemden, vertrouwen ze de uitoefening ervan toe
aan anderen. Het is met het oog op het algemene nut dat ze
vertegenwoordigers benoemen, die beter in staat zijn dan zijzelf het algemeen
belang te herkennen en daarbij hun eigen wil te interpreteren. De andere
manier (…) is persoonlijk direct mee te doen aan het maken van de wetten.
Frankrijk is één geheel, en moet dat ook zijn. Alle delen zijn onderworpen aan
één gemeenschappelijke wetgeving en één gemeenschappelijk bestuur.
Aangezien het overduidelijk is dat vijf tot zes miljoen actieve burgers,
verspreid over meer dan 25.000 vierkante mijl, helemaal niet met elkaar
kunnen vergaderen, staat vast dat zij niets anders kunnen verlangen dan een
wetgevende macht door vertegenwoordiging. De burgers die
vertegenwoordigers benoemen, zien er dus vanaf zelf direct de wet te maken.
Toelichting
In april 1789 breekt de Franse democratische revolutie uit. Sieyès is in dat jaar
lid van de Nationale Vergadering, en wordt later een van de leiders van de
Revolutie.
bron 9
Op 8 oktober 1852 schrijft de Amerikaanse slavin Maria Perkins aan haar man
Richard:
Lieve echtgenoot,
Ik schrijf je een brief om je van mijn ellende te vertellen. Mijn meester heeft
maandag Albert aan een handelaar verkocht en mijzelf en een ander kind te
koop gezet en ik wil dat je snel van je laat horen, voor de volgende
verkoopdag als dat kan, al weet ik niet wanneer die is. Ik wil niet dat je tot
kerstmis wacht, ik wil dat je dokter Hamilton en je meester vraagt of ze me
willen kopen, dat kunnen ze nu regelen. Ik wil niet dat een handelaar me
krijgt. Ze hebben me gevraagd of ik iemand wist die me wilde kopen en ik heb
"nee" gezegd. Ze hebben mij naar de verkoopplek gebracht maar me niet te
koop aangeboden. Een man genaamd Brady heeft Albert gekocht en is
vertrokken, ik weet niet waarheen. Ze zeggen dat hij in Scottesville woont.
Mijn bezittingen zijn op verschillende plekken blijven liggen en als ik word
verkocht weet ik niet wat ervan overblijft. Ik verwacht niet dat ik het geluk heb
dat alles goed komt, ik heb veel verdriet.
Ik ben en blijf voor altijd je trouwe echtgenote,
Maria Perkins
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Moderne tijd
bron 10
Professor Félicien Cattier van de universiteit van Brussel bezoekt de Belgische
kolonie Congo in Afrika en beschrijft in de tijd van Leopold II (1906) de behandeling
van Congolezen door de Belgen:
De inboorling is gedwongen zich te verplaatsen en het grootste deel van zijn
tijd te besteden aan het oogsten van rubber. In deze omstandigheden is het
sterftecijfer zeer hoog.
Tijdens de rubberoogst moeten de inboorlingen in het oerwoud leven,
afgezonderd in kleine groepen, en zij worden de prooi van wilde dieren. Men
houdt geen rekening met de seizoenen: de inboorlingen moeten in het
overstroomde woud werken, en staan tot hun middel in het water.
Tijdens de razzia's worden elk jaar een groot aantal negers omgebracht door
de soldaten van de openbare macht.
De moraal van de negers is gedeprimeerd. De bevolking kent een angstig en
onrustig bestaan, steeds klaar om in de bush te vluchten en aldus te
ontsnappen aan de aanvallen en plunderingen van de openbare macht.

bron 11
Op 30 juni 1960 houdt koning Boudewijn een toespraak bij de onafhankelijkheid van
de voormalige Belgische kolonie Congo. Hierin zegt hij:
Mijnheer de president,
Heren,
Congo heeft spoorwegen gekregen, allerlei zee- en luchtvaartlijnen, die, door
uw bevolkingen met elkaar in contact te brengen, hun eenheid hebben
bevorderd en de landen verruimd hebben naar de wereld.
Een medische dienst, waarvan het oprichten meerdere tientallen jaren vroeg,
is geduldig georganiseerd en heeft u bevrijd van vele verwoestende ziekten.
(…) Industriële ondernemingen hebben de natuurlijke bodemrijkdommen tot
hun recht laten komen. De uitbreiding van de economische activiteit is
aanzienlijk geweest; deze heeft de welvaart van uw bevolking verhoogd en
heeft het land de technici gegeven die onmisbaar zijn voor zijn ontwikkeling.
Dankzij de missiescholen, evenals degene die de openbare machten
oprichtten, kent de basiseducatie een aanzienlijke uitbreiding; een
intellectuele elite is zich aan het vormen, waardoor uw universiteiten snel
zullen groeien.
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bron 12
Een Italiaans affiche uit 1934 (het revolutiejaar 12):

Toelichting
Afgebeeld is Benito Mussolini, leider van Italië tussen 1922 en1945.
Het woord SI betekent in het Italiaans 'ja'.
In de S staan trommelaars van de ONB, de jeugdbeweging van de Italiaanse
Fascistische Partij; in de I is de lijst opgenomen van parlementariërs die door de
fascistische Grote Raad zijn goedgekeurd.
Onderaan staat (in vertaling): ingeschreven kiezers 10.526.504, uitgebrachte
stemmen (96,25%), voor-stemmen (99,84%), tegen (0,15%).
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bron 13
De Engelse Christabel Bielenberg is getrouwd met een Duitse advocaat. Zij vertelt in
een BBC-documentaire uit 1973 over haar leven in Duitsland:
Toen ik in 1932 naar Duitsland ging, was dat in een periode waarover je wel
kunt zeggen dat de Weimarrepubliek stervende was, denk ik. Ze hadden de
regering vervangen, iets wat praktisch om de drie maanden gebeurde, en de
nieuwe regering regeerde al met nooddecreten. Ik denk dat de hele atmosfeer
in Duitsland werd beheerst door grote armoede, dat lijdt geen twijfel; zelfs voor
iemand uit Engeland, waar het evenmin erg goed ging, was dat overduidelijk.
Er waren zesenhalf miljoen werklozen en elk weekeinde waren er politieke
betogingen waarbij de nazi's en de communisten tegenover elkaar stonden.
Iedere politieke partij had een militante vleugel, wat uiteraard een groot
verschil vormde met Engeland, die marcherend door de straten trok. Nagenoeg
elk weekend deden er zich schietpartijen voor waarbij doden vielen, enzovoort.
Volgens mij was de gewone burger deze situatie meer dan beu, zodat hij
reikhalzend uitkeek naar iemand die in staat was schoon schip te maken.
Uiteraard waren er toen al noodwetten van kracht. Dat moest wel; ze maakten
deel uit van de wetgeving, domweg omdat geen enkele regering, ik meen dat
er in totaal zo'n achtenveertig politieke partijen waren, in staat was op basis
van een meerderheid te regeren. Daarom waren die noodwetten er, klaar om
gebruikt te worden door iedereen die daar zin in had.
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bron 14
Een foto van een razzia op Joodse mannen in februari 1941 in Amsterdam:
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bron 15
Een artikel in de New York Times van 25 december 1948 besteedt aandacht aan het
optreden van de Verenigde Staten in de 'Indonesische kwestie':
Zoals is gebleken uit de debatten en stemmingen in de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties over de Amerikaanse voorstellen over Indonesië, zullen
onze belangrijkste Europese bondgenoten niet instemmen met drastische
maatregelen tegen Nederland naar aanleiding van de Nederlandse acties op
Java.
De kwetsbare structuur van de Europese veiligheid (…) kan eenvoudigweg
worden vernietigd door een Amerikaanse poging om Holland te isoleren. De
regering van de Verenigde Staten is zich hier onbehaaglijk van bewust, net
zoals ze zich bewust is van de koppigheid van het Nederlandse karakter, het
provocerende karakter van het Indonesische gedrag en het voornemen van de
Sovjet-Unie om zoveel mogelijk winst uit de zaak te halen. Onze regering
staat dus voor een nieuw dilemma in de buitenlandse politiek waar ze een
oplossing voor hoopt te vinden, al weet ze nu nog niet welke.
Toelichting
Eind 1948 zendt de Nederlandse regering troepen naar Java in een poging om
daar haar koloniale macht te stabiliseren en dekolonisatie van Indonesië te
voorkomen. De Verenigde Staten proberen deze Nederlandse actie tegen te
houden.
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bron 16
Een advertentie uit de jaren 1960 voor een product tegen acne. De advertentie
verscheen voornamelijk in jongerenbladen zoals de Tina:

Tekst in de prent:
"Die vuile rotpukkels".
"Kom, kom, had je mij moeten zien: honderden pukkels. Dankzij Jade heb ik er
nu nog maar ééééééén!"
Toelichting
Een pukkel is in deze tijd ook de benaming voor een bepaald type schooltas.
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Examen VWO

2013
tijdvak 2
woensdag 19 juni
13.30 - 16.30 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 29 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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De Republiek in een tijd van vorsten
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De moedernegotie droeg ertoe bij dat de Republiek in staat was handel te
drijven met Azië.
Leg dit met een voorbeeld uit.
Twee gebeurtenissen rond het standbeeld van Erasmus in Rotterdam:
1 In 1549 bezocht kroonprins Filips Rotterdam, samen met landvoogdes
Maria van Hongarije. Zij toonden hun waardering voor Erasmus (in
1536 gestorven) door het geboortehuis van Erasmus te bezoeken en
zijn standbeeld te bewonderen.
2 In 1572 beschoten Spaanse troepen het standbeeld van Erasmus en
gooiden het in het water.
Deze gebeurtenissen illustreren de verandering van het Habsburgse
beleid in de Nederlanden tussen 1549 en 1572.
Noem de verandering in de visie op Erasmus die uit deze gebeurtenissen
is af te leiden en verklaar deze verandering.
In 1564 schafte de stad Brugge de door Karel V ingestelde Inquisitie af en
werden de ambtenaren van inquisiteur Pieter Titelmans gearresteerd.
Geef twee argumenten die de stad kan hebben gebruikt om dit besluit te
rechtvaardigen.
Gebruik bron 1.
Volgens sommige historici hebben de opstellers van het Plakkaat van
Verlatinghe zich op het werk van Plessis-Mornay gebaseerd.
Leg uit dat dit aannemelijk is door:
 een korte omschrijving te geven van de Akte van Verlatinghe en
 uit te leggen wat de overeenkomst is tussen het werk van
Plessis-Mornay en het Plakkaat van Verlatinghe.
Gebruik bron 2.
Uit deze brief blijkt dat volgens de Staten van Brabant de Unie van
Utrecht is verzwakt door het gewestelijk particularisme.
Leg dit uit.
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Hieronder staan gebeurtenissen die betrekking hebben op de relatie
tussen Engeland en de Nederlanden.
1 De graaf van Leicester landt in Vlissingen om het bevel over de
troepen van de opstandige gewesten op zich te nemen.
2 De rooms-katholieke koning Jacobus II wordt met militaire steun van
de Republiek door de Engelse protestanten van de troon verdreven.
3 Stadhouder Willem II treedt in het huwelijk met de Engelse prinses
Maria Stuart, wat het prestige van de Oranjes verhoogt.
4 Thomas More, een vriend van de Nederlandse humanist Erasmus,
wordt onthoofd vanwege zijn verzet tegen de kerkelijke politiek van
koning Hendrik VIII.
5 Tijdens de Engelse Burgeroorlog woont Karel Stuart, die aanspraak
maakt op de Engelse troon, enige tijd als balling in de Republiek.
6 Wanneer Engeland en Frankrijk de Republiek tegelijkertijd aanvallen,
behaalt Michiel de Ruyter enkele klinkende overwinningen op zee.
Zet deze gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
Noteer alleen de nummers.
Gebruik bron 3.
Tijdens het Twaalfjarig Bestand raakt de machtsstrijd tussen Johan van
Oldenbarnevelt en Maurits verbonden met het religieuze conflict tussen
arminianen en gomaristen.
Leg uit:
 waardoor deze verbondenheid tussen het politieke en religieuze
conflict in de prent duidelijk wordt gemaakt en
 met twee aan de prent ontleende argumenten welk standpunt de
maker weergeeft in het conflict tussen Van Oldenbarnevelt en Maurits.
Over de tolerantie in de Republiek doet een historicus de volgende
uitspraken:
1 Dankzij de bijzondere politieke structuur van de Republiek was het
voor andersdenkenden mogelijk om aan godsdienstvervolging te
ontkomen.
2 In de Republiek konden rooms-katholieken in veel plaatsen hun
kerkdiensten houden als zij recognitiegeld (een geldbedrag) aan de
autoriteiten betaalden.
Licht deze uitspraken toe door:
 uit te leggen waardoor de bijzondere structuur van de Republiek
godsdienstvervolging bemoeilijkte en
 aan te geven waarom het heffen van het recognitiegeld het beeld van
de tolerante Republiek nuanceert.
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Tijdens de onderhandelingen over de Vrede van Münster liet de graaf van
Peñaranda, een Spaanse diplomaat, aan de vertegenwoordigers van de
Republiek het geheime plan uitlekken voor een huwelijk tussen
Lodewijk XIV en een Spaanse koningsdochter die de
Zuidelijke Nederlanden als bruidsschat zou meekrijgen.
Leg uit wat deze diplomaat met het uitlekken van dit bericht wilde
bereiken.
Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw neemt de economische
voorsprong van de Republiek op Engeland en Frankrijk af, onder andere
als gevolg van Engelse en Franse economische maatregelen.
Licht dit toe door:
 een economische maatregel van Engeland en een economische
maatregel van Frankrijk te noemen en
 aan te geven wat deze landen daarmee wilden bereiken en
 aan te geven waardoor deze landen in die tijd die maatregelen konden
nemen.

11

Gebruik bron 4.
Een bewering:
Het betoog van De Witt draait om de "ware vrijheid", maar is eigenlijk een
verdediging van het Stadhouderloze tijdperk.
Ondersteun deze bewering met drie argumenten uit de bron.

12

Volgens Johan de Witt waren de regenten de verdedigers van de "ware
vrijheid".
Geef aan welk argument de Oranjegezinden hiertegen in konden brengen.

13

14

De Acte van Seclusie (bron 4) was tot stand gekomen onder druk van de
Engelse Lord Protector Oliver Cromwell.
Leg uit dat Cromwell met deze Acte van Seclusie het voortbestaan van
zijn bewind in Engeland veilig wilde stellen.
Omstreeks 1685 raakte Willem III in conflict met Amsterdam over de te
volgen koers tegenover Frankrijk. Willem III was voorstander van
uitbreiding van het landleger. Amsterdam pleitte voor een diplomatieke
koers en wilde geen geld geven voor de opbouw van het landleger.
Licht dit conflict toe door:
 uit te leggen waarom Willem III het noodzakelijk vond om het landleger
uit te breiden en
 twee redenen te noemen waarom Amsterdam Willem III niet wilde
steunen in zijn anti-Franse politiek.

VW-1021-a-13-2-o

4/7

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 360

De Verenigde Staten en hun federale overheid, 1865-1965
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15

16

17

De voormalige slaven in het Zuiden van de Verenigde Staten werden
tussen 1865 en 1877 in het geheim gediscrimineerd, maar na 1877
gebeurde dat openlijk.
Verklaar deze verandering.
In 1886 vond in Chicago een confrontatie plaats tussen stakers en de
politie, waarbij twaalf doden vielen. Samuel Gompers werkte juist in die
tijd aan de oprichting van de American Federation of Labour (AFL).
Leg uit waarom Gompers vreesde dat deze gebeurtenis schadelijk zou
zijn voor de AFL.
Gebruik bron 5.
Het belangrijkste onderwerp van de presidentsverkiezingen van 1888 is
de tarievenpolitiek van de Verenigde Staten sinds de Burgeroorlog.
Leg met de prent uit of Keppler partij kiest voor de zuidelijke staten of
voor de noordelijke staten.

18

Gebruik bron 6.
President McKinley verdedigt in deze toespraak de annexatie van de
Filippijnen met het begrip Manifest Destiny.
Leg dit uit.

19

Gebruik bron 6.
Stel: je doet onderzoek naar de motieven voor de Amerikaanse
machtsuitbreiding in de Stille Oceaan. Je vindt deze bron. Je twijfelt aan
de betrouwbaarheid voor je onderzoek van deze informatie over de
motieven die McKinley noemt.
Geef twee redenen voor je twijfel.

20

Bij de presidentsverkiezingen van 1920 voerde de Republikein
Warren G. Harding campagne onder de leuze Back to normalcy (een
terugkeer naar wat voor de Verenigde Staten normaal is). Met deze leuze
zette Harding zich af tegen het beleid van president Wilson.
Leg uit welke kritiek deze leuze bevatte op het door Wilson gevoerde
beleid op binnenlands terrein en op buitenlands terrein.
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21

Gebruik bron 7.
Een bewering:
De houding die uit deze brief naar voren komt, houdt verband met de
Eerste Wereldoorlog.
Licht deze bewering toe door:
 aan te geven welke houding uit deze brief naar voren komt en
 uit te leggen wat het verband is tussen deze houding en de Eerste
Wereldoorlog.

22

Gebruik bron 8.
Bij dit affiche kun je twee uitspraken doen:
1 Dit affiche past bij de New Deal en
2 Grootschalige voorlichtings- en propagandacampagnes passen bij de
New Deal.
Ondersteun beide uitspraken.

23

Gebruik bron 8.
Dit affiche zou een jaar later niet meer verspreid worden.
Geef daarvoor een verklaring.

24

25

26

De volgende gebeurtenissen staan in willekeurige volgorde:
1 Hiroshima wordt getroffen door een atoombom.
2 President Truman maakt de naar hem genoemde doctrine bekend.
3 Communisten nemen in China de macht over.
4 De Conferentie van Potsdam wordt geopend.
5 De Verenigde Staten presenteren het Marshallplan.
6 De Verenigde Staten raken betrokken bij de oorlog in Korea.
Zet deze zes gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
Noteer alleen de nummers.
In januari 1961 hield president Eisenhower een afscheidstoespraak
waarin hij waarschuwde voor de toegenomen invloed van het militairindustriële complex. Tussen deze toegenomen invloed en de rol van de
Verenigde Staten in de internationale politiek na 1945 bestond een
verband.
Leg uit welk verband dat was.
Gebruik bron 9.
Eind jaren vijftig van de twintigste eeuw zou deze foto van Martin Luther
King gebruikt kunnen worden als propaganda van zowel voorstanders als
tegenstanders van de Burgerrechtenbeweging.
Leg voor elk van beide groepen uit welke boodschap zij met de foto
kunnen overbrengen.
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27

28

29

Gebruik bron 9 en 10.
Bron 10 kan dienen als bewijs voor het succes van de manier van
actievoeren van Martin Luther King zoals die in bron 9 naar voren komt.
Toon dit aan.
Een bewering:
Het beleid van president Johnson was gericht op versterking van de
uitvoerende macht.
Toon de juistheid van deze bewering aan voor zijn beleid op binnenlands
en op buitenlands gebied.
De Amerikaanse betrokkenheid bij het conflict in Vietnam vloeit voort uit
de containmentpolitiek.
Leg dit uit.

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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De Republiek in een tijd van vorsten
bron 1
Philippe du Plessis-Mornay (1549-1623) is een Frans protestants theoloog en leider
van de hugenoten. In 1579 verschijnt Vindiciae contra Tyrannos (het recht op verzet
tegen tirannen) dat hij samen met een geloofsgenoot schrijft. Een fragment:
Wanneer wij nu tot slot de vraag opwerpen hoe men zich moet gedragen
tegenover de tiran, dan moet gezegd, dat alle andere middelen eerder moeten
worden aangewend dan wapengeweld. De mannen, die de vorst
vertegenwoordigen (hoge edellieden, de stadhouder), moeten de betreffende
vorst vermanen (…). Als echter blijkt, dat een tiranniek heerser niet zonder
wapengeweld kan worden verdreven, dan mogen de representanten van de
vorst het volk te wapen roepen, een leger aanwerven en tegen hem, als tegen
een verklaarde vijand van het vaderland en de staat, geweld, list en iedere
andere oorlogsmethode toepassen.

bron 2
In 1579 sluiten een deel van Vlaanderen en diverse steden van Brabant zich aan bij
de Unie van Utrecht. In 1584 heeft Spanje vrijwel heel Vlaanderen weer in handen en
begint aan de herovering van de steden van Brabant. In 1584 schrijven de Staten van
Brabant aan de Staten van Holland:
Iedereen kent die voortreffelijke middelen die God ons schonk om onze
vrijheid te verdedigen, om ons allemaal tegen een aanval van onze vijand te
beschermen, om onze religieuze geschillen op een eerbare wijze tot een
oplossing te brengen. Hoeveel bewonderenswaardige eden, verbonden en
unies hebben wij tot stand gebracht en bezworen! Als zij geen vruchten
hebben afgeworpen, komt dat vanzelfsprekend doordat elke provincie, die
haar eigen belangen voor laat gaan, nauwelijks bezorgd was over het lot van
haar buren en bondgenoten, en daarbij dacht dat het wel voldoende zou zijn
prachtige beloftes op papier te doen zonder deze ook maar na te komen. (…)
Op deze wijze is de mooie en machtige provincie Vlaanderen verloren
gegaan.
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bron 3
Titelprent van een pamflet uit 1619:

Toelichting
In het midden staat het Rad van Fortuin met daarop de tekst: ''Tandem bona
causa triumphat'' (uiteindelijk overwint het goede). Bovenop het rad zit Maurits,
''d'Ouwe Trouwe Geus''. Uit de hemel steken twee handen met een lauwerkrans.
Onderop het rad ligt Van Oldenbarnevelt. Op de voorgrond staat een arminiaan
met op zijn rug de tekst "'t Wil niet om". Achter het rad staan een monnik en een
mennist1). Rechts staat de Hollandse leeuw.
Links op de prent staat Fortuna, godin van voorspoed en geluk.
noot 1 Mennisten of doopsgezinden zijn protestanten met afwijkende opvattingen van de
dominante calvinistische stroming in de Republiek.
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bron 4
In 1654 komt met de Vrede van Westminster een einde aan de Eerste Engelse
Oorlog. Deze overeenkomst kent een geheime clausule, die inhoudt dat leden van het
Huis van Oranje geen militaire ambten meer mogen bekleden in de Republiek. Die
clausule wordt de Acte van Seclusie1) genoemd. In een verklaring verdedigt Johan de
Witt de Acte:
(Ik stel) dat in een vrije Republiek niemand door geboorte enig recht heeft tot
hoge waardigheden (…).
Dat de vrijheid beter beschermd wordt door veel goede regenten aan wie
volgens de privileges van het land het beheer is opgedragen, dan in de
handen van één persoon die daarvoor van buiten is gevraagd, en voor wie de
regenten ter bewaring van de vrijheid altijd zullen moeten waken. Alles wat
van deze beginselen afwijkt, en de welvaart van het land op andere
grondvesten probeert te zoeken, kan niet anders dan schadelijk en gevaarlijk
zijn, en zal op de lange termijn de welvaart, vrijheid en privileges van de
Verenigde Nederlanden ten onder doen gaan …
Met alle politieke schrijvers menen wij dat in een ware vrijheid de hoogste
waardigheden open staan voor de deugd en dat ze nooit eerder op basis van
rijkdom, geslacht, prestaties van voorouders of andere bijwerkingen van het
lot werden vergeven dan door vroomheid, bekwaamheid en verdiensten van
de personen zelf.
Door verstandige mensen wordt terecht gezegd dat de kinderen en
nakomelingen van doorluchtige vorsten en helden niet degenen zijn die uit
hun lendenen zijn gesproten en volgens de wet de erfgenamen zijn van hun
wereldse goederen. De ware nakomelingen zijn degenen die afgietsels zijn
van de zielen van die vorsten en helden, die in hun voetsporen treden en met
hun daden tonen dat zij de eeuwige schatten, hun deugden, hebben geërfd.

noot 1 Seclusie betekent uitsluiting.
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De Verenigde Staten en hun federale overheid, 1865-1965
bron 5
Op 7 maart 1888 publiceert het tijdschrift Puck deze prent van Joseph Keppler over
de kwestie van de invoerrechten, het belangrijkste onderwerp van de
presidentsverkiezingen van 1888:

Vertaling van het onderschrift:
"Een hydra1) die verpletterd moet worden – en hoe eerder hoe beter."
Toelichting
Op de hydra staat: ''War Tariffs'' (= oorlogstarieven), de invoerrechten op
Engelse industrieproducten die waren ingevoerd tijdens de Burgeroorlog en
daarna niet afgeschaft.
De figuur rechts is Uncle Sam, die symbool staat voor de Verenigde Staten. Op
zijn knuppel staat ''law'' (= wet).
Op de tien koppen van de hydra staan namen van producten als olie, koper, staal
en suiker.
noot 1 hydra = veelkoppig monster
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bron 6
President McKinley (president van 1897 tot 1901) ontvangt op 21 november 1899 een
groep predikanten in het Witte Huis, nadat hij heeft besloten om de Filippijnen te
annexeren. Generaal James Rusling, die hierbij aanwezig is, maakt in 1903 een
verslag van McKinley's toespraak:
Toen ik besefte dat de Filippijnen ons in de schoot werden geworpen, wist ik
eerlijk gezegd niet wat ik ermee aan moest. Ik heb bij alle partijen,
Democraten en Republikeinen, advies gevraagd, zonder daar veel wijzer van
te worden. Eerst dacht ik dat we alleen Manilla moesten bezetten, vervolgens
ook Luzon en wellicht ook andere eilanden. Avondenlang heb ik tot
middernacht door het Witte Huis heen en weer gelopen en ik schaam me er
niet voor, heren, om u te vertellen dat ik meer dan eens op mijn knieën ben
gevallen om de almachtige God om raad te vragen. En die raad kwam, hoe
weet ik niet, maar het ging als volgt: (1) We konden de Filippijnen niet
teruggeven aan Spanje, dat zou laf en oneervol zijn geweest. (2) We konden
ze niet geven aan Frankrijk of Duitsland, onze concurrenten in het Oosten,
want dat was niet geloofwaardig en slecht voor de economie geweest. (3) We
konden die eilanden niet aan zichzelf overlaten, omdat ze zichzelf niet kunnen
besturen en er dus chaos zou zijn gekomen of wanbestuur dat nog erger had
kunnen zijn dan dat van Spanje. (4) Er bleef dus niets anders over dan zelf de
eilanden in te nemen om de Filippino's op te voeden, te ontwikkelen, te
beschaven, christelijk te maken en met Gods hulp het beste voor hen te doen,
zoals we doen voor elk medemens waar Christus voor is gestorven. En toen
ging ik naar bed en heb uitstekend geslapen. De volgende ochtend heb ik een
kaartenmaker van het ministerie van Oorlog laten komen en heb hem
opgedragen de Filippijnen op de kaart van de Verenigde Staten te zetten en
zo staan ze erop en zo zullen ze blijven staan zolang ik president ben.

bron 7
In juli 1919 vinden in Washington ernstige rassenonlusten plaats. Kort daarna wordt
in The Crisis, het officiële tijdschrift van de NAACP, een brief afgedrukt van een
anonieme zwarte vrouw uit het Zuiden:
De rel in Washington gaf me het gevoel van opwinding dat je maar één keer in
je leven hebt. Ik was alleen thuis, toen ik in de krant tussen de regels door las
dat onze mannen eindelijk als echte mannen waren opgestaan, hadden
teruggeslagen en zich niet langer hadden gedragen als dom, opgejaagd vee.
Toen ik door mijn tranen niet meer kon lezen, stond ik op, alleen in mijn
kamer, strekte mijn beide handen hoog boven mijn hoofd en schreeuwde: "Oh,
dank U, God, dank U!" Als ik me iets herinner van wat hierna gebeurde, is het
dat ik languit op mijn bed lag, met mijn vuisten op het kussen sloeg, lachend
en huilend, jankend als een kind dat geslagen wordt, van pure vreugde en
gekheid. De opgekropte vernedering, het leed en de gruwelen van een leven,
een halve eeuw, vielen van me af.
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bron 8
In 1941 laat de Works Progress Administration, een New Deal-organisatie, deze
poster drukken:

Toelichting
De Works Progress Administration (WPA) is een werkverschaffingsorganisatie
die deel uitmaakt van de New Deal.
Bovenaan de poster staan de letters ''CCC''. Deze afkorting staat voor Civilian
Conservation Corps, de organisatie die jonge mannen werk verschaft in
verschillende openbare werken, zoals de aanleg van bossen en het onderhoud
van parken.
Vertaling
Op de poster staat: "Kansen voor jonge mensen op werk, spel, studie en
gezondheid. Sollicitaties richten aan de Illinois noodsteun commissie."
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bron 9
Een foto van Charles Moore gemaakt op 3 september 1958 in Montgomery (in de
staat Alabama):

Toelichting
Op 3 september 1958 wordt Martin Luther King in de plaats Montgomery
gearresteerd voor "rondslenteren bij het gerechtsgebouw".
Op de foto wordt King (de man met hoed) het politiebureau binnengebracht.
Tweede van rechts op de foto is Coretta King, zijn vrouw.
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bron 10
In haar memoires uit 1969 schrijft Coretta King, de weduwe van King, dat haar man
weigert de borgtocht te betalen die hem is opgelegd:
Martin wist dat hij veroordeeld zou worden tot een boete, maar hij zei tegen
me: "Het wordt tijd dat ik niet betaal. Als ik vanwege de burgerrechten een
misdaad heb begaan, dan ga ik de gevangenis in om mijn straf uit te zitten."
(…)
Zoals we verwachtten, werd mijn man schuldig bevonden en veroordeeld tot
tien dollar boete of veertien dagen gevangenis. Hij vroeg een verklaring te
mogen afleggen. Dat mocht en hij las op vrijdag 5 september de inmiddels
historische verklaring voor aan rechter Eugene Loe. De rechter reageerde
zichtbaar verbaasd op Martins woorden. (…) Hij zei: "Dr. King, u weet toch dat
u vrij kunt komen door domweg te betalen. Wilt u niet liever dat iemand de
boete voor u betaalt?" "Nee edelachtbare," zei mijn man, "ik wil de boete niet
betalen."
Toen het moment aanbrak waarop de veroordeelden van die dag naar de
gevangenis zouden worden overgebracht, sloot Martin aan in de rij. Toen het
Martins beurt was om de boevenwagen in te stappen, hielden de bewaarders
hem tegen. Hij ging het gerechtsgebouw weer in en wachtte op de tweede
wagen, maar er gebeurde hetzelfde. (…) Na lange tijd kreeg hij te horen:
"Dr. King, u mag naar huis. Iemand heeft de boete voor u betaald."
Stomverbaasd antwoorde Martin: "Ik vraag me af wie dat geweest kan zijn."
Hij kreeg te horen dat dit wel iemand uit zijn beweging zou zijn geweest.
Martin wist dat dit niet waar kon zijn, omdat hij iedereen had verteld wat hij
van plan was en dat niemand de boete voor hem moest betalen. Martin was
vastbesloten om er achter te komen wie de boete had betaald en na lang
aandringen, kreeg hij te horen dat het was gedaan door iemand die anoniem
wenste te blijven.
Politiecommissaris Clyde Sellers (…) had de boete uit eigen zak betaald,
omdat hij, zoals hij liet weten, de belastingbetaler de kosten wilde besparen
van het veertien dagen voeden van King.
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Examen VWO

2012
tijdvak 1
maandag 21 mei
9.00 - 12.00 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 30 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen
punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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De Republiek in een tijd van vorsten
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In februari 1477, kort na de dood van hertog Karel de Stoute, sloten de StatenGeneraal van het Bourgondische Rijk een overeenkomst met zijn dochter Maria
van Bourgondië. In dit Groot Privilege werd onder meer vastgelegd:
1 De Staten-Generaal behielden het recht vrij te vergaderen.
2 Er zouden geen oorlogen meer zonder akkoord van de Staten-Generaal
worden verklaard.
3 De privileges en gewoonten van de gewesten zouden worden
gerespecteerd.
4 Er zou meer vrijhandel komen.
5 Als de hertog of zijn ambtenaren iets zouden ondernemen in strijd met dit
Groot Privilege, zouden zijn onderdanen hem geen enkele dienst meer
verschuldigd zijn.
Geef aan dat het Groot Privilege:
 een breuk leek te vormen met het beleid tot dan toe van de Bourgondische
vorsten en
 voor deelnemers aan de Opstand een legitimering van hun optreden kon
gaan worden.
Gebruik bron 1.
Uit deze tabel kun je een conclusie trekken over de economie van de
Nederlanden in het begin van de zestiende eeuw.
Noem die conclusie en geef aan wat hierin een eeuw later veranderd is.
Gebruik bron 2.
Een bewering:
Uit deze bron blijkt dat Filips II bij de uitvoering van zijn politiek rekening houdt
met de belangen van de gewesten.
Ontleen aan de bron twee argumenten die deze bewering ondersteunen en
verklaar bij elk argument de opstelling van Filips II.
Gebruik bron 3.
In de ogen van Filips II is het Plakkaat van Verlatinghe een propagandastuk.
Leg dit uit door:
 aan te geven wat de bedoeling van de opstellers van dit plakkaat is geweest
en
 de eenzijdigheid van de tekst met twee voorbeelden aan te tonen.
Gebruik bron 2 en 3.
Twee beweringen:
1 Het Plakkaat van Verlatinghe (bron 3) is wel eens getypeerd als: "een
revolutionair staatsstuk, vervat in middeleeuwse argumenten."
2 Deze typering geldt ook voor het plakkaat over de Tiende Penning (bron 2).
Licht beide beweringen toe.
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Hieronder staan zes gebeurtenissen rondom Engelse koningshuwelijken:
1 Nadat de hertog van Anjou benoemd is tot landsheer van de Nederlanden,
vaart hij naar Engeland om Elizabeth I zijn hand aan te bieden. Elizabeth
weigert.
2 Mary Tudor, koningin van Engeland, trouwt met Filips II, een jaar voordat
Filips heer der Nederlanden wordt.
3 Nu de vrede tussen Engeland en de Republiek na het Rampjaar weer is
getekend, wordt het huwelijk tussen de Engelse prinses Mary II Stuart met
stadhouder Willem III, prins van Oranje, voltrokken.
4 Tijdens de oorlog met de Republiek trouwt Jacobus, de broer van Karel II,
op aandringen van zijn bondgenoot Lodewijk XIV, met Maria d'Este, dochter
van de Italiaanse hertog van Modena.
5 Hendrik VIII trouwt zonder goedkeuring van de paus met Anna Boleyn,
waarop hij zich afscheidt van de rooms-katholieke kerk.
6 Elizabeth I wordt door Filips II, koning van Spanje en heer der Nederlanden,
ten huwelijk gevraagd. Elizabeth weigert.
Zet deze gebeurtenissen in juiste chronologische volgorde, van vroeger naar
later. Noteer alleen de nummers.

7

De Armada waarmee Filips II Engeland aanviel, werd medegefinancierd door
paus Sixtus V.
Noem het motief dat de paus hiervoor had.

8

Een bewering:
De inhoud van het Edict van Nantes gaat over religie, maar Hendrik IV had er
ook een politiek doel mee.
Licht beide onderdelen van deze bewering toe.

9

Een gebeurtenis:
Op 4 augustus 1617 namen de Staten van Holland, op voorstel van
landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt, de Scherpe Resolutie aan. Hierin
maakten zij het voor de steden in dit gewest mogelijk om zelfstandig
huurtroepen, waardgelders, in dienst te nemen. Die moesten onlusten, die het
gevolg waren van godsdiensttwisten, de kop indrukken. De soldaten zouden
alleen nog maar mogen gehoorzamen aan de Hollandse gewestelijke en
stedelijke autoriteiten, "ook niettegenstaande andere bevelen".
Bij deze gebeurtenis passen twee beweringen:
1 Uit het aannemen van de Scherpe Resolutie blijkt dat het particularisme in
de Republiek nog stevig verankerd was.
2 De Scherpe Resolutie was voor stadhouder Maurits onaanvaardbaar.
Ondersteun beide beweringen.
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Gebruik bron 4.
Deze prent is gemaakt tijdens de Synode van Dordrecht (1618-1619).
Licht deze prent toe door:
 (zonder bron) aan te geven wat op de Synode van Dordrecht beslist werd
over het conflict tussen Arminius en Gomarus en
 aan te geven welke verwachting de maker van de prent heeft over de
uitkomst van deze synode en
 uit te leggen voor welk standpunt de maker van de prent in het conflict
tussen Arminius en Gomarus hier kiest.
Gebruik bron 4.
Het religieuze conflict tussen Arminianen en Gomaristen raakt verbonden met
een politiek conflict over de buitenlandse koers van de Republiek.
Leg dit uit door aan te geven:
 (zonder bron) wat dit politieke conflict inhield en
 dat de maker van de prent de verbintenis tussen het religieuze en politieke
aspect van het conflict laat zien en
 (zonder bron) welk gevolg de uitkomst van het politieke conflict had voor de
relatie met Spanje.
Enkele dagen na de dood van stadhouder Willem II in 1650 werd diens zoontje
geboren. De moeder, Mary Stuart, wenste het kindje naar haar vader Karel te
noemen. Grootmoeder Amalia van Solms, de weduwe van stadhouder Frederik
Hendrik, wist dit echter te voorkomen. In overeenstemming met haar wil kreeg
het jongetje de naam Willem.
Achter de bemoeienis van Amalia met de naam van haar kleinzoon ging een
duidelijk idee schuil over de toekomstige politieke rol van het pasgeboren
prinsje.
Leg dit uit door aan te geven welke politieke stellingname de keuze voor elk van
beide namen inhield.
Op uitnodiging van de Engelse oppositie viel Willem III in 1688 Engeland binnen
en verjoeg Jacobus II. Hij rechtvaardigde zijn inval met politieke en religieuze
motieven.
Noem:
 een religieus motief dat Willem III kon aanvoeren voor zijn besluit en
 een politiek motief voor Willem III en
 een mogelijke reden voor Willem III om in de Republiek de nadruk te leggen
op de religieuze motivering van zijn oversteek naar Engeland.
Gebruik bron 5.
Castel Rodrigo doet in dit fragment een uitspraak over de Franse plannen met
de Republiek.
Licht dit toe door aan te geven:
 welke doelstelling Frankrijk heeft ten aanzien van de Nederlanden en
 waardoor het Drievoudig Verbond uit 1668 Frankrijk belemmert in deze
doelstelling en
 welk belang Castel Rodrigo heeft om de Nederlandse gezanten op de
hoogte te stellen van dit Franse plan.
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Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam
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Ho Chi Minh koos ervoor de Indochinese Communistische partij in 1941 op te
heffen en op te laten gaan in de Vietminh.
Leg uit welk politiek doel hij met deze keuze wilde bereiken.
De volgende gebeurtenissen staan in willekeurige volgorde:
1 De Akkoorden van Genève worden getekend.
2 Ho Chi Minh roept de onafhankelijkheid van Vietnam uit.
3 Japan capituleert.
4 De Vietminh trekt zich terug uit de veroverde gebieden in Zuid-Vietnam.
5 Het Nationaal Bevrijdings Front (NLF) voor Zuid-Vietnam wordt opgericht.
6 De slag om Dien Bien Phoe begint.
Zet deze zes gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
Noteer alleen de nummers.
Gebruik bron 6.
Deze prent is gemaakt om een bijdrage te leveren aan de communistische strijd
tegen het Westers imperialisme.
Leg dit uit door:
 (zonder bron) aan te geven wat het communistische vijandbeeld van het
Westers imperialisme inhoudt en
 (met bron) duidelijk te maken dat de prent bijdraagt aan de strijd tegen het
Westers imperialisme.
Gebruik bron 7.
Dit advies heeft de basis gelegd voor het Vietnambeleid van de Verenigde
Staten.
Noem twee militaire maatregelen van president Johnson en leg bij elke
maatregel telkens uit welk verband er bestaat tussen die maatregel en dit
advies.
Gebruik bron 8.
President Kennedy en president Diem hebben elk een politiek belang bij hun
eenzijdige voorstelling van de versterkte dorpen.
Leg dit uit door per fragment aan te geven:
 dat het beeld van de versterkte dorpen eenzijdig is en
 welk politiek belang de schrijver heeft bij deze eenzijdige voorstelling.
Gebruik bron 9.
In deze prent geeft Abu Abraham een mening weer over de strategie van
president Johnson in Vietnam.
Licht dit toe door:
 aan te geven op welke strategie van president Johnson de tekenaar hier
kritiek heeft en
 uit te leggen welke mening over deze strategie de tekenaar in de prent
weergeeft.
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Gebruik bron 9.
Een interpretatie:
De mening die Abu Abraham hier geeft over de strategie van Johnson in
Vietnam is beïnvloed door de Korea-oorlog.
Ondersteun deze interpretatie.
Gebruik bron 10.
Dit antwoord van de Amerikaanse soldaat is bruikbaar voor de
Noord-Vietnamese propaganda.
Leg uit welke politieke boodschap de Noord-Vietnamese propaganda hiermee
kan overbrengen.
Gebruik bron 11.
Stel: je schrijft een werkstuk over de geschiedenis van de Vietcong en je komt
deze bron tegen. Je maakt een afweging van de betrouwbaarheid van de bron.
Geef een argument voor de betrouwbaarheid van de bron voor dit onderzoek en
een argument tegen de betrouwbaarheid van de bron voor dit onderzoek.
Gebruik bron 11.
Geef aan waarom deze bron past bij een beschrijving van de guerrillatactiek.

25

Gebruik bron 12.
Een historicus concludeert op grond van deze bron dat er een verband bestaat
tussen het verloop van de vredesonderhandelingen in Parijs en het verschil in
politiek systeem tussen de Verenigde Staten en Noord-Vietnam.
Ondersteun deze conclusie door:
 met de bron aan te geven waarom Noord-Vietnam in de
vredesonderhandelingen in Parijs sterker staat dan de Verenigde Staten en
 uit te leggen wat het verband is met het verschil in politiek systeem tussen
deze twee landen.

26

Een bewering:
De kerstbombardementen van 1972 hadden voor de Verenigde Staten, behalve
een militair, ook een politiek doel.
Leg uit welk politiek doel de Amerikaanse regering met de bombardementen
wilde bereiken bij:
 de regering van Noord-Vietnam en
 de regering van Zuid-Vietnam.

27

28

Gebruik bron 13.
Deze foto wordt door de regering van Noord-Vietnam geschikt gevonden voor
propaganda.
Leg met de foto uit welke politieke boodschap de regering van Noord-Vietnam
met de foto kan uitdragen.
Gebruik bron 13.
Amerikaanse tegenstanders van het bezoek van Jane Fonda aan Hanoi kunnen
aan de foto een argument ontlenen voor hun standpunt.
Leg dit uit.
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Gebruik bron 14.
Een bewering:
Volgens dit rapport is het Noord-Vietnamese offensief te zien als een bewijs
voor het succes van de driehoeksdiplomatie.
Ondersteun deze bewering met de bron.

30

President Nixons diplomatieke initiatieven, gericht op het beëindigen van de
Vietnamoorlog, werden door de regering van Taiwan gezien als een bedreiging
van de eigen internationale positie.
Leg uit dat de regering van Taiwan dit juist inschatte.

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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De Republiek in een tijd van vorsten
bron 1
Onder het Habsburgs bewind betaalden de Staten van de gewesten in de Nederlanden
jaarlijks een bede, een door de vorst gevraagd bedrag aan belasting. Door middel van een
quotensysteem werd de bede verdeeld over de afzonderlijke gewesten:
Het quotensysteem in 1515
gewest
Brabant
Vlaanderen
Holland
Zeeland
Utrecht
Friesland
Groningen
andere gewesten

verdeling van de bede
1/4 van de totale bede
1/6 meer dan Brabant
1/2 van Brabant
1/4 van Holland
1/10 van Holland
1/5 van Holland
1/2 van Friesland

% van de totale bede
25%
29,17%
12,5%
3,13%
1,25%
2,5%
1,25%
25,2%

bron 2
In 1569 wil Alva de Tiende en Twintigste penning invoeren. Aanvankelijk krijgen de gewesten
de mogelijkheid om deze belastingen af te kopen door een vast bedrag te betalen. In 1571
wordt besloten de penningen toch in te voeren. In het voorwoord bij het plakkaat waarin dit
wordt vastgelegd, wordt het beleid toegelicht:
Voor de tijd van twee jaar hebben de Staten van de Nederlandse provincies ons
zekere bedragen betaald, ter afkoop van de Tiende en Twintigste penning. Daarbij
zijn grote moeilijkheden gerezen (…). Zij worden door de Staten van het ene gewest
ten opzichte van de Staten van een naburig gewest als een bron van onrust en
onenigheid aangemerkt. Wij hebben geen beter middel kunnen vinden, noch een dat
meer gelijkheid brengt (…) dan de Tiende en de Twintigste penning op de verkopen
van roerende en onroerende goederen en een heffing op export van in Nederland
geproduceerde goederen. (…) Naar aanleiding van de bezwaarschriften van de
Staten en beloften namens ons gedaan toen zij in deze belasting hebben
toegestemd, hebben wij de heffing ervan zodanig aangepast dat men niet met reden
kan zeggen, dat ambacht en nijverheid en handel daardoor zouden worden
verhinderd of geschaad 1). Zonder acht te slaan op de lagere opbrengsten die wij
daarvoor zullen moeten gedogen, hebben wij daarmee willen voldoen aan hetgeen
de Staten op grond van hun bezwaarschriften en op grond daarvan gedane beloften
hadden mogen verwachten.
noot 1 Deze aanpassing zorgde er onder meer voor dat alleen eindproducten werden belast en niet,
zoals eerder was voorgenomen, ook goederen in de tussenhandel of grond- en hulpstoffen.
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bron 3
Enkele fragmenten uit het Plakkaat van Verlatinghe van de Staten-Generaal uit 1581:
De Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden groeten allen die dit zullen zien
of horen voorlezen en laten weten: …
De koning van Spanje heeft na het overlijden van keizer Karel V de Nederlanden
geërfd. Hij heeft zich niets aangetrokken van de diensten die hem door ons zijn
bewezen (…) en ons land beroofd van de onafhankelijkheid en overgeleverd aan de
slavernij, onder gezag van de Spanjaarden. De koning heeft eerst, zogenaamd om
de Hervorming terug te dringen, in de belangrijkste steden nieuwe bisschoppen
willen aanstellen. De Spaanse inquisitie is hier, zoals iedereen weet, een
verschrikking geweest (…) Ons land heeft al meer dan twintig jaar in chaos verkeerd
en is door zijn koning in de steek gelaten. We zijn niet behandeld als onderdanen,
maar als vijanden (…) Het is algemeen bekend dat een vorst van een land door God
tot hoofd van zijn onderdanen is aangesteld om hen te beschermen en behoeden
voor alle onrecht, schade en geweld, zoals een herder zijn schapen moet
beschermen. (…) Wanneer hij dat niet doet, maar in plaats daarvan probeert zijn
onderdanen te onderdrukken, overmatig te belasten, te beroven van hun vrijheid,
privileges en oude gewoonterechten, en hen als slaven te bevelen en te gebruiken,
moet hij dus niet als een vorst, maar als een tiran worden beschouwd. Dan staat het
zeker de onderdanen vrij hem niet meer als vorst te erkennen, maar hem te verlaten
en in zijn plaats een ander tot soeverein te kiezen.
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bron 4
In 1618 verschijnt deze anonieme prent ter illustratie van een gedicht van Joost van den
Vondel over de Synode van Dordrecht:

Toelichting
Op de voorgrond staat links van de weegschaal Maurits, rechts staan Statenleden en
Johan van Oldenbarnevelt.
In het midden staan Gomarus en Arminius.
Op de linker schaal liggen boeken van de theologen Calvijn en Beza en het zwaard van
Maurits.
Op de rechter schaal liggen de mantel van Van Oldenbarnevelt, de kussens van de
leden van de Staten van Holland en privileges van de steden en gewesten.
Op de achtergrond wordt het afdanken van waardgelders in Utrecht door Maurits
afgebeeld.
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bron 5
Op een bijeenkomst in Brussel in 1668 ontmoet de markies van Castel Rodrigo, landvoogd
van de Spaanse Nederlanden van 1664 tot 1668, enkele gezanten van de Republiek. Hij
vertrouwt hun toe:
(…) dat verscheidene brieven hem hadden bevestigd, met name die van de hertog
van Lotharingen, dat Frankrijk iets aanzienlijks van plan was tegen de Republiek,
deels om de doelstellingen uit te voeren die hij ten aanzien van alle Nederlandse
gebieden had, deels om wraak te nemen op de Republiek die de voortgang van zijn
strijd door het Drievoudig Verbond 1) belemmerd had.
noot 1 Verbond tussen Engeland, de Republiek en Zweden, gesloten in 1668
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Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam
bron 6
In de jaren vijftig maakt een Vietnamese kunstenaar in opdracht van de communistische
partij van Noord-Vietnam een propagandaprent van een straatverkoper:

Vertaling:
Tekst over de lading op de fiets: "Verkoop onze eigen producten!"
De schuin gedrukte tekst die rechtsonder eindigt: "Verkoop geen luxeproducten!"
Op de producten op de fiets staat onder andere: "katoen", "rijst", "bonen", "wokpannen".
Op de dozen in het onderste gedeelte staat onder andere: "parfum", "(luxe)zeep",
"glas".
Toelichting
De man linksonder houdt een hoge hoed vast met de Franse vlag en de vallende man
rechts van hem draagt een hoed met de vlag van de Verenigde Staten.
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bron 7
In november 1961 brengen de Amerikaanse ministers Robert McNamara van Defensie en
Dean Rusk van Buitenlandse Zaken een advies uit aan president Kennedy:
De Verenigde Staten moeten zichzelf een duidelijk doel stellen en verhinderen dat
Zuid-Vietnam in handen van de communisten valt. Een middel om dit te voorkomen
is ervoor zorgen dat de Zuid-Vietnamese regering haar eigen oorlog tegen de
guerrillastrijders kan winnen. Wij benadrukken dat de regering van Zuid-Vietnam zelf
elke maatregel moet nemen die nodig is om dat doel te bereiken, in ruil voor
grootschalige Amerikaanse steun op militair, economisch en politiek gebied.
Tegelijkertijd moeten we onder ogen zien dat het wellicht onmogelijk is voor de
Zuid-Vietnamese regering om deze oorlog te winnen, zolang de toevloed van
mannen en voorraden uit Noord-Vietnam niet wordt gestopt en guerrillastrijders een
betrekkelijk veilig heenkomen vinden in buurlanden. Wij moeten bereid zijn
Amerikaanse troepen te sturen als dat nodig is voor een succesvolle afloop.
Afhankelijk van de situatie kan het ook nodig zijn voor de Verenigde Staten om de
bron van de agressie in Noord-Vietnam rechtstreeks aan te vallen.

bron 8
Fragmenten uit de briefwisseling tussen de Amerikaanse president Kennedy en president
Diem van Zuid-Vietnam:
fragment A
Op 24 oktober 1962 schrijft Kennedy aan Diem:
Door de heroïsche strijd van het afgelopen jaar, de offers en het verdriet van talloze
helden en door de invoering van de versterkte dorpen, die de bevolking van het
platteland langdurige sociale en economische voordelen zullen opleveren, verdient
Vietnam de bewondering van de hele wereld.
fragment B
Op 15 november 1962 antwoordt Diem aan Kennedy:
Ik stel het bijzonder op prijs dat u onze versterkte dorpen nadrukkelijk noemt en ze
beschrijft als instellingen gericht op het spoedig bereiken van de wezenlijke doelen
van ons beleid, namelijk respect voor het menselijke individu, sociale gerechtigheid
en de totstandbrenging van echte democratie.
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bron 9
Op 9 augustus 1964, twee dagen nadat het Amerikaanse Congres de Tonkin-resolutie heeft
aangenomen, verschijnt in de Britse krant The Observer een prent van Abu Abraham:

Vertaling:
"Het enige wat ik probeer te doen, is het conflict te beperken tot dit kleine gebied."
Toelichting
De draak stelt China voor, de ridderfiguur rechts president Johnson.
De krul van de staart ligt op een kaart van Noord-Vietnam.

bron 10
Tijdens het Tetoffensief vindt een Vietcongstrijder in Saigon een ondergedoken zwarte
Amerikaanse deserteur. Deze deserteur antwoordt op de vraag waarom hij in dienst is
gegaan:
Dat is het lot van de armen in Amerika, in het bijzonder van de negers onder de
huidige Amerikaanse regering. Ik kom uit Greenwood, Mississippi. We hebben daar
herhaaldelijk strijd geleverd voor ons bestaansrecht, maar we kunnen geen ander
werk krijgen dan op de plantages, tegen 12 dollar per week. Onze ouders snauwen
ons toe: "Als jullie niet weggaan, sturen we jullie het leger in." En ook als onze
ouders ons er niet heen jagen, moeten we het toch doen! Wat heeft het voor zin ons
ertegen te verzetten.
Trouwens, een neger in uniform wordt meer gewaardeerd. Ik bedoel dat hij meer
gewaardeerd wordt dan een neger zonder uniform, want zoals u weet zijn wij in hun
leger alleen maar huurlingen voor de blanken. Ze betalen ons om andere gekleurde
mensen te doden.
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bron 11
In 1966 stelt een Amerikaans adviesbureau in opdracht van het Amerikaanse ministerie van
Defensie een rapport op over het succes van de Vietcong. Voor het rapport worden 145
gevangengenomen Vietcongstrijders ondervraagd. Een van hen verklaart:
De Vietcongeenheden bij de bergbewoners maken gebruik van de plaatselijke
dialecten om te communiceren. Ik werkte onder het Bahnar-volk1). Om bij hen iets te
bereiken, moest ik hun dialect en hun gewoonten leren. Dit is erg belangrijk, want de
Vietcong ziet etnische minderheden in Zuid-Vietnam als een uiterst belangrijke factor
in de strijd. De bergbewoners leveren een wezenlijke bijdrage aan de strijd. De
belangrijke verbindingen van Noord- naar Zuid-Vietnam lopen door gebieden die
door bergvolken worden bewoond en ook al onze kampen liggen in deze gebieden.
Om die reden werd elke wandaad tegen een bergbewoner en elke vorm van
discriminatie streng bestraft.
noot 1 bewoners van het centrale berggebied van Zuid-Vietnam aan de grens met Cambodja

bron 12
De Italiaanse journaliste Oriana Fallaci heeft in februari 1969 in Hanoi een interview met de
Noord-Vietnamese legerleider generaal Giap:
Giap:

Bent u het ermee eens dat de Amerikanen de oorlog in het Zuiden
hebben verloren?

Oriana Fallaci: Nee, generaal, ze hebben hem niet verloren. Tenminste, nog niet. U
hebt hen nog niet echt uit Vietnam weten te verdrijven. Ze zijn er
nog steeds. En ze blijven er.
Giap:

U vergist zich. Ze zijn er inderdaad nog, maar hoe? Gestrand,
verlamd, in afwachting van nieuwe nederlagen die ze proberen te
vermijden zonder echter te weten hoe. (…) Ze zijn er nog, maar met
hun handen gebonden en zonder gebruik te kunnen maken van hun
militaire macht. De conferentie van Parijs is hun enige redding.

Oriana Fallaci: Welnu, generaal, hoe lang zal de oorlog dan nog duren?
Giap:

VW-1021-a-12-1-b

Zolang als het nodig zal zijn: tien, vijftien, twintig, vijftig jaar. Net
zolang tot we de totale overwinning behaald zullen hebben, zoals
onze president Ho Chi Minh heeft gezegd. Ja! Ook wel twintig, ook
wel vijftig jaar! Wij hebben geen haast, wij zijn niet bang.
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bron 13
De Amerikaanse actrice Jane Fonda brengt in 1972 een bezoek aan Noord-Vietnam. Een
Noord-Vietnamese fotograaf maakt een foto van haar op het moment dat zij in de buurt van
Hanoi een Vietnamees liedje zingt voor de bemanning van een stuk luchtafweergeschut:
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bron 14
In april 1972 rapporteert een ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse
Zaken in een vertrouwelijk rapport aan zijn minister over de reden waarom het NoordVietnamese leger begonnen is aan een omvangrijk lente-offensief:
De regering in Hanoi staat momenteel onder grote druk om te bewijzen dat ze
vastbesloten is en in staat is om de oorlog tot een succesvol einde te brengen. Door
de levendige diplomatieke ontwikkelingen na het bezoek (van president Nixon) aan
Peking vrezen de Noord-Vietnamezen dat de grote mogendheden het onderling eens
zullen worden ten koste van hun land. Uit recente Noord-Vietnamese verklaringen
blijkt dat Hanoi zich ervan bewust is dat zowel China als de Sovjet-Unie belangrijker
zaken aan hun hoofd hebben dan wat Noord-Vietnam hoopt te bereiken. Hanoi heeft
hier vermoedelijk uit geconcludeerd dat het waard is deze gok te wagen, om beide
landen betrokken te houden bij het streven naar de overwinning.
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Examen VWO

2012
tijdvak 1
maandag 21 mei
9.00 - 12.00 uur

geschiedenis (pilot)

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 25 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen
punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld
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Prehistorie en oudheid

2p

2p

4p

2p

1

Rond 4000 v. Chr. verdween in het huidige Nederland de Swifterbantcultuur die
voornamelijk bestond uit jager-verzamelaars. Er werd een nieuwe cultuur (hier: een
groep mensen) gesignaleerd die zich ging richten op landbouw: de
Trechterbekercultuur.
Bij deze gegevens past de volgende uitspraak:
Er kan niet met zekerheid worden gesteld dat de Swifterbant- en de
Trechterbekercultuur verschillende culturen zijn geweest.
Geef de redenering die bij deze uitspraak wordt gevolgd.

2

Hieronder staan vijf beweringen over de oudheid, waarvan er één onjuist is:
1 Griekenland had rond 500 v. Chr. geen centraal bestuur.
2 De eerste christenen kwamen in conflict met de Romeinse keizer omdat zij de
goddelijke status van de keizer niet wilden erkennen.
3 Door de romanisering verdween de Griekse cultuur.
4 Germaanse invallen droegen bij aan het verval van het Romeinse Rijk.
5 De ondergang van het West-Romeinse Rijk was een van de oorzaken van het
ontstaan van een autarkische samenleving.
Noteer de onjuiste bewering en geef aan waarom deze niet juist is.

3

Gebruik bron 1.
De verdeling van ambten zoals in de bron wordt beschreven, laat zien dat de
politieke rol van de burgers in de Griekse stadstaten kan verschillen.
Leg dit met twee van de door Aristoteles genoemde regeringsvormen uit.

4

Gebruik bron 2 en 3.
Uit deze twee bronnen kun je afleiden dat de houding van de Romeinen tegenover
de Grieken verschilde van de houding van de Romeinen tegenover de Britten.
Geef twee verklaringen voor dit verschil.
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De middeleeuwen

4p

2p

2p

2p

5

6

Gebruik bron 4.
De belangstelling voor het Romeins recht in de late middeleeuwen had te maken
met twee kenmerkende aspecten van die tijd.
Noem die twee kenmerkende aspecten en leg bij elk kenmerkend aspect uit,
waardoor deze belangstelling daarbij past.
Hieronder staan drie boeken van geleerden uit de klassieke oudheid:
1 De Meteorologica van Aristoteles, een werk over aardwetenschappen,
astronomie en meteorologie.
2 Enneaden van Plotinus, een religieus-filosofisch werk waarin het Ene, de geest
en de wereldziel, centraal staat.
3 Over de afmetingen en afstanden van de Zon en de Maan, van Aristarchus van
Samos.
Beredeneer welk van deze drie boeken in de middeleeuwen waarschijnlijk vaker
bewaard is gebleven.

7

In de late middeleeuwen werden meer teksten uit de klassieke oudheid in WestEuropa bekend.
Geef daarvoor twee verklaringen.

8

Gebruik bron 5.
In de geschiedenis is er soms sprake van 'voorlopers'. De stad Venetië kun je zien
als voorloper van het economisch systeem dat in de zestiende eeuw zorgde voor
economische bloei in West-Europa.
Leg dit uit.
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Door de tijd heen

2p

2p

9

10

De volgende historische beschrijvingen hebben te maken met het uitbreken van
ziekten en staan in willekeurige volgorde:
1 Na de ontdekking van Amerika stierven miljoenen oorspronkelijke bewoners
aan door Europeanen meegebrachte besmettelijke ziekten als waterpokken en
griep.
2 Door slechte hygiëne en te dichte bebouwing ontstonden cholera-epidemieën in
de arbeiderswijken van de eerste industriesteden.
3 Tijdens veldtochten in Europa stierf een deel van het Franse democratische
revolutionaire leger aan paratyfus.
4 Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog stierven wereldwijd meer dan 50 miljoen
mensen aan de Spaanse griep.
5 De grote verspreiding van het aidsvirus in Amerika was te herleiden tot een
steward van de vliegmaatschappij Canadian Air. Hij werd bekend als 'patient
zero'.
6 Na de kruistochten arriveerden in Italiaanse steden schepen die met pest
besmette ratten meebrengen. Aan deze ziekte stierf meer dan een derde van
de Europese bevolking.
Zet deze beschrijvingen in de juiste chronologische volgorde, van vroeger naar
later. Noteer alleen de nummers.
Gebruik de bij vraag 9 staande zes beschrijvingen van epidemieën opnieuw.
Een bewering:
Tussen het uitbreken van een epidemie en migratie bestaat een verband.
Licht dit met twee voorbeelden toe.

Vroegmoderne tijd

2p

3p

11

12

Gebruik bron 6.
Een bewering:
In deze bron is het nieuwe mensbeeld van de Renaissance te herkennen.
Toon dit aan.
Gebruik bron 7.
Deze prent uit 1566 over de Beeldenstorm is een propagandaprent.
Toon dit aan door:
 met de bron uit leggen welke boodschap de prent uitdraagt over de
Beeldenstorm en

(zonder bron) de politieke reden te noemen die de opstandelingen hadden om
deze prent onder de bevolking van de Nederlanden te verspreiden.
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4p

2p

13

14

Twee gegevens:
1 Tussen 1628 en 1648 werkte de filosoof René Descartes in Nederland. Hij
schreef hier Over de methode, waarin hij de vraag stelde hoe een mens uit de
veelheid van opvattingen en theorieën de juiste kan kiezen. Hij gaf als antwoord
dat het rationalisme, de overtuiging dat de mens door middel van het juiste
gebruik van zijn redelijke vermogens kan uitmaken wat ware, geldige kennis is.
2 In 1680 werd bij de boekhandel van Jacob van Royen in de Amsterdamse
Kalverstraat het boek D'Edele Sandastra of Cyprische Medeaheksen bestaan
niet te koop aangeboden. In dit boek, dat Van Royen waarschijnlijk zelf schreef,
werd verteld hoe Medea een heksenproces bijwoonde en met haar kennis van
de werking van planten aantoonde dat bovennatuurlijke krachten niet bestaan
en dat de natuur begrepen en gemanipuleerd kon worden.
Leg met deze gegevens uit dat:
 Van Royen waarschijnlijk een aanhanger was van Descartes en
 de Verlichting zijn wortels had in de zeventiende-eeuwse wetenschappelijke
revolutie.
Gebruik bron 8.
De beschrijving in deze bron laat zien dat Polen in politiek opzicht verschilt van
veel andere monarchieën in die tijd.
Noem dit verschil en geef aan waarom de Poolse koning daardoor minder macht
bezit dan veel andere vorsten in die tijd.

Moderne tijd

4p

15

Gebruik bron 9.
De opvattingen van Fitzhugh zullen voor een abolitionist onaanvaardbaar zijn
geweest, terwijl een socialist in die tijd zich kan hebben herkend in deze
opvattingen.
Verklaar het standpunt van beide groepen, telkens met een voorbeeld uit de bron.
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4p

16

2p

17

4p

8p

2p

18

19

20

Tussen 1897 en 1898 werd door het koloniale leger onder leiding van kolonel Van
Heutsz de strafexpeditie 'Pedir' uitgevoerd in het sultanaat Atjeh
(Nederlands-Indië).Hierover gaan de volgende vier gegevens:
1 Het doel van de Pedir-expeditie was het 'pacificeren' van Atjeh, zodat er een
goederenspoorweg kon worden aangelegd.
2 Teukoe Oemar was een inlandse vorst die aanvankelijk meewerkte aan de
overname van Atjeh door de Nederlanders. Echter, toen de gelegenheid zich
voordeed, keerde hij zich met zijn leger tegen de Nederlanders.
3 In 1903 kreeg kolonel Van Heutsz het Grootkruis der Militaire Willemsorde, voor
moed, beleid en trouw, een onderscheiding die vrijwel nooit werd toegekend.
4 In 1950, na het uitroepen van de onafhankelijke Republiek Indonesië, kreeg de
Van Heutszboulevard in Jakarta de naam Jalan Teukoe Oemar (de Teukoe
Oemarlaan).
Leg met telkens twee van deze gegevens uit, dat er een verband bestond tussen:
 industrialisatie en Modern-Imperialisme en
 dekolonisatie en nationalisme.
Gebruik bron 10.
Leg uit dat de opdracht voor dit onderzoek past in het einde van de negentiende
eeuw.
Gebruik bron 10.
Uit deze bron kun je concluderen dat de emancipatie van Arnhemse arbeiders rond
1890 is begonnen.
Leg uit dat deze conclusie:
 door de bron lijkt te worden bevestigd maar
 toch niet kan worden getrokken op basis van deze bron.
Gebruik bron 11, 12, 13 en 14.
Tijdlijn
1871 De verschillende Duitse landen worden verenigd en het Duitse Keizerrijk
ontstaat.
1914 De Eerste Wereldoorlog breekt uit.
1933 De nationaalsocialisten onder leiding van Adolf Hitler komen aan de macht.
1945 Einde van de Tweede Wereldoorlog; Duitsland wordt opgedeeld in vier
bezettingszones.
De historische figuur Arminius is vanaf de negentiende eeuw in de Duitse
geschiedenis telkens op een andere manier gebruikt.
Geef per bron aan, welk verband er bestaat met een gebeurtenis uit de tijdlijn, een
kenmerkend aspect van die tijd en de weergave van Arminius in de bron.
Tijdens de economische crisis van de jaren 1930 waren in Europa veel regeringen
liberaal.
Leg uit wat dit betekende voor het bestrijden van de gevolgen van de crisis.
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2p

21

22

2p

23

4p

24

3p

25

Gebruik bron 15.
Een bewering:
Deze foto van arbeiders in Duitsland maakt onderdeel uit van de nazipropaganda in
het bezette Nederland.
Ondersteun deze bewering door uit te leggen:
 (zonder bron) dat moderne oorlogsvoering arbeidsinzet noodzakelijk maakte en
 welk beeld de foto schetst van de arbeidsinzet en
 voor welke twee groepen mensen in Nederland de foto is bedoeld.
Gebruik bron 15.
Stel: je doet een onderzoek naar de arbeidsinzet en je vindt deze foto, maar je
besluit dat je deze foto niet kunt gebruiken.
Geef een argument tegen de betrouwbaarheid en een argument tegen de
representativiteit van de foto.
Gebruik bron 16.
De Verenigde Staten worden in hun reactie op de oprichting van de EEG beïnvloed
door de internationale verhoudingen in die tijd.
Leg dit uit.
Gebruik bron 17.
Leg uit dat:
 deze reclame kenmerkend is voor de economische ontwikkeling die vanaf het
einde van de jaren 1950 inzet en
 dat uit de reclame een oorzaak van de veranderende positie van de vrouw die
begint aan het einde van de jaren 1950 kan worden afgeleid.
De onderstaande gegevens gaan over de popzanger Freddie Mercury (1946-1991)
van de band Queen.
1 Freddie Mercury werd geboren op het Afrikaanse eiland Zanzibar (het huidige
Tanzania) onder de naam Farrokh Bulsara. Zijn vader was een Indiër,
aanhanger van het Parsi-geloof en in dienst van de Britse overheid.
2 Na de onafhankelijkheid van Zanzibar in 1963 vertrok de familie naar
Engeland. In Londen bezocht hij na de middelbare school de kunstacademie.
Hij studeerde af in de richting design.
3 Samen met een aantal vrienden formeerde hij in 1968 de popgroep Queen.
4 In 1975 maakten zij als eersten gebruik van een videocamera bij het maken van
een clip van hun grootste hit Bohemian Rhapsody.
5 Begin jaren 1990 werden de geruchten dat Freddie aan aids leed steeds
sterker. Op 23 november 1991 overleed hij aan de gevolgen van deze ziekte.
6 Eind 1999 werd door de Nederlandse radioluisteraars het nummer Bohemian
Rhapsody gekozen tot de grootste hit van de twintigste eeuw.
Kies drie gebeurtenissen uit de levensloop van Freddie Mercury en leg per
gebeurtenis uit, waardoor deze bij de tweede helft van de twintigste eeuw past.

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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Prehistorie en oudheid
bron 1
De Griekse filosoof Aristoteles (384 v. Chr.-322 v. Chr.) noemt in zijn boek Retorica vier
verschillende staatsvormen:
De democratie (…) is een staatsvorm waarin men de ambten onder elkaar verdeelt
bij loting, een oligarchie is een staatsvorm waar men hetzelfde doet op basis van het
vermogen, in een aristocratie gebeurt dit overeenkomstig iemands opvoeding. En
met 'opvoeding' bedoel ik een opvoeding die door de wettelijke traditie vastgelegd is.
Inderdaad, in een aristocratisch bestel is de macht in handen van wie trouw
gebleven is aan de wettelijke instellingen. Het kan niet anders dan dat zij als de elite
beschouwd worden en daaraan ontleent deze staatsvorm zijn naam. De
alleenheerschappij ten slotte is, zoals het woord het zegt, een staatsvorm waarin
één persoon het centraal gezag uitoefent over allen. En van de alleenheerschappijen
is een koningschap onderworpen aan een zekere wetmatigheid, terwijl de
onbeperkte alleenheerschappij een tirannie is.

bron 2
In 43 wordt Brittannia (een groot deel van het huidige Groot-Brittannië) een provincie van het
Romeinse Rijk. De Romeinse schrijver Tacitus (56-117) heeft deze Romeinse provincie
bezocht. Hij beweert in zijn boek Agricola dat een Britse stamleider omstreeks 98 zegt:
Onze kinderen worden nu weggevoerd in slavernij naar andere landen. Onze
goederen en geld gaan op aan belasting; de oogst wordt van ons land geroofd om de
Romeinen te voeden. Onze ledematen doen zeer van het aanleggen van wegen dwars
door wouden en moerassen onder de zweepslagen van onze onderdrukkers.

bron 3
Griekenland wordt in 146 v. Chr. een provincie van het Romeinse Rijk. Aelius Aristides is een
Griek die Romeins burger wordt. Hij schrijft omstreeks 150 over de Romeinen:
Grieken en barbaren kunnen gaan waar ze maar willen, je veiligheid is gewaarborgd
als je een Romein bent of een onderdaan van Rome. Rome heeft de hele wereld
gemeten, heeft rivieren met bruggen overspand, heeft bergen doorkliefd om rechte
wegen aan te leggen voor verkeer, heeft lege plekken gevuld met boerderijen en
maakt het leven makkelijker door in behoeftes te voorzien en door recht en orde te
brengen. Overal zijn gymnasia (= sportscholen), fonteinen, poorten, tempels,
werkplaatsen en scholen. De steden zijn prachtig en de hele aarde is netjes als een
tuin.
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De middeleeuwen
bron 4
Vanaf de twaalfde eeuw beleeft de studie van het Romeins recht een heropleving. Juristen in
dienst van verschillende vorsten bestuderen het Corpus Iuris Civilis, een verzameling wetten
en rechtskundige uitspraken uit de Romeinse keizertijd. In het Corpus staan uitspraken als
deze:
Maar ook wat door de keizer besloten is heeft kracht van wet, aangezien het volk bij
een koninklijke wet (…) aan hem (de vorst) en op zijn persoon zijn gehele soevereine
macht en gezag heeft overgedragen. Van alles wat de keizer bij brief heeft
vastgesteld, na het horen van een zaak heeft beslist of bij edict heeft
voorgeschreven, staat vast dat het wet is.

bron 5
In 1268 schrijft Martino da Canale over zijn stad Venetië, waar zijde en specerijen uit Azië
worden verhandeld:
De edele stad die Venetië heet, is vandaag de dag de rijkste en prettigste ter wereld,
vol schoonheid en goede zaken. Handelswaar vloeit door de stad zoals water door
de fonteinen. Van alle landen komt er handelswaar en komen er handelaren, die
goederen kopen en naar hun eigen land mee terugnemen. In deze stad is voedsel in
overvloed, brood en wijn, land- en waterdieren, vers vlees en gezouten vlees. Overal
zijn mannen van goede afkomst en geldwisselaren en ambachtslieden en zeelieden
met hun schepen om hen naar alle landen te brengen.
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Vroegmoderne tijd
bron 6
Rond 1530 klaagt de kunstenaar Michelangelo uit Florence over de paus:
Zeg hem dat hij zijn brieven niet meer moet adresseren aan "de beeldhouwer
Michelangelo", want ik ben hier beroemd en bekend als Michelangelo Buonarotti en ik
ben nooit zo'n schilder of beeldhouwer geweest met een winkeltje.

bron 7
In 1566 breekt in de Nederlanden de Beeldenstorm uit, waarbij calvinisten de beelden in de
rooms-katholieke kerken stukslaan. De Beeldenstorm leidt tot hard ingrijpen van
koning Filips II en daarmee tot de Nederlandse Opstand. Over de Beeldenstorm verschijnt in
1566 deze prent:

Opschrift
De Duivel: "Tis al verloren ghebeden oft gescheten, ick heb de beste canse ghestreken,
1566"
in vertaling: "Het zijn allemaal gebeden en schijterij voor niets, ik spring er het beste
uit".
Toelichting
Linksboven vliegt de duivel, rechtsboven worden beelden vernield in een kerk (de
Beeldenstorm), links knielen bisschoppen en monniken in aanbidding voor de paus die
zit op een veelkoppig monster, rechts wordt de boel aangeveegd door edelen uit de
Nederlanden
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bron 8
Fragment uit de memoires van de Poolse edelman Jan Chryzostom Pasek (omstreeks
1636-1701). De beschreven gebeurtenis vindt plaats in 1669:
Later moest de verkiezing van de koning plaatsvinden. De aartsbisschop stuurde
bekendmakingen naar de provincies. Hij maande de standen van het Poolse
Gemenebest tot een spoedige verkiezing, die door afgevaardigden zou dienen plaats
te vinden. Toen de afgevaardigden aan de zittingen begonnen, vielen er
verschillende meningen te horen, dat of de een of weer een ander koning moest
worden. Op dat moment stijgt er van de mannen uit Sandomierz een gebrul op:
"Lange leve Piast!" (een Poolse familie waaruit veel koningen kwamen). Dębicki, de
kamerheer, gooide zijn muts in de lucht en schreeuwde: "Lange leve Piast! Lang leve
koning Michał!" Ook wij uit Krakau stemden in: "Lang leve Piast!"

Moderne tijd
bron 9
George Fitzhugh (1806-1881) is plantage-eigenaar in het zuiden van de Verenigde Staten. In
zijn boek Cannibals All! uit 1857 schrijft hij:
De negerslaven van het Zuiden zijn de gelukkigste en in zekere zin de vrijste mensen
van de wereld. De kinderen en de oude mensen en zwakken werken in het geheel niet
en toch wordt voor hen voorzien in al de gemakken en noden van het leven. Ze
genieten vrijheid, omdat ze noch door zorgen noch door arbeid worden onderdrukt. De
vrouwen doen weinig zwaar werk en worden door hun meesters beschermd tegen het
despotisme van hun mannen.
De negermannen en flinke jongens werken gemiddeld, bij goed weer, niet meer dan
negen uur per dag. Wat ze over hebben aan tijd wordt doorgebracht in volmaakte
zorgeloosheid. Bovendien hebben zij hun zondagen en vakanties.
Wij weten niet of de vrije arbeiders ooit slapen. Zij zijn dwazen als ze het doen; want
terwijl ze slapen bedenkt de slimme en waakzame kapitalist middelen om hen te
vangen en te exploiteren. De vrije arbeider moet werken of verhongeren. Hij is meer
slaaf dan de neger, want hij werkt langer en harder voor minder loon dan de slaaf en
heeft geen vakantie, want de zorgen des levens beginnen voor hem als de arbeid
eindigt. Hij heeft geen vrijheid en geen enkel recht.
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bron 10
In 1890 wordt door het parlement een enquêtecommissie ingesteld die onderzoek doet naar
de verhouding tussen werkgevers en arbeiders. In een gesprek met Joseph Sprenger,
textielfabrikant in Arnhem wordt gezegd:
Vergadering van donderdag 28 april 1892
Verhoor van Joseph Lodewijk Anton Johan Sprenger, oud 51 jaar, lid der firma
Verwaaijen en Sprenger, textielfabrikant te Arnhem.
V. (=voorzitter): Op welke leeftijd neemt gij kinderen aan?
A. (=antwoord): Wanneer zij twaalf jaren oud zijn en daarvan een briefje van het
stadhuis kunnen vertonen. Men wordt dan wel eens gefopt. Kaatje is twaalf jaar en
Mietje elf en dan komt Mietje met Kaatje's briefje. Men kan het aan haar neus niet
zien.
V. Vindt gij het nodig of wenselijk, dat het werk op zo jeugdige leeftijd begint?
A. Het is mij onverschillig, of zij twaalf of dertien jaar zijn, wanneer ik maar
kindervingers heb om de kleine klosjes te winden.
V. Informeert gij, wanneer gij kinderen in dienst neemt, of zij behoorlijk school
hebben gegaan?
A. Daar durf ik geen ja op te zeggen.
V. Genieten de kinderen, die bij u werkzaam zijn, nog enig onderwijs?
A. Ik geloof te mogen zeggen, neen.
V. Gij bemoeit u er niet mede?
A. Neen.
V: In hoeverre wordt aan de fabriek voorzien in geval van ziekte van het personeel?
A: De werklieden hebben een onderling fonds, waartoe ieder wekelijks 5 cent
bijdraagt. Wij geven wekelijks vijf gulden, en wanneer zij meer nodig hebben, kunnen
zij er om vragen. In vroeger jaren heb ik zelf een verzekering willen oprichten, doch
het bleek dat de werklieden de boel gaarne zelf in handen houden. Dit is ook beter,
want nu controleren ze elkaar, en wanneer de kas tekortschiet, kan ik helpen.
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Inleiding bij bron 11 tot en met 14
In het jaar 9 vindt in het grensgebied van het Romeinse Rijk in wat nu het Teutoburger Woud
(Duitsland) heet, een veldslag plaats tussen Germaanse stammen en het Romeinse leger.
De leider van de Germaanse stammen wordt door de Romeinen Arminius genoemd. De
Germanen winnen de slag en de Romeinen trekken zich (tijdelijk) terug. Sinds de vijftiende
eeuw wordt Arminius ook wel Hermann genoemd.
bron 11
Afbeelding van de onthulling van het Arminiusstandbeeld in 1875 in Detmold
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bron 12
Een prentbriefkaart uit 1917

Vertaling van de tekst:
"Wij vechten onder Hermanns teken tot al onze vijanden verbleken!"
bron 13
Een prentbriefkaart uit begin jaren 1930

Vertaling van de tekst:
Hermann der Cherusker
Adolf Hitler
Deutschlands Befreier
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bron 14
In de jaren 1950 werden er bijeenkomsten gehouden bij het Hermannstandbeeld in Detmold
(West-Duitsland). In een rede in 1954 zegt parlementsvoorzitter Thomas Dehler over dit
standbeeld:
Er bestaat voor ons alleen de duidelijke en taaie wil om tot eenheid en vrijheid in
Duitsland te komen. (…) De tragiek van de Duitse geschiedenis is, dat het altijd weer
om eenheid en vrijheid vechten moet. De historische daad van een man, wiens beeld
boven onze hoofden uitsteekt, werkt tot op de dag van vandaag voort.

bron 15
In de Tweede Wereldoorlog worden Nederlandse mannen aan het werk gezet in de industrie
in Duitsland. Deze arbeidsinzet is eerst vrijwillig maar later gedwongen.
Deze foto van Nederlandse arbeiders in Duitsland wordt tijdens de Duitse bezetting
gepubliceerd in Nederlandse kranten en tijdschriften

Toelichting
Holländer = Hollanders (Nederlanders)
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bron 16
Op 15 januari 1957 deden de Verenigde Staten een communiqué uitgaan naar aanleiding
van de bekendmaking van de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
(EEG):
De houding van de Verenigde Staten tegenover de voorgestelde West-Europese
gemeenschappelijke markt en vrijhandel wordt beïnvloed door twee traditionele
politieke denkbeelden van de Verenigde Staten: onze voortdurende ondersteuning
van bewegingen om politieke en economische kracht en samenhang te bevorderen
in West-Europa binnen een zich uitbreidend Atlantisch samenwerkingsverband en
onze langdurige inzet voor de vooruitgang van vrijere niet-discriminerende
multilaterale handel.

bron 17
Een advertentie uit de jaren 1950-1960

Tekst in het affiche (gedeeltelijk):
De gehele was in 1 uur schoon en droog met de AEG wasmachine en centrifuge!
Een AEG gaat langer mee!
Zonder moeite, zonder 'wasdag-handen', zonder wasdaghumeur, zonder
droogproblemen. Uw wasgoed 3 á 4 minuten in de wasmachine- kraakhelder!
5 minuten in de centrifuge: winddroog! 's Middags ligt alles gestreken in de kast.
Een 'gelukkig huwelijk' ook op wasdag.
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Examen VWO

2012
tijdvak 2
woensdag 20 juni
13.30 - 16.30 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 29 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen
punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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De Republiek in een tijd van vorsten

2p

1

Hier volgen zes fragmenten (1 tot en met 6) uit een boek over de
bouwgeschiedenis van de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch:
1 Het kruitvat dat de stad was geworden, kwam tot ontploffing. De vernielzucht
van de beeldenstormers richtte zich vooral op de Sint-Jan. Op de eerste dag
van de razernij moesten tientallen altaren en wellicht honderden
heiligenbeelden het ontgelden (…). De volgende dag gingen de vernielingen
gewoon door.
2 De kap van het kerkschip werd gebouwd door de meester-timmerman Jan
van Poppel "mit sijnen knechten". Uit de bewaarde aantekeningen van de
kerkmeesters is op te maken dat (…) werklieden die niet in dienst waren bij
de bouwloods, werden ingehuurd voor het bouwen van de kap: (…)
"holtsnyders", "tymmerluyden", een "leydecker" en een "loetgieter".
3 De belangrijkste wijziging aan de Sint-Jan in deze periode was het
aanpassen van het interieur aan de (protestantse) liturgie. Deze was gericht
op het Woord van God dat door de predikant werd verkondigd vanaf de
reeds bestaande preekstoel. Daardoor werd de oriëntatie van het
kerkinterieur in feite in dwarsrichting gedraaid.
4 Terwijl de herstelwerkzaamheden nog niet eens waren afgerond, werden
alweer nieuwe aanslagen op de kerk gepleegd. In november belegerde prins
Maurits voor de tweede keer de stad en diverse voltreffers beschadigden de
Sint-Jan. Ook bij het volgende beleg door Maurits werd de Sint-Jan weer
zwaar beschadigd, ook omdat men het geschut bewust op het kerkgebouw
richtte.
5 De economische malaise en de daarmee samenhangende ontevredenheid
van de bevolking vormden een goede voedingsbodem voor de opkomst van
de hervormers, de aanhangers van de Lutherse en andere denkbeelden.
Voor het eerst werden enkele deelnemers aan een hervormde bijeenkomst
(…) op de Bossche Markt onthoofd. Ook vonden regelmatig openbare
boekverbrandingen plaats.
6 De stad leek onoverwinnelijk (…) maar deze keer pakte het beleg, onder
prins Frederik Hendrik, anders uit. (…) In de ruim vier maanden die het
beleg duurde werden ruim 28.000 kogels en bommen op de stad afgevuurd.
De gevolgen, ook voor de Sint-Jan, waren ontstellend. Voor de stad was er
geen andere keuze meer dan capitulatie. De capitulatie betekende het
voorlopige einde van de Sint-Jan als katholieke kerk.
Zet deze zes fragmenten in de juiste volgorde, van vroeger naar later. Noteer
alleen de nummers.
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6

7

Gebruik bron 1.
Uit de tabel blijkt dat de prijsontwikkeling van graan in de Republiek verschilt
van de prijsontwikkeling in Frankrijk.
Geef aan:
− welke prijsontwikkeling zichtbaar is en
− waardoor het verschil in prijsontwikkeling tussen Nederland en Frankrijk
verklaard kan worden en
− waardoor deze prijsontwikkeling leidt tot het ontstaan van de commerciële
landbouw in de Nederlanden.
Voor historici die zich met sociale onrust bezighouden, is de ontwikkeling van de
graanprijs van groot belang.
Leg dit uit.
Gebruik bron 2.
Stel: je gebruikt deze prent bij een presentatie over de Pacificatie van Gent,
omdat je met deze prent veel kunt uitleggen over deze overeenkomst.
Geef deze uitleg door aan te geven:
− (zonder bron) welke politieke tegenstelling door de Pacificatie van Gent
verzoend werd en
− (zonder bron) welke religieuze tegenstelling door de Pacificatie van Gent
verzoend werd en
− wat de opvatting over de rol van koning Filips is die uit de bron blijkt en
− in welk opzicht deze bron die rol niet juist weergeeft en
− (zonder bron) welk gevolg het beleid van Filips II had voor de Pacificatie van Gent.
Historici interpreteren de geschiedenis van de Nederlanden in de vijftiende en
zestiende eeuw als de resultante van tegenstellingen op verschillende terreinen,
onder andere:
1 particularisme tegenover centralisatie en
2 het streven naar godsdienstvrijheid tegenover het streven naar een
staatsgeregelde godsdienst.
Leg dit met een voorbeeld voor elk van deze twee tegenstellingen uit.
In 1585 boden de Staten-Generaal de Franse koning Hendrik III de
soevereiniteit over de Nederlanden aan. Hendrik III weigerde.
Noem de reden waarom de Staten-Generaal vanaf 1581 een nieuwe soeverein
zochten en leg uit dat de weigering van Hendrik III een gevolg kon zijn geweest
van de Franse binnenlandse situatie.
Gebruik bron 3.
Een bewering:
Uit dit fragment blijkt dat omstreeks 1595 er al conflicten waren tussen Engeland
en de Republiek over het principe van het Mare Liberum.
Toon de juistheid van deze bewering aan.
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Gebruik bron 3.
Stel: je vergelijkt de handelsverhoudingen tussen de Republiek en Engeland
zoals Moryson die beschrijft met wat je weet over deze verhoudingen aan het
einde van de zeventiende eeuw.
Toon aan dat er tussen het einde van de zestiende en het einde van de
zeventiende eeuw zowel sprake is van verandering als van continuïteit in de
handelsverhoudingen tussen de Republiek en Engeland.
Een aantal gebeurtenissen:
1 In 1598 reisde Johan van Oldenbarnevelt, de landsadvocaat van de
Republiek, naar Frankrijk om Hendrik IV ervan te overtuigen geen vrede te
sluiten met Spanje.
2 Voor tijdgenoten was het opmerkelijk dat de Franse koning Van
Oldenbarnevelt persoonlijk ontving.
3 Hendrik IV kondigde tijdens het verblijf van Van Oldenbarnevelt het Edict
van Nantes af.
Licht deze gebeurtenissen toe door:
− een reden te noemen voor Van Oldenbarnevelt om een vrede tussen Spanje
en Frankrijk te willen verhinderen en
− aan te geven waardoor de ontvangst van Van Oldenbarnevelt voor
tijdgenoten opmerkelijk was en
− aan te geven dat Van Oldenbarnevelt waarschijnlijk het Edict met
instemming zal hebben begroet.
Gebruik bron 4.
In 1635 sluit de Republiek een verbond met Frankrijk gericht tegen Spanje.
Hierbij wordt afgesproken dat Frankrijk aan Spanje de oorlog verklaart, de
Republiek geen vrede zal sluiten met Spanje zonder goedkeuring van Frankrijk
en de Zuidelijke Nederlanden onderling worden verdeeld als die zich niet zelf
van Spanje zouden losmaken.
Tussen 1646 en 1648 wordt in de Republiek een fel debat gevoerd over de
voortzetting van dit verbond. Dit toneelstuk speelt in dat debat een rol.
Leg uit:
− (met bron) welke mening Lambert van den Bosch verkondigt in dit debat en
− (zonder bron) waarom juist tussen 1646 en 1648 een fel debat werd gevoerd
over de voortzetting van het verbond tussen Frankrijk en de Republiek.
Twee gebeurtenissen:
1 In 1665 werd de Republiek aangevallen door Engeland. Doordat de vloot
voortdurend was uitgebreid en versterkt, kon Michiel de Ruyter in juni 1666
een overwinning boeken op de Engelse vloot.
2 In 1665 viel de bisschop van Münster Gelderland, Overijssel en Drenthe
binnen. Hij kreeg daarbij financiële steun van Engeland. Het landleger van
de Republiek was zo verwaarloosd, dat het geen weerstand kon bieden. Pas
na de komst van Franse hulptroepen werd de bisschop gedwongen tot de
aftocht.
Toon aan dat deze gebeurtenissen een gevolg waren van de positie van Holland
in de Staten-Generaal tijdens het Eerste Stadhouderloze Tijdperk.
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Gebruik bron 5.
Lodewijk XIV sluit deze overeenkomst om zijn expansiepolitiek ten uitvoer te
kunnen brengen.
Leg dit uit.

13

Gebruik bron 5.
Een conclusie:
Deze geheime clausule toont aan, dat Karel II ontevreden is met zijn
binnenlandse politieke positie.
Leid uit de bron twee van de problemen van Karel II af.

Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam

2p

1p

2p

2p

14

In de strijd met Frankrijk over de dekolonisatie van Vietnam had de Vietminh een
beroep kunnen doen op Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
Leg uit waardoor zo'n verzoek geen kans van slagen had.

15

Gebruik bron 6.
Dit document is een reactie op een belangrijke gebeurtenis die kort daarvoor
heeft plaatsgevonden in Azië.
Geef aan welke gebeurtenis dat is.

16

Gebruik bron 6.
Dit document past bij het Amerikaanse buitenlandse beleid in de jaren vijftig.
Leg met een voorbeeld uit de bron uit, bij welk beleid dit past.

17

Gebruik bron 7.
In dit fragment komt het vijandbeeld naar voren dat communisten hebben van de
Verenigde Staten.
Leg dit uit.
De
1
2
3
4
5

2p

18

volgende gebeurtenissen staan in willekeurige volgorde:
Ho Chi Minh vraagt de Volksrepubliek China om steun tegen de Fransen.
Ho Chi Minh vraagt de Verenigde Staten om steun tegen de Fransen.
Ho Chi Minh tekent voor het opgeven van gebieden in Zuid-Vietnam.
Ho Chi Minh richt de Indochinese Communistische Partij op.
Ho Chi Minh dringt aan op de overeengekomen verkiezingen in heel
Vietnam.
6 Ho Chi Minh bundelt het verzet tegen de Japanners.
Zet deze zes gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
Noteer alleen de nummers.
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Gebruik bron 8.
Op grond van deze bron concludeert een historicus:
De Amerikaanse regering respecteert de Akkoorden van Genève wel naar de
letter maar niet naar de geest.
Ondersteun beide aspecten van deze conclusie telkens met de verklaring van
Dulles.
President Kennedy stuurde tienduizend militaire adviseurs en helikopters naar
Vietnam.
Toon aan dat met dit besluit sprake was zowel van continuïteit als van
verandering ten opzichte van het beleid van Kennedy's voorganger.

21

Gebruik bron 9.
Een bewering:
In deze prent verwijst Paul Conrad naar drie factoren die hebben geleid tot de
val van president Diem.
Noem die drie factoren.

22

Gebruik bron 10.
Dit rapport speelt in 1966 een rol in de afweging van de Amerikaanse regering
ten aanzien van het uitbreiden van de steun aan Zuid-Vietnam. De inhoud van
de bron versterkt de positie van voorstanders en van tegenstanders van deze
steun.
Leg dit voor beide partijen uit.

23

Gebruik bron 10.
Stel: je doet onderzoek voor een profielwerkstuk over de guerrillastrijd in
Vietnam. Je komt deze bron tegen en je vindt hem geschikt als illustratie. Je
maakt een afweging over de betrouwbaarheid van de bron.
Geef een argument voor en een argument tegen de betrouwbaarheid van de
bron voor dit onderzoek.

24

Tussen het Tet-offensief en president Johnsons besluit om zich niet herkiesbaar
te stellen voor de presidentsverkiezingen bestaat een verband.
Leg uit welk verband dat is.

25

Van 1954 tot 1964 was de Volksrepubliek China terughoudend in het geven van
steun aan Noord-Vietnam. In de tweede helft van de jaren zestig liet zij deze
houding varen.
Geef een verklaring voor beide opstellingen.

26

Gebruik bron 11.
Deze foto wordt door de regering van Noord-Vietnam geschikt gevonden voor
propaganda.
Leg met de foto uit welke twee politieke boodschappen Noord-Vietnam met de
foto kan uitdragen.
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27

In 1966, twee jaar na het aannemen door het Amerikaanse Congres van de
Tonkinresolutie, publiceerde senator J. William Fulbright zijn boek De arrogantie
van de macht.
Leg uit welk verband bestaat tussen de Tonkinresolutie en het boek van
Fulbright.

28

Gebruik bron 12.
De publicatie van Edelmans boek, met brieven als die van Rodney Chastant,
past bij een verandering in het denken over Vietnamveteranen in de Verenigde
Staten in de jaren 1980.
Noem die verandering en geef aan dat dit boek daarbij past.

29

Tijdens de Amerikaanse militaire operatie tegen Irak in de Golfoorlog
(1990-1991) besloot de regering van de Verenigde Staten om de
bewegingsvrijheid van Amerikaanse journalisten sterk te beperken.
Leg een verband tussen deze maatregel en de Vietnamoorlog.

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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De Republiek in een tijd van vorsten
bron 1
Indexcijfers van de graanprijs in Nederland en Frankrijk, 1460-1720
(1460-1500 = 100)
periode
1460-1500
1550-1570
1590-1600
1600-1620
1650-1670
1700-1720

Nederland
100
175
269
210
287
225

Frankrijk
100
346
954
478
567
402

Toelichting
De graanprijs is berekend in grammen zilver per 100 kg.
Nederland:
100 = 24,38 gram zilver; Nederland is hier het huidige Nederland.
Frankrijk:
100 = 19,65 gram zilver.
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bron 2
De Boom van het Verbond, een prent toegeschreven aan één van de gebroeders Wierix uit
1578

Onder de prent staat een onderschrift in vier talen (Nederlands, Latijn, Frans en Duits),
waarvan een deel van het Nederlandse onderschrift in vertaling luidt:
"Als Liefde met Trouw vast door Eendracht de zeventien landen samenbindt, dan zal
God ons helpen door Zijn wet die het hart van de koning in zijn handen heeft, al
beschouwt die zijn vrienden nu als zijn vijanden".
Toelichting
In het midden van de prent staat de Boom van de Vrede (Arbor Pacis).
Boven de boom hangt het wapen van Filips II.
In de takken zitten links en rechts Liefde (Charitas) en Goddelijke Orde (Ordo Divinus),
naast het wapenschild van Matthias van Oostenrijk (door de Staten-Generaal als
landvoogd benoemd) en Willem van Oranje. Zij dragen samen met Trouw (Fiducia) en
Eendracht (Concordia) een touw waaraan de wapens van de zeventien Nederlanden
hangen.
Trouw vertrapt Bedrog (Fallacia) en Eendracht verdringt Tweedracht (Discordia).
In het midden ligt op de grond een opengeslagen Bijbel met daarop een zwaard.
Achter de boom verjagen engelen monsters en roofdieren.
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bron 3
De Engelse schrijver en reiziger Fynes Moryson bezoekt omstreeks 1595 de Republiek. In
zijn reisverslag heeft hij het uitvoerig over de zeemacht van de Republiek. Na een lofrede op
de sterke vloot, waarmee volgens Moryson alleen Engeland zich kan meten, vervolgt
Moryson met:
Mochten de Verenigde Provincies ooit hun oude band met Engeland en onze
bijdrage om hun vrijheid te verdedigen vergeten en oorlog krijgen met Engeland, (…)
dan zullen er zulke bloedige gevechten op zee zijn als nooit tevoren. Maar het is
onwaarschijnlijk dat dit zal gebeuren want er zijn vele redenen die ons samenbinden.
Ten eerste de vriendschapsbanden die van oudsher tussen onze landen bestaan.
Ten tweede de band van liefde die ons bindt met degene die wij hebben beschermd
tegen slavernij en de dankbaarheid tegenover ons die zij vanwege ambitie wellicht
vergeten of verachten, maar er is geen enkele andere natie die ons meer verplicht is.
(…) Daarbij zijn zij niet in staat zelf een landleger te vormen (…) en hebben zij altijd
graag gebruikgemaakt, en mogen zij altijd gebruikmaken, van onze soldaten. (…) En
tot slot, daar zij altijd veel benodigdheden voor zichzelf willen en overvloedig alles bij
handel verkrijgen, kunnen zij niet lang overeind blijven zonder vrijheid van handel. Zij
zijn sterk genoeg om zelf hun vrijheid op zee te behouden en kunnen dit doen
dankzij de steun van Engeland om zichzelf op het land te verdedigen tegen andere
vijanden. Want zij hebben slechts drie doorgangen naar de zee (…) die alle zijn
verdedigd door garnizoenen van Engelse soldaten 1). (…)
Heden ten dage (…) klagen de Verenigde Provincies dat de Engelsen hun goederen
afnemen ter zee en hun vrije handel hinderen. Maar zij zouden moeten bedenken dat
zij zelf de oorlog met Spanje hebben veroorzaakt, en wij hun alleen maar gesteund
hebben. En als onze kooplieden worden gedwongen geen handel meer te drijven
met Spanje2), waar zij grote vrijheid en vriendschap hadden, enkel voor hun zaak,
hoe kunnen ze dan denken dat het rechtvaardig is, dat zij vrijelijk Spanje kunnen
voorzien van voedsel en oorlogsbenodigdheden? Dus de handelsartikelen van
Engeland kunnen niet verhandeld worden in Spanje, maar alleen wel door
Nederlandse schepen. En dat terwijl zij wensten hun oorlog eeuwig te maken, en
daardoor rijk werden, terwijl wij enkel rechtvaardig voor bepaalde tijd oorlog voerden
en daarna in vrede verder willen.

noot 1 Rammekens op Walcheren, Vlissingen en Den Briel waren aan Elizabeth I in onderpand
gegeven in ruil voor Engelse steun en hadden een Engels garnizoen (tot 1616).
noot 2 In 1585 had Filips II een handelsverbod tegen Engeland afgekondigd.
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bron 4
In 1645 verschijnt in de Republiek het treurspel Karel IX, anders Parijse Bruiloft van Lambert
van den Bosch, een protestantse visie op de Bloedbruiloft. In het stuk zegt Karel IX, koning
van Frankrijk:
Ik wil niet, dat meer dan één godsdienst in mijn rijk
gevolgd zal zijn, niet meer dan één zal hier bloeien.
En alle andere zal ik trachten uit te roeien
tot aan de wortel toe, opdat niet weer het zaad
zal vallen in de grond en weer opstaat.
En weer zijn bladeren zal uitspreiden
en dus mijn koninkrijk zal scheiden.

bron 5
In 1668 hebben Engeland en de Republiek een bondgenootschap gesloten gericht tegen de
expansiepolitiek van Lodewijk XIV. In 1670 sluit de Engelse koning Karel II echter in het
geheim een bondgenootschap met Lodewijk XIV. Bij dit Verdrag van Dover zit een clausule
die voor het Engelse Parlement verborgen blijft. Artikel II uit dit verdrag:
De koning van Groot-Brittannië is overtuigd van de waarheid van de roomskatholieke godsdienst en is vastbesloten dit te verklaren en zich te verzoenen met de
Kerk van Rome zodra de situatie in zijn koninkrijk dit toelaat. Hij heeft alle reden om
te hopen (…) op de genegenheid en trouw van zijn onderdanen en dat niemand van
hen zal falen in de onschendbare gehoorzaamheid die elk volk heeft aan zijn
soeverein, zelfs als die een ander geloof heeft. Desondanks, aangezien er soms
turbulente en onrustige geesten zijn die trachten de openbare orde ernstig te
verstoren om hun eigen slechte plannen te maskeren onder het mom van de
godsdienst, gelooft de koning van Brittannië (…) dat de beste manier om dit te
voorkomen is dat hij verzekerd is van de hulp van de Meest Christelijke Majesteit
(Lodewijk XIV). Deze (…) heeft daarom beloofd om, voor dit doel, aan voornoemde
koning van Groot-Brittannië, de som van twee miljoen livres Tournois1) te betalen
(…). Verder verplicht de voornoemde Meest Christelijke Koning zich ertoe om de
koning van Brittannië, indien nodig, zesduizend soldaten te sturen en dit aantal zelfs
te verhogen en te onderhouden op eigen kosten zo lang voornoemde koning van
Groot-Brittannië oordeelt dat dit nodig is om zijn voornemen uit te voeren.
noot 1 munteenheid van Frankrijk
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Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam
bron 6
Op 27 februari 1950 schrijft een Amerikaanse ambtenaar in een vertrouwelijk rapport voor de
Amerikaanse regering:
Het staat wel vast dat de dreiging van communistische agressie in Indochina slechts
één stap is in de ontwikkeling van verdere communistische plannen om heel
Zuidoost-Azië in te nemen. (…) Een beslissing om de communistische expansie aan
de grens van Indochina een halt toe te roepen, moet dan ook gezien worden in het
bredere kader van het voorkomen van de verspreiding van communistische agressie
naar andere delen van Zuidoost-Azië. (…) Het is te verwachten dat andere landen in
de regio, zoals Thailand en Birma, overheerst zullen worden door het communisme,
indien Indochina een communistische regering zou krijgen. Het evenwicht in heel
Zuidoost-Azië zou hiermee in groot gevaar komen.

bron 7
In 1969 verklaart de Noord-Vietnamese generaal Giap in een interview met de Italiaanse
journaliste Oriana Fallaci:
''Hoe begonnen de Amerikanen in Vietnam? Met de gebruikelijke middelen, namelijk
militaire en economische hulp aan een marionettenregering. Kortom, met dollars.
Want ze menen altijd alles met dollars te kunnen oplossen. Ze dachten er met hun
dollars zelfs een vrije onafhankelijke regering te kunnen vestigen, en wel met een
leger van met dollars gekochte marionetten, met dertigduizend in dollars betaalde
adviseurs, met de uitvinding van de op dollars gebouwde versterkte dorpen. Maar
het volk kwam tussenbeide en het plan van de Amerikanen mislukte.''

bron 8
In 1954 verklaart de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Foster Dulles
tijdens een persconferentie ter gelegenheid van de oprichting van de ZOAVO in Manilla:
''Wij zijn verbonden door een gemeenschappelijk gevaar: het gevaar dat uitgaat van
het internationale communisme en zijn onbegrensde ambities. Wij weten dat waar
het veroveringen boekt, zoals in Indochina, deze veroveringen niet worden gezien
als een eindresultaat, maar als een springplank voor nieuwe veroveringen. Dat
gegeven vereist dat we ons voortdurend moeten bezighouden met wat elders in de
wereld gebeurt. (…) Enkele landen, die sterk verbonden zijn met het verdrag dat wij
gaan sluiten, zijn hier niet vertegenwoordigd. Daaronder bevinden zich Cambodja,
Laos en Vietnam. De regeringen en de bevolkingen van die landen zullen weten dat
we hen in gedachten hebben en ik hoop dat we in staat zullen zijn een
beschermende mantel om hen heen te werpen.''
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bron 9
Naar aanleiding van de val van president Diem van Zuid-Vietnam, op 1 november 1963,
maakt de Amerikaanse tekenaar Paul Conrad een prent voor de Los Angeles Times

Toelichting
Een van de boeddhistische monniken houdt een krant vast met de tekst: ''Military coup
ousts Diem regime'' (Vertaling: ''militaire staatsgreep maakt einde aan het regime van
Diem'').
Het boeddhabeeld heeft het hoofd van president Kennedy.
Vertaling van het onderschrift: ''… de Grote Boeddha heeft onze gebeden verhoord!''
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bron 10
In 1966 verricht de Rand Corporation, een Amerikaans adviesbureau, in opdracht van het
Amerikaanse ministerie van Defensie onderzoek naar de motivatie van Vietcongstrijders. Het
bureau brengt een rapport uit, dat is gebaseerd op verklaringen van 145 gevangengenomen
Vietcongstrijders. Een van hen verklaart:
''Velen komen door bijzondere omstandigheden bij de Vietcong. Iemand die een
strafbaar feit heeft gepleegd, kan Vietcongsoldaat worden om te ontsnappen aan
vervolging door de Zuid-Vietnamese regering. Een ander, die slachtoffer is geweest
van onrechtvaardige behandeling door een Zuid-Vietnamese regeringsfunctionaris
kan wrok voelen en bij de Vietcong gaan om zich te wreken. Er zijn er ook die broers
hebben bij de Vietcong of ouders die op hen hebben ingepraat. De grootste groep
slachtoffers van de propaganda van de Vietcong zijn arme, goedgelovige en
slechtopgeleide mensen: zij laten zich opnemen in de Vietconggelederen in de hoop
op een betere toekomst.''
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bron 11
In 1969 wordt een foto gemaakt van de brug bij Thanh Hoa, een belangrijke spoor- en
verkeersbrug in Noord-Vietnam. Tussen 1965 en 1972 voerde de Amerikaanse luchtmacht
873 vluchten uit om de brug te bombarderen. Het Noord-Vietnamese afweergeschut haalde
104 Amerikaanse piloten boven de brug neer

Toelichting
Op de voorgrond staat een neergeschoten Amerikaanse piloot tussen twee vrouwelijke
soldaten die hem dwingen de brug te bekijken.
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bron 12
Bernard Edelman, zelf Vietnamveteraan, publiceert in 1985 een boek met brieven uit
Vietnam van Amerikaanse soldaten aan familieleden in de Verenigde Staten. De brief van
Kapitein Rodney Chastant aan zijn moeder op 29 juni 1968, kort voordat hij sneuvelt, geeft
een goed beeld van de inhoud van het boek:
Mam,
Het is een flinke klus hier. Bijna elke dag stelt ons voor zware morele beslissingen.
Mijn ervaring telt, want de verantwoordelijkheid is groot. Ze hebben me hier nodig,
mam. Niet dat ik onvervangbaar ben, maar binnen de Eerste Marine Divisie wordt
mijn vakmanschap het hoogst aangeslagen. De jonge mannen die hier binnenkomen
hebben de leiding van een oude rot nodig en die oude rot ben ik. Ik deel de lakens
uit en dat bevalt me goed.
Het spijt me dat ik u gekwetst heb. Maar als ik had gedacht dat ik thuis harder nodig
was, zou ik thuiskomen. Het gaat goed thuis, dus waar ben ik beter op mijn plaats
dan hier? Dit is een uitzonderlijke tijd in de geschiedenis van ons vaderland. De
onrust in de wereld vandaag de dag is maar een paar keer eerder in de geschiedenis
voorgekomen.
Jonge mensen stellen vragen, moeilijke vragen. De aandacht van de hele wereld is
gericht op Vietnam. De onkunde en het onrecht in Vietnam zijn inderdaad
verbijsterend, maar toch zie ik een lichtpuntje. Sommigen kiezen voor de strijd op
straat of op de universiteit, anderen voeren die in het parlement. Voor mijzelf zie ik
maar twee opties: vechten in Vietnam of mijn kop houden. Ik heb gekozen voor
Vietnam. Als het land van mij een bijdrage verwacht, is dat er een in Vietnam. Als ik
thuiskom, zult u dat lichtpuntje ook zien.
je zoon Rod
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Examen VWO

2011
tijdvak 1
maandag 23 mei
9.00 - 12.00 uur

geschiedenis
tevens oud programma

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 27 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen
punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Dynamiek en stagnatie in de Republiek

2p

2p

4p

1

2

3

Uit een boek over de geschiedenis van Amsterdam komen de volgende citaten:
1 Juist op het gebied van de goedkope eigen scheepvaart had Amsterdam een
troef in handen waarmee de stad, vergeleken met Antwerpen, in het
voordeel was. Grote transnationale bedrijven voerden hun goederen aan op
de markt in Antwerpen, maar deze stad had zelf nauwelijks een
koopvaardijvloot om handelswaar mee te halen.
2 In de directe omgeving waren toen al andere nederzettingen aanwezig,
zoals Sloten, nu een voorstad van Amsterdam. Waarschijnlijk is (...) bij de
nederzetting een dam in de Amstel aangelegd, onder andere om het
achterliggende land tegen het opkomende water vanuit het IJ te
beschermen. Kort daarna komt de naam van de nederzetting voor het eerst
in een geschreven document voor: Amestelledamme.
3 Uit de patriotse dichtbundel Het Vrolijk Keesje: ''De Vijfde Willem (van
Oranje) is een Zwijn, (…) Verzopen in Bourgonje Wijn.''
4 De grote vraag naar land en de stijging van de prijzen van agrarische
producten maakten grootschalige droogmakerijen tot een aantrekkelijke
onderneming. Met behulp van 43 molens viel het meer de Beemster droog.
5 De volgende ochtend vroeg stonden er al Amsterdammers,(…) op het ijs van
de Amstel. Hun ingespannen turen in zuidelijke richting werd beloond toen
ze de eerste Franse huzaren zagen opdagen. (…) Er klonken toespraken en
om vrijheidsbomen dansten jong en oud, Franse generaals, kersverse
volksrepresentanten en Amsterdamse maagden. De Marseillaise weerklonk
en het populaire revolutionaire danslied La Carmagnole.
Plaats de citaten 1 tot en met 5 in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
Noteer alleen de nummers.
Gebruik bron 1.
Wat Pieter de la Court beschrijft, is door latere onderzoekers malthusiaanse
spanning genoemd.
Toon aan dat De la Court dit verschijnsel beschrijft en geef daarna aan
waardoor de moedernegotie een deel van deze spanning kon wegnemen.
In 1585 nam de Spaanse veldheer Parma Antwerpen in. Deze gebeurtenis werd
bekend als de 'Val van Antwerpen'.
Leg uit:
− dat deze naam voor die gebeurtenis politiek gekleurd is en
− (met deze gebeurtenis) dat een politiek-militaire gebeurtenis grote
economische gevolgen kan hebben en
− dat er ondanks deze grote verandering ook sprake is van continuïteit in de
economie van de Nederlanden en
− waardoor deze continuïteit mogelijk was.
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Twee gebeurtenissen:
1 In 1606 namen de Staten van Holland een plan in overweging van de
geleerde Willem Usselincx: de oprichting van een West-Indische Compagnie
(WIC). Maar raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt was tegen het plan.
Hij wilde de vredesbesprekingen met Spanje niet op het spel zetten.
2 In 1621 werd de WIC alsnog opgericht.
Leg uit waardoor:
− de vredesbesprekingen met Spanje door de oprichting van de WIC in gevaar
konden komen en
− in 1621 dit bezwaar tegen de oprichting van de WIC niet meer gold.
Gebruik bron 2.
William Temple beschrijft in deze tekst een verband tussen de welvaart van de
Republiek en oorlogvoering.
Leg met een voorbeeld uit welk oorzakelijk verband dat is en noem een
argument dat hiertegen kan worden ingebracht.
William Temple schreef zijn boek over de Republiek in 1672.
Leg uit waarom zijn boek juist in dat jaar de Engelse regering goed van dienst
kon zijn.
Gebruik bron 3.
Met dit schilderij laat de schilder zien dat de bloei van Leiden te danken is aan
een samenspel van verschillende factoren.
Noem de drie factoren die de schilder weergeeft en geef per factor aan,
waardoor deze de bloei van de Leidse lakennijverheid zal bevorderen.
Omstreeks 1648 was het stadsbestuur van Leiden optimistisch over de toekomst
van de eigen textielnijverheid.
Leg uit dat dit optimisme vanuit de politieke situatie begrijpelijk, maar vanuit de
economische realiteit onterecht was.
Gebruik bron 4.
Deze bron bevat kritiek op de regentenoligarchie.
Licht dit toe door:
− een omschrijving van het begrip regentenoligarchie te geven en
− met twee voorbeelden uit de tekst aan te geven tot welke uitwassen de
regentenoligarchie volgens de schrijver geleid heeft.
Gebruik bron 5.
Na 1650 dalen de prijzen van de belangrijkste landbouwproducten. Deze
rosmolen voor het karnen is illustratief voor de reactie van veel Hollandse
boeren op die prijsdaling.
Leg dit uit.
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Twee gegevens over de demografische ontwikkeling van de Republiek:
1 Tussen 1500 en 1650 verdrievoudigt de bevolking in de zeegewesten terwijl
de bevolking in de landgewesten slechts licht stijgt.
2 Tussen 1650 en 1750 daalt de bevolking in de zeegewesten met 10% en
neemt de bevolking in de landgewesten toe.
Deze demografische verandering hangt ondermeer samen met de ontwikkeling
van de nijverheid in de Republiek.
Leg dit verband uit.
Een citaat:
"De Sonttolregisters (…) onthullen, dat in de eerste helft van de 18e eeuw 95%
van het hout dat op Nederlandse schepen vervoerd werd, Nederlandse havens
als bestemming had; in de jaren 1751-1780 was dit aandeel gedaald naar
ongeveer 70%."
Leg met deze gegevens uit, dat hier sprake kan zijn van de invloed van
voorbijlandvaart en noem een sociaaleconomisch gevolg van deze achteruitgang
van de Oostzeehandel voor de Republiek.
Gebruik bron 6.
Een bewering:
Uit dit fragment blijkt dat Diderot de politieke en economische kritiek van de
patriotten onderschrijft.
Leg voor beide elementen van de bewering uit of die juist is.

Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam

2p

4p

14

15

In 1950 erkent de Volksrepubliek China Ho Chi Minh als leider van Vietnam en
erkennen de Verenigde Staten Bao Dai, een pro-Franse politicus, als leider van
Vietnam.
Leg uit dat dit verschil in keuze te maken had met de internationale
verhoudingen op dat moment.
Gebruik bron 7.
Leg uit dat:
− De Lattre de Tassigny steun geeft aan het Amerikaanse buitenlandse beleid
voor Azië en
− vanuit communistisch standpunt deze redevoering kenmerkend is voor het
Westers imperialisme.
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Zowel de Sovjet-Unie als de Volksrepubliek China probeerden in Vietnam steun
te vinden voor de eigen visie op de communistische ideologie.
Leg uit waarom het Chinese communisme meer aantrekkingskracht had op veel
Vietnamezen dan het communisme van de Sovjet-Unie.
In 1954 vinden kort na elkaar twee gebeurtenissen plaats:
1 De regering van de Verenigde Staten besluit de slotverklaring van de
Conferentie van Genève niet te ondertekenen.
2 De regering van de Verenigde Staten besluit het oprichtingsverdrag van de
ZOAVO wel te ondertekenen.
Een historicus komt tot de conclusie dat er een verband bestaat tussen deze
twee gebeurtenissen.
Ondersteun zijn conclusie door uit te leggen:
− waarom de regering van de Verenigde Staten de slotverklaring van de
Conferentie van Genève niet wilde ondertekenen en
− waarom het besluit tot oprichting van de ZOAVO aansloot bij het argument
om de slotverklaring van de Conferentie van Genève niet te ondertekenen.
Gebruik bron 8.
Stel: je doet een onderzoek met als vraagstelling ''Hoe verliep de
landhervorming in Noord-Vietnam?'' Je vindt deze bron, maar door de
gekleurdheid ervan twijfel je aan de bruikbaarheid van de bron voor je
onderzoek.
Licht je twijfel toe door:
− eerst aan te geven welke politieke kleur Phan Van Chu heeft en
− daarna met twee voorbeelden uit de bron uit te leggen op welke manier die
politieke kleur in zijn beschrijving van de landhervorming naar voren komt.
Gebruik bron 9.
Een interpretatie:
De beschrijving die Phung Thi Le Ly geeft van het gedrag van haar
medeleerlingen in en buiten de klas kan worden gezien als een metafoor voor de
houding van de Zuid-Vietnamese bevolking onder president Diem.
Licht dit toe door uit te leggen wat Phung Thi Le Ly met haar herinnering
mogelijk wil zeggen over de houding van de Zuid-Vietnamezen in de tijd van
Diem.
De volgende gebeurtenissen uit de Vietnamoorlog staan in willekeurige
volgorde:
1 In Parijs beginnen de vredesbesprekingen over Vietnam.
2 De Verenigde Staten laten Diem vallen.
3 President Nixon biedt de Sovjet-Unie graanleveranties.
4 Boeddhistische monniken steken zichzelf uit protest in brand.
5 Noord-Vietnamese troepen veroveren heel Zuid-Vietnam.
6 Noord-Vietnam valt een Amerikaanse mijnenveger aan in de Golf van Tonkin
Zet deze gebeurtenissen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. Noteer
alleen de nummers.
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Het aantal dienstplichtige Amerikaanse soldaten in Vietnam nam vanaf 1965
sterk toe.
Leg uit welke invloed dit had op de Amerikaanse protestbeweging tegen de
oorlog.
Gebruik bron 10 en 11.
Naar aanleiding van het Tet-offensief maken Opland en Behrendt elk een prent
over de Vietnamoorlog.
Leg uit, welke visie op het conflict in Vietnam Opland in zijn prent weergeeft, en
welke visie Behrendt in zijn prent weergeeft.
Gebruik bron 10 en 11.
Beredeneer welke prent onder de protestgeneratie waarschijnlijk de meeste
weerklank vindt.
Gebruik bron 12.
Deze foto is in 1972 goedgekeurd door de propagandadienst van de
Noord-Vietnamese regering.
Leg uit:
− wat het verband is tussen Nixons nieuwe Vietnambeleid en de gebeurtenis
op deze foto en
− welke politieke boodschap de regering van Noord-Vietnam ermee kan
overbrengen aan de eigen bevolking.
Gebruik bron 13.
Op grond van deze bron kunnen twee conclusies worden getrokken:
1 Fulbright breekt met het Westerse beeld van de communistische wereld uit
de jaren vijftig en zestig.
2 Fulbright verwoordt het standpunt van de 'duiven' over de Vietnamoorlog.
Geef voor elk van beide conclusies de redenering die hiervoor gevolgd kan
worden.

26

De verbetering van de relatie tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie
vanaf 1970 had een positief gevolg voor de Amerikaanse positie in de
onderhandelingen met Noord-Vietnam.
Leg dit uit.

27

Uit de Vietnamoorlog trok de Amerikaanse regering een les voor het toekomstig
mediabeleid in conflicten waarin de Verenigde Staten zijn betrokken.
Geef aan welke les dat was.

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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Dynamiek en stagnatie in de Republiek
bron 1
De Leidse textielkoopman Pieter de la Court schrijft in 1662 in 'Interest van
Holland, ofte gronden van Hollands-Welvaren' over Holland:
Maar stel dat al het land bezaaid werd met het noodzakelijkste, namelijk
tarwe, en dat elke morgen (ongeveer 0,8 hectare) land jaarlijks vijftien zakken
zou opleveren, zouden de 400.000 morgen land aan (elk van de) twee
miljoen inwoners nog niet eens een pond brood per dag kunnen verschaffen.
En stel dat het mogelijk was het uit te rekenen, dan zou blijken dat er nu
alleen in de landbouw (…) meer mensen moesten werken dan daarvan
kunnen worden gevoed. Dan zal dus duidelijk blijken, ook als men de overige
vruchten die daar nu worden geoogst en alle andere levensbehoeften zou
meetellen, dat de boeren en hun gezinnen zeer veel spijzen, drank, kleding,
woningen en brandstof tekort zouden komen. Daarom kan men wel stellen
dat Holland op geen enkele wijze op eigen benen kan staan, maar het op
allerlei manieren zijn voedsel buiten zijn grenzen moet zoeken.

bron 2
Sir William Temple is van 1667 tot 1670 ambassadeur van Engeland in de
Republiek. In 1672 publiceert hij 'Observations upon the United Provinces',
onder andere een uiteenzetting van de geschiedenis van de Republiek. Over de
moeizame onderhandelingen met Spanje in 1609 schrijft Temple:
Onder de Noord-Nederlanders werden alle stappen op weg naar het verdrag
gezet met grote koelheid en hooghartigheid (…). Want de voorspoed van hun
wapenen te land in de loop van meer dan dertig jaar vechten, en de
indrukwekkende toename van hun macht ter zee en, onder bescherming
daarvan, van hun handel, hadden hun hele strijdmacht, zowel te land als ter
zee, afkerig gemaakt van zo'n verdrag. En dit gold ook voor het grootste deel
van de bevolking, waar de ingekankerde haat tegen Spanje nog net zo fel
was als tevoren en waar velen hoopten en verlangden fortuin te maken door
de oorlog, wat reeds aan heel wat mensen onder hen uitstekend gelukt was.
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bron 3
Tussen 1648 en 1651 schildert Abraham van den Tempel in opdracht van het
stadsbestuur van Leiden een drietal grote schilderwerken met allegorische
voorstellingen voor de nieuwe Lakenhal. In dit schilderij uit 1651 is het thema 'de
Nering' (hier: de Leidse lakennijverheid):

Toelichting
Van links naar rechts stellen de figuren op de voorgrond voor:
Minerva (godin van de Wijsheid) en Mercurius (god van de Handel), de Vrede
(knielend), de stedenmaagd Leiden, de Nering.
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bron 4
Enkele passages uit een pamflet dat in 1747 in Gouda verschijnt:
Voorheen had men schrik om te regeren. Niet omdat men dat niet graag
deed, maar omdat men terugschrok vanwege de moeite die het kostte. Men
verrijkte zich toen nog niet met het zweet en bloed van de burgers; men wilde
toen niet een eed afleggen tenzij men zeker wist dat deze nagekomen kon
worden.
Nu gaat het echter totaal anders: nu is men alleen op eigen voordeel uit en
wordt het gemeenschappelijk belang vergeten. Nu weet men dat de
makkelijkste manier om rijk te worden is lid te worden, van een regering en
daarom is men bereid om daar geld voor te geven. Men weet immers dat dat
geld dubbel en dwars terugverdiend kan worden door gebruik te maken van
het regeringsambt.
Zo gaat het tegenwoordig en men slaat geen acht op de wet die zegt dat je
diegenen moet kiezen die "het rijkst en het wijst zijn".
Zo is er geen ambt vrij of het is voor de eigen kinderen, of kleinkinderen, en
als al een ander het ambt krijgt, is het zodanig verminderd door het
gedwongen geven van steekpenningen, dat degene die er van moet leven dat
niet kan (of hij moet zelf allerlei slinkse zaken verzinnen). Zo moet een man
die met het overzetten van mensen over de rivier de IJssel per keer twee
duiten (acht duiten is een stuiver) verdient, iedere week zes stuivers aan de
burgemeester brengen.

bron 5
Afbeelding van de werking van een rosmolen om boter te karnen. Het vat is
gevuld met het vet van melk. Door deze room voortdurend te roeren, het karnen,
wordt boter gemaakt:
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bron 6
In een reisverslag over zijn bezoek aan de Republiek in 1773-1774 schrijft de
Franse filosoof Denis Diderot:
Als men er nog eens goed over nadenkt, zal men tot de ontdekking komen
dat de regeringsvorm die de zuivere democratie het dichtst benadert, het
beste past bij een handelsnatie die voor haar welvaart gebaat is bij een zo
groot mogelijke bewegingsvrijheid. Niemand begrijpt beter wat het belang van
een koopman is dan hijzelf; zodra hij door welke autoriteit dan ook wordt
gedirigeerd, hetzij door middel van belering, hetzij door wetten, is alles
verloren. Dat is de reden waarom zowel degenen die Holland oorspronkelijk
een stadhouder hebben gegeven, als zij die dit ambt vervolgens erfelijk
hebben gemaakt, zich hebben laten misleiden door bijzondere
omstandigheden, wat overigens geen excuus is, en het hebben laten komen
tot een vorm van bestuur die diametraal tegen de geest van het geluk van de
natie indruist. De kwalijke gevolgen van deze regeringsvorm worden zo
langzamerhand zichtbaar; en zij zullen tegelijk met het gezag van de
stadhouder steeds verder toenemen totdat, door een onmerkbaar
voortschrijdende ontwikkeling, dit gezag uiteindelijk zal leiden tot slavernij en
armoede, die op hun beurt weer aanleiding zullen geven tot een nieuwe
revolutie. Bescherm de nijverheid maar hoedt u ervoor haar te willen
commanderen. Reglementen, inspecties, belemmeringen, verbodsbepalingen
en decreten hebben altijd een nadelige uitwerking op iets wat zo aan
veranderingen onderhevig is als de handel.

Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam
bron 7
Op 20 september 1951 zegt Jean de Lattre de Tassigny, de bevelhebber van de
Franse strijdkrachten in Indochina, tijdens een persconferentie in Washington:
Het verlies van Zuidoost-Azië zou betekenen dat het communisme over
strategische grondstoffen zou beschikken, dat de Japanse economie
voorgoed zou zijn getroffen en dat geheel Azië zou worden bedreigd. Zodra
Tonkin is verloren, is er tot Suez geen enkele grens meer. Ik laat het aan uw
verbeelding over hoe zeer defaitisme1) en verlies in de loop der tijd aan kracht
winnen, hoe communistische vijfde kolonnes 2) terrein winnen in ieder land dat
door communistische krachten van buiten wordt bedreigd.
noot 1 defaitisme

= het gevoel een verloren strijd te leveren.

noot 2 vijfde kolonne

= militaire eenheden die in het geheim opereren in vijandelijk gebied.
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bron 8
Een Franse onderzoeker maakt in 1967 een reis door Noord-Vietnam. Met
toestemming van de Noord-Vietnamese regering voert hij gesprekken in het
dorp Xich Dang. Hij spreekt er met de 61-jarige boer Phan Van Chu, die in een
goed gemeubileerd huis woont. Aan de muur hangt een portret van Stalin. Ook
zijn er kleinere portretten van Ho Chi Minh, generaal Giap en Mao Zedong. Phan
Van Chu vertelt:
Ik ben in dit dorp geboren in een familie van landarbeiders zonder grondbezit.
In de feodale tijd kenden wij veel belastingen. Wij en andere dorpelingen
kregen geen onderwijs. Er was één school in ons district, maar wij hadden
geen schijn van kans om erheen te mogen, want die was voor de rijken. (…)
Vanaf achttien jaar moesten wij gedwongen werkzaamheden verrichten. Zo
werden wij ingezet bij bouwwerkzaamheden voor plaatselijke bestuurders,
rijken en Fransen (…). In dit dorp waren vier grootgrondbezitters. In de tijd
van de landhervormingen werden zij opgepakt en naar gevangenkampen
overgebracht. Daar brachten zij vier of vijf jaar en, in één geval, acht jaar
door. Inmiddels zijn ze teruggekeerd en maken zij deel uit van onze
coöperatie. (…)
Er bestond nooit enige twijfel over hun schuld: het waren zonder uitzondering
grootgrondbezitters. De landhervorming is in ons dorp foutloos doorgevoerd.
Geen enkel partijlid werd aangevallen. Nadat de eerste negentien families
zich bij de coöperatie hadden aangesloten, deed de onze dat ook, ik meen
eind 1960 of begin 1961. Ik bracht een os in, waarvan de prijs werd
vastgesteld door de coöperatie. Waarom sloten we ons aan?
Vaderlandsliefde en enthousiasme, dat was het vooral. (…) Wij geloven dat
president Ho ons naar de overwinning zal leiden en dat ons volk op zekere
dag weer verenigd zal zijn.
bron 9
Phung Thi Le Ly herinnert zich dat zij een meisje was in een Zuid-Vietnamees
dorp tijdens de regering van Diem:
Op school was de druk om partij te kiezen erg groot. Onze onderwijzer, een
dorpsgenoot genaamd Manh, die betaald werd door de regering, vroeg ons:
"Wat zouden jullie doen als je een Vietcong ziet of hoort over iemand die hem
helpt?" Wij antwoordden in koor: "Hem uitleveren aan de soldaten!" Manh
prees ons antwoord en vertelde dat de Republikeinen1) onze familie veel geld
zouden geven voor elke Vietcong die we hielpen te vangen. En toch, als we
oorlogje speelden was er geen gebrek aan Vietcongstrijders en degenen die
de Republikeinen moesten spelen, deden dat meestal tegen hun zin.
noot 1 Republikeinen zijn hier vertegenwoordigers van de Zuid-Vietnamese regering.
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bron 10
Vier dagen na het begin van het Tet-offensief opent De Volkskrant op 3 februari
1968 met de kop ''Johnson acht opzet Vietcong mislukt: 10.500 guerrillastrijders
gesneuveld''. In dezelfde krant publiceert Opland naar aanleiding van het Tetoffensief deze prent:

Toelichting
Titel van de prent: Apocalyps van de escalatie
Op de handschoen van de middelste ruiter staat geschreven: ''Johnson''.
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bron 11
Frits Behrendt geeft een visie op het Tet-offensief in deze prent uit het
Algemeen Handelsblad van 5 februari 1968:

Toelichting
Het onderschrift luidt: ''Het belangrijkste is de mens (Karl Marx)''.
De figuur met schep is Ho Chi Minh.
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bron 12
De Noord-Vietnamese fotograaf Lam Hong maakt in 1972 in Hanoi een foto van
een Amerikaanse piloot die via de pers zijn familie toespreekt:

bron 13
Op 2 april 1970 spreekt senator J. William Fulbright in de Amerikaanse Senaat:
In zekere zin moeten we de aanwezigheid van Noord-Vietnam in Indochina
verwelkomen, omdat Noord-Vietnam heeft laten zien sterk genoeg te zijn
Indochina te overheersen wanneer het niet door buitenlandse mogendheden
werd lastig gevallen. Bovendien heeft Noord-Vietnam laten zien dat ze in staat
is de Chinese hegemonie te weerstaan. Noord-Vietnam is echter een veel te
klein land om ook maar enige hoop te hebben geheel Zuidoost-Azië te
veroveren, laat staan een bedreiging te vormen voor de Verenigde Staten.
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geschiedenis (pilot)

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 29 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen
punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Door de tijd heen

2p

2p

1

2

De volgende historische voorbeelden van liefdadigheid staan in willekeurige
chronologische volgorde:
1 De nationaalsocialistische “Winterhulp Nederland” had als officiële
doelstelling: “in het bezette Nederlandse gebied levende behoeftige
Nederlandse staatsburgers zonder aanziens des persoons hulp en
ondersteuning te verschaffen”.
2 Prinses Juliana werd benoemd tot voorzitter voor het Nationale Crisiscomité
dat hulp moest bieden aan de grote hoeveelheid werklozen na de
beurskrach.
3 In de bloeitijd van de Republiek liet Maarten Meerman, een bestuurder van
de VOC, een hofje bouwen waar “eerbare, nuchtere weduwen of vrouwen
van goede naam en reputatie, van ten minste 40 jaren oud”, gratis mogen
wonen.
4 Keizer Karel de Grote verbood bedelen en eiste dat elk van zijn leenmannen
zelf voor de armen op zijn domein zorgde.
5 De hervormer Calvijn stelde in zijn nieuwe kerkorde verschillende ambten
vast. De vierde orde was die van diakenen; dit waren kerkleden die zich
speciaal bezighielden met liefdadigheid.
6 De Utrechtse “zeven steegjes” werden gebouwd om arbeiders te huisvesten.
De overheid eiste dat de steegjes voldeden aan bouwnormen om iets te
doen aan de slechte leefomstandigheden van fabrieksarbeiders in de
overbevolkte steden.
Zet deze voorbeelden van liefdadigheid in de juiste volgorde, van vroeger naar
later. Noteer alleen de nummers.
Liefdadigheid verlenen kan, naast menslievende, ook politieke motieven hebben
gehad.
Leg dit uit door een voorbeeld van liefdadigheid dat genoemd is in vraag 1 te
koppelen aan een kenmerkend aspect uit die tijd.

Prehistorie en oudheid

2p

2p

3

4

Gebruik bron 1.
De vondst van de veenweg geeft ons inzicht in de economische en in de sociale
structuur van de samenleving in prehistorisch Drenthe.
Maak voor beide aannemelijk welke conclusie over deze samenleving je kunt
afleiden uit deze bron.
Gebruik bron 2.
In een debat tussen historici rijst de vraag of je op grond van deze bron kunt
concluderen dat er in de vroege stedelijke gemeenschappen sprake is van
arbeidsdeling.
Leg uit dat de bron door de aard ervan geen sterk bewijs levert voor deze
conclusie.
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3p

2p

5

6

Gebruik bron 3.
Uit de door Thucydides beschreven omstandigheden is een voorwaarde af te
leiden voor het ontstaan van het Griekse wetenschappelijk denken.
Noem die voorwaarde en leg daarmee uit waarom de Griekse stadstaten
gunstiger waren voor de ontwikkeling van het Griekse wetenschappelijk denken
dan de situatie die Thucydides beschrijft.
Door de ondergang van het Romeinse Rijk stortte het economische systeem in
West-Europa in. Met het hofstelsel paste West-Europa zich aan de nieuwe
omstandigheden aan.
Leg dit uit.

De middeleeuwen

2p

2p

4p

2p

7

Volgens de islam hoort iedere gelovige het heilige boek, de Koran, in het
Arabisch te lezen.
Leg uit waardoor dit bijdroeg aan een efficiënter bestuur van het islamitische rijk.

8

In de late middeleeuwen komt er meer geld in omloop.
Leg uit welk gevolg dit had voor het hofstelsel.

9

10

Gebruik bron 4.
Twee onderzoeksvragen:
1 Welke successen behaalden de christenen tijdens de eerste kruistocht?
2 Met welke argumentatie onderbouwden christenen achteraf hun deelname
aan de eerste kruistocht?
Voor een antwoord op één van deze onderzoeksvragen is de bron geschikter
dan voor de andere onderzoeksvraag.
Leg uit, telkens met twee argumenten:
 voor welke onderzoeksvraag deze bron geschikter is en
 voor welke onderzoeksvraag deze bron minder geschikt is.
In 1425 werd in Leuven de eerste universiteit in de Lage Landen opgericht. De
Bourgondische hertog Filips de Goede steunde deze oprichting, omdat deze kon
helpen bij het uitvoeren van zijn centralisatiepolitiek.
Leg dit uit.
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Door de tijd heen

2p

11

De volgende historische gebeurtenissen over het paleis Versailles in Frankrijk
staan in willekeurige volgorde:
1 De gebroeders Montgolfier vertoonden bij Versailles een wetenschappelijk
experiment: de eerste ballonvlucht met passagiers. In de luchtballon zaten
een eend, een haan en een schaap.
2 Het Duitse nationalisme zegevierde na een oorlog met Frankrijk: Wilhelm I
werd in Versailles uitgeroepen tot keizer van Duitsland.
3 Tijdens de regeerperiode van koning Lodewijk XIV werd Versailles het
symbool van het absolutisme.
4 Tijdens de Franse Revolutie bereikte een grote groep opstandige boeren en
burgers het paleis; koningin Marie-Antoinette vluchtte via een geheime gang
naar de kamer van de koning om zich te verstoppen voor de democratisch
revolutionairen.
5 Na afloop van de Eerste Wereldoorlog werd in de Spiegelzaal van Versailles
het vredesverdrag ondertekend.
6 Vanuit het oogpunt van Europees cultureel erfgoed stelde de Europese Unie
geld beschikbaar voor het onderhoud van het paleis en de tuinen van
Versailles.
Zet deze zes gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
Noteer alleen de nummers.

Vroegmoderne tijd

2p

3p

12

De Italiaanse schilder Vasari schreef in 1550 een boek met daarin biografieën
en beschrijvingen van werken van Italiaanse schilders, architecten en
beeldhouwers die leefden tussen 1300 en 1550. Hij benoemde daarbij drie
periodes:
1 de veertiende eeuw, die met kunstenaars als Cimabue en Giotto de
“rinascimento” (hergeboorte, renaissance) van de klassieke kunsten
betekende;
2 de periode van “augumento” (vermeerdering) waarin de kunst groeide en
verbeterde;
3 zijn eigen periode vanaf 1500, de “perfezione” (volmaaktheid) met
Michelangelo als centrale kunstenaar.
Vasari gebruikte in zijn Vite de term “middeleeuwen” om de tijd te beschrijven
tussen de klassieke oudheid en de veertiende eeuw.
Leg aan de hand van zijn indeling in periodes uit, dat deze term niet objectief is.

13

Historici beweren dat er een verband bestaat tussen de opkomst van de steden
in West-Europa, het boek van Vasari (zie vraag 12) en de verspreiding van de
renaissance.
Beredeneer welk verband dat was.
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4p

4p

1p

4p

2p

2p

14

15

16

17

18

19

Gebruik bron 5.
Een bewering:
Uit de beschrijving van Vasari blijkt dat het fresco van Rafaël twee
ontwikkelingen uit de zestiende eeuw laat zien.
Noem die twee ontwikkelingen en geef van elk een voorbeeld uit de beschrijving
van het fresco.
In 1628 veroverde kapitein-generaal Piet Hein vlak bij Cuba een Spaans konvooi
dat zilver uit de Spaanse zilvermijnen in Zuid-Amerika vervoerde naar Spanje.
Hij bracht zijn buit naar de Republiek waar het zilver voorlopig werd opgeslagen.
Dit leidde in grote delen van Europa tot een economische neerval door gebrek
aan muntgeld.
In de zeventiende eeuw ontstaat een wereldeconomie.
Leg uit, telkens met een verwijzing naar deze gebeurtenissen:
 waardoor deze wereldeconomie kon ontstaan en
 waardoor deze gebeurtenissen als bewijs kunnen dienen voor het bestaan
van een wereldeconomie.
In de negentiende eeuw schrijft J. Viotta het lied “Heb je van de zilveren vloot
wel gehoord?” waarin Piet Hein en het kapen van de zilvervloot werden
verheerlijkt. Het werd een populair lied dat schoolkinderen moesten leren
zingen.
Geef aan welke ontwikkeling uit de negentiende eeuw dit lied illustreert.
Gebruik bron 6.
Deze afbeelding van een slavenschip is een effectief propagandamiddel
geweest van de abolitionisten.
Leg uit:
 welke boodschap de abolitionisten met deze afbeelding willen overdragen en
 dat het succes van de afbeelding met een ontwikkeling in het denken van de
achttiende eeuw verklaard kan worden.
Gebruik bron 6.
Stel: je doet onderzoek naar de transatlantische slavenhandel en je vraagt je af
of deze bron bruikbaar is voor je onderzoek.
Noem een reden waarom je twijfelt aan de bruikbaarheid van deze bron voor je
onderzoek en geef aan of die te maken heeft met de representativiteit of met de
betrouwbaarheid van de bron.
Gebruik bron 7.
Een bewering:
Met deze gegevens kun je het verband aangeven tussen de groei van het aantal
slaven in de Verenigde Staten en de Industriële Revolutie.
Leg dit verband uit.
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Moderne tijd

3p

4p

4p

3p

4p

2p

20

21

22

23

24

25

Gebruik bron 8.
Tijdens de Conferentie van Berlijn in 1885 kwamen vijftien Europese landen
bijeen om afspraken te maken over hun invloedssferen in Afrika.
Leg uit dat volgens president Ferry deze afspraken over Afrika:
 op economisch gebied noodzakelijk en
 voor de binnenlandse politiek wenselijk en
 voor de buitenlandse politiek onvermijdelijk waren.
Gebruik bron 9 en 10.
Een bewering:
De sociale kwestie en de opkomst van emancipatiebewegingen in de
negentiende eeuw leiden tot democratisering.
Toon dit aan met beide bronnen.
Gebruik bron 10.
Uit het programma van de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB) blijkt dat het
hier gaat om een links-liberale partij.
Toon dit aan door met een programmapunt van de VDB:
 uit te leggen dat de VDB liberale opvattingen heeft en
 dat de VDB opvattingen heeft die aansluiten bij sommige opvattingen van de
socialisten in die tijd.
Gebruik bron 11 en 12.
President Roosevelt gebruikt in de jaren 1930 deze foto om aan de Amerikanen
uit te leggen waarom het liberale economische beleid in de Verenigde Staten
omgebogen moest worden.
Geef aan waarom het noodzakelijk was in deze periode in te grijpen in de
economie en leg uit op welke manier de foto gebruikt kan worden om duidelijk te
maken dat het beleid omgebogen moet worden.
Gebruik bron 13.
Uit deze poster blijkt dat de NSB zich richt tot zowel de arbeiders als de
middenstand en zich afzet tegen de sociaaldemocraten en kapitalisten.
Leg dit uit door met de poster aan te geven waarmee de NSB:
 op de onvrede van de arbeiders probeert in te spelen en
 op de onvrede van de middenstand probeert in te spelen en
 zich afzet tegen de sociaaldemocraten en
 zich afzet tegen de kapitalisten.
Gebruik bron 14.
De nationaalsocialisten verspreiden vanaf 1938 de boodschap dat de
Kristallnacht een uiting is van spontane volkswoede tegen de joden.
Toon aan dat deze bron een bewijs hiertegen vormt.
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3p

3p

2p

3p

26

27

28

29

Enkele gegevens:
1 De Nederlandse communiste Hannie Schaft was tijdens de Tweede
Wereldoorlog een actieve verzetsstrijder. Zij, “het meisje met het rode haar”,
pleegde verschillende aanslagen op de Duitse bezetter en Nederlandse
collaborateurs. Daarnaast hield zij zich bezig met het verspreiden van
illegale kranten. Enkele dagen voor het einde van de oorlog werd zij
geëxecuteerd.
2 In 1946 kreeg zij postuum het Verzetskruis en de Amerikaanse Medal of
Freedom.
3 In 1951 werd de jaarlijkse herdenking van haar dood onmogelijk gemaakt
door de politie van Haarlem.
4 In 1983 werd in het Kenaupark in Haarlem een monument ter ere van
Hannie Schaft onthuld.
Leg uit dat het vanuit politiek oogpunt verklaarbaar is dat Hannie Schaft:
 zich als communiste verzette tegen de nationaalsocialistische bezetter en
 door de naoorlogse Nederlandse regering onderscheiden werd voor haar
activiteiten, maar
 tussen 1950 en 1980 in Nederland haar publieke herdenking gevoelig lag.
Gebruik bron 15.
Uit de herinneringen van Dietrich Garstka blijkt het totalitaire karakter van het
communisme in de DDR, maar ook dat het in 1955 nog niet gelukt is om dit
helemaal door te voeren.
Toon dit aan door:
 een kenmerk van een totalitaire staat te noemen en
 te laten zien dat dit kenmerk in de DDR aanwezig is, maar
 in 1955 nog niet volledig doorgevoerd is.
Gebruik bron 15.
In 1961 laat het bewind in de DDR tussen Oost- en West-Berlijn een muur
bouwen, waardoor contacten tussen Oost- en West-Berlijn onmogelijk worden.
Ontleen aan de bron een verklaring voor het bouwen van de muur vanuit het
standpunt van het DDR-bewind.
Gebruik bron 16.
Idi Amin Dada gebruikt propaganda om zijn macht te bevestigen.
Leg dit uit door aan te geven:
 welke politieke boodschap Amin met het T-shirt wil overdragen en
 welke groep Idi Amin Dada wil bereiken met de politieke boodschap op dit
T-shirt en
 welke reden hij heeft om zijn boodschap op deze manier te verspreiden.

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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Bijlage VWO
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Prehistorie en oudheid
bron 1
Foto van een in de jaren 1980 opgegraven veenweg in Drenthe:

Toelichting
De weg bij Nieuw-Dordrecht (Drenthe) dateert uit 2150 v. Chr. en is minstens
800 meter lang geweest. Deze weg door het veen vormde een onderdeel van
een langere weg die verschillende dorpen verbond. Het drie meter brede
wegdek is gemaakt van boomstammen.
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bron 2
De Egyptenaar Nakht is rond 1350 v. Chr. schrijver in de tempel van Karnak. In
zijn graf vinden archeologen zijn “dodenboek”. De Egyptenaren geven
overledenen dodenboeken mee die vol magische teksten en afbeeldingen staan
die de overledene moeten beschermen en in het hiernamaals tot leven moeten
wekken:

Toelichting (van boven naar onder)
1e regel: Nakht vaart met een boot naar de hemel en spreekt met de god Thot,
god van de schrijvers.
2e regel: Nakht eet en inspecteert het graan.
3e regel: Nakht oogst graan.
4e regel: Nakht bewerkt zijn land.

VW-1021-f-11-1-b

3

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 449

bron 3
De Griekse schrijver Thucydides schreef rond 400 v. Chr. over de geschiedenis
van de Grieken vóór het ontstaan van de stadstaten:
Het land dat nu Hellas wordt genoemd, was in vroeger tijd niet regelmatig
bewoond. De mensen trokken rond en verlieten hun huizen zodra ze werden
bedreigd. Er was geen handel en ze konden niet veilig contact onderhouden met
elkaar via zee of land. De verschillende stammen bewerkten hun eigen grond en
hadden net genoeg om er van rond te komen. Ze verzamelden geen rijkdommen
en beplantten geen extra grond, omdat ze zonder muren nooit zeker konden zijn
dat ze het niet zouden verliezen door een aanval. Zo leefden ze en ze wisten dat
ze niets van waarde konden verkrijgen. De rijkste districten veranderden
constant van inwoners, bijvoorbeeld de landen die nu Thessalië en Boeotië
heten, het grootste deel van de Peloponnesus en de beste delen van Hellas.
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De middeleeuwen
bron 4
Een veertiende-eeuws Frans miniatuur over de eerste kruistocht:

Toelichting (van links naar rechts, van boven naar beneden)
1 Boodschappers melden in Europa dat de Turken de Heilige stad Jeruzalem
hebben veroverd.
2 Christenen in het Heilige Land worden door hun vijanden gemarteld.
3 De kruisvaarders rijden Jeruzalem binnen.
4 De kerk van het Heilige Graf wordt gebouwd in Jeruzalem.
5 De ridders verdedigen Jeruzalem.
6 Pelgrims trekken ongehinderd naar Jeruzalem.
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Vroegmoderne tijd
bron 5
De Italiaanse schilder Vasari publiceert in 1550 een boek vol
levensbeschrijvingen van kunstenaars. In dit boek geeft Vasari een beschrijving
van de “School van Athene”, een fresco uit 1510 van Rafaël met daarop de
vertegenwoordigers van het Griekse denken:
Daar zijn ook Aristoteles en Plato, met respectievelijk de Ethici en Timaeus en
een groep filosofen in een kring om hen heen. Onbeschrijfelijk mooi zijn de
astrologen en wiskundigen die figuren en patronen tekenen met hun sextanten1).
Onder hen bevindt zich een man van opvallende schoonheid, die zijn hoofd
gebogen heeft en zijn handen in verbazing gespreid houdt. Dit is het portret van
Frederigo II, hertog van Mantua, die toen in Rome was. Een ander buigt zich
naar de grond en heeft een passer in de hand waarmee hij op een lei tekent
(…). Naast hem staat Rafaël zelf, getekend met behulp van een spiegel. Hij is
een zeer bescheiden jongeman met een bevallige en aantrekkelijke
gelaatsuitdrukking en een zwarte baret op zijn hoofd.

noot 1 Een sextant is een instrument waarmee de positie van een schip op zee bepaald kan worden.
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bron 6
Deze tekening van het slavenschip “Brooks” wordt in 1788 uitgegeven door
abolitionisten naar aanleiding van de discussie over de slavenhandel, die op dat
moment in het Britse parlement wordt gevoerd:

Vertaling
Beschrijving van een slavenschip.
Toelichting
De afbeelding toont het laadplan van het slavenschip “Brooks”, waarbij 600
slaven worden ingetekend, terwijl het schip eigenlijk gebouwd is om 450 slaven
te vervoeren. Dit schip maakt de tocht van Afrika naar Amerika drie keer; met
hoeveel slaven aan boord is onbekend.

VW-1021-f-11-1-b

7

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 453

bron 7
Een tabel:
Overzicht van katoenproductie en aantal slaven in de Verenigde Staten
1790 – 1840
jaar
Aantal balen katoen
Aantal slaven

1790
4.000
700.000

1820
73.000
1.500.000

1840
1.400.000
2.500.000

Moderne tijd
bron 8
In 1884 zegt de Franse President Ferry tijdens een toespraak voor het Franse
parlement:
Koloniale politiek is een gevolg van de industriële revolutie. Voor rijke landen,
waar veel kapitaal aanwezig is en waar de industrie groeit, waar zelfs de
landbouw gemechaniseerd moet worden om te kunnen voortbestaan, is export
van wezenlijk belang voor de algemene welvaart.
Zowel de vraag naar arbeid als de omvang van kapitaalinvestering hangen af
van de buitenlandse markten. Als het mogelijk zou zijn geweest om tot een soort
rationele verdeling van de productie onder de leidende industriële landen te
komen, gebaseerd op de speciale geschiktheid en op de natuurlijke
hulpbronnen, zodat sommigen zich toeleggen op bijvoorbeeld katoen en
metaalbewerking, terwijl anderen zich richten op de bereiding van alcohol en op
suikerraffinaderijen, dan zou Europa geen markten en producten in andere delen
van de wereld behoeven te zoeken (…) maar vandaag wil ieder land zijn eigen
spin- en weefindustrie, smeltovens en distilleerderijen.
Door het verschijnen van de groeiende industriële landen zoals de Verenigde
Staten, Duitsland, Italië en Spanje, heeft Europa een weg ingeslagen van
onderlinge concurrentie die het niet meer kan verlaten.
Een teveel aan kapitaal, dat in de industrie geïnvesteerd wordt, vermindert niet
alleen de winst, maar houdt ook de stijging van de lonen tegen. Dit verschijnsel
raakt de kern van de samenleving en veroorzaakt verzet. Sociale stabiliteit
hangt in deze eeuw van industrialisatie af van uitvoermogelijkheden voor
industriële goederen. De Europese consumptiemarkt is verzadigd. Een sociale
revolutie, waarvan wij de gevolgen nauwelijks kunnen voorzien, dreigt. Er
moeten nieuwe consumptiemarkten in andere delen van de wereld worden
geschapen. Koloniale politiek is een onderdeel van de internationale
concurrentie.
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bron 9
In 1894 wordt in Zwolle de Sociaal Democratische Arbeiders Partij, de SDAP,
opgericht. Hieronder een deel van het eerste partijprogramma:
De kapitalistische voortbrengingswijze heeft ten gevolge, dat de bezittende
klasse zich steeds meer en meer verrijkt ten koste der niet-bezitters, wier
armoede toeneemt met hun groeiend aantal en die worden vermeerderd met die
leden van de ondergaande middenstand, welke, door de onmogelijkheid om de
concurrentie tegen het grootkapitaal vol te houden, hun klein bezit hebben
verloren en tot proletariërs zijn gemaakt. Toenemende werkloosheid tegenover
overmatige lange arbeidsdagen, gebrek aan koopkracht bij de massa. Hieruit
heeft zich de klassenstrijd ontwikkeld, die zich zowel openbaart in de strijd ener
zelfstandige arbeiderspartij om de politieke macht, als in de strijd der
vakverenigingen tegen de patroons ter verkrijging van betere
arbeidsvoorwaarden. Zolang het de arbeiders nog niet mogelijk is de
staatsmacht in handen te nemen, zal zij trachten, alle politieke rechten te
veroveren en deze te gebruiken, zowel om het gehele proletariaat in de
klassenstrijd te organiseren, als om invloed te verkrijgen op de wetgeving ter
invoering van onmiddellijke verbeteringen in de toestand der niets bezittende
klasse.

bron 10
Op 17 maart 1901 wordt in Nederland de liberale Vrijzinnig Democratische
Bond, de VDB, opgericht. Hieronder een deel van haar beginselverklaring:
I. De Vrijzinnig Democratische Bond streeft naar ontwikkeling van onze
constitutioneel parlementaire regeringsvorm in democratische zin en dus naar
algemeen kiesrecht voor de vertegenwoordigende lichamen en naar
gelijkstelling, ook wat de verkiesbaarheid betreft, van mannen en vrouwen.
II. De Vrijzinnig Democratische Bond spreekt als haar beginsel uit, dat door een
krachtige sociale wetgeving moet worden aangestuurd op het wegnemen van de
maatschappelijke oorzaken, welke tussen de leden van het volk ongelijkheid
scheppen of versterken ten aanzien van hun ontwikkelingsvoorwaarden. Hij is
van oordeel, dat ter verkrijging van maatschappelijke vooruitgang, afzwakking
en niet verscherping van de klassenstrijd noodzakelijk is. Enerzijds keurt hij af
het streven naar afschaffing van het persoonlijk eigendomsrecht op
productiemiddelen, anderzijds verwerpt hij de mening dat de staat in het
economische leven zijner burgers slechts noodgedwongen, schoorvoetend,
behoort in te grijpen.
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bron 11
In de jaren 1930 laat de Amerikaanse president Roosevelt fotoreportages maken
over de sociaaleconomische toestand op het Amerikaanse platteland. Fotografe
Dorothea Lange maakt in 1936 deze foto die bekend staat als “Migrant Mother”,
van een moeder met haar kinderen in een tentje:

bron 12
Over het maken van de foto van de “Migrant Mother” (bron 11) schrijft Dorothea
Lange in 1960:
Ik reed dat natte en blubberige kamp binnen en parkeerde mijn auto alsof ik een
terugkerende postduif was. Ik liep naar de hongerige en wanhopige moeder,
alsof ik er door een magneet heen getrokken werd. Ik weet niet meer hoe ik mijn
aanwezigheid of mijn camera aan haar uitlegde maar ik herinner me dat ze geen
vragen stelde. Ik maakte vijf foto’s, dichterbij komend uit dezelfde hoek. Ze
vertelde me haar leeftijd, dat ze 32 was. Ze zei dat ze hadden overleefd op de
bevroren groente van de omliggende velden, en op vogels die de kinderen
hadden gevangen. Ze had net de banden van haar auto verkocht voor voedsel.
Ze zat daar in de autotent met haar zeven kinderen om haar heen gekropen.
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bron 13
Deze poster van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) verschijnt in de
jaren dertig in Nederland:

Teksten in de poster
Albarda zeilt; democratie is bonzenwelvaart; bonzen bouwen gerieflijke
kantoren; bonzen dineeren; wij zijn binnen; de leden stempelen; per auto naar
de Rivièra; democratie is werkersarmoede; schepen roesten; zij zoeken werk; de
middenstand gaat ten onder; zoo wonen duizenden; fabrieken staan leeg; de
werkloosheid neemt toe; schippers zoeken vracht.
Toelichting
Albarda: fractievoorzitter van de sociaaldemocratische SDAP in de Tweede
Kamer.
Bonzen: invloedrijke, gewichtige personen.
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bron 14
In de nacht van 9 op 10 november 1938 vinden in heel Duitsland aanvallen
plaats op joodse winkels en synagogen. 30.000 joodse mannen worden
opgepakt en naar concentratiekampen gedeporteerd. In de nacht van 9
november stuurt nazileider Goebbels het volgende telegram naar de afdelingen
van de SA1):
Alle joodse winkels moeten onmiddellijk door SA-mannen in uniform worden
vernield. Na de vernieling moet er een SA-wacht worden neergezet om erop toe
te zien dat er geen waardevolle zaken ontvreemd worden (…).
De pers moet er bij worden gehaald. Joodse synagogen moeten onmiddellijk in
brand gestoken worden, joodse symbolen moeten worden gered. De brandweer
mag niet ingrijpen. Alleen de woningen van Arische Duitsers mogen beschermd
worden. In ieder geval moeten de joden eruit, omdat in de komende dagen
Ariërs daar in zullen trekken.

noot 1 de SA is de knokploeg van de NSDAP, de Duitse nazipartij.

bron 15
Dietrich Garstka schrijft in 2007 over zijn jeugd in de Duitse Democratische
Republiek (de DDR, het communistische Oost-Duitsland):
Een warme middag in de zomer van 1955 op de Ernst-Thälmann-Strasse. Ik liep
op de smalle stoep naar het station. Plotseling stond er een onbekende man van
middelbare leeftijd voor me. Hij versperde me de weg. Ik moest wel blijven
staan. Met een snelle beweging trok hij uit de binnenzak van zijn colbertje een
soort pasje tevoorschijn, zwaaide ermee vlak voor mijn ogen en stopte het
meteen weer in zijn binnenzak, noemde tegelijk zijn naam en iets van een
instituut, maar zo snel dat ik er niets van verstond. Er was geen tijd om ernaar te
vragen, want hij zei meteen: “Een middelbare scholier van de Duitse
Democratische Republiek loopt niet in dergelijke kleding over straat. Ik eis van
je dat je dit overhemd niet meer aantrekt”. En weg was hij. Ik had een
zogenaamd Texashemd aan, met schitterende exotische versieringen op een fel
oranje achtergrond. Het hing over mijn broek heen. Een hemd uit je broek en
dan nog met zoveel kleuren, dat zag je in de DDR niet. Ik had het in de grote
vakantie van mijn tante in Duisburg cadeau gekregen. De kleuren bevielen me
helemaal niet, maar ik deed het toch aan, omdat het luchtig was en uit het
Westen kwam. Ik had die man nooit eerder gezien en toch wist hij dat ik op de
middelbare school zat. Het overhemd trok ik op straat niet meer aan. Ik praatte
er met niemand over.
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bron 16
Een foto van een T-shirt in Oeganda. De Britse kolonie Oeganda wordt in 1962
onafhankelijk. In 1971 pleegt de bevelhebber van het leger, Idi Amin Dada, een
staatsgreep:

Toelichting
Op het T-shirt staat de tekst: “Idi Amin Dada, koning van Afrika. Overwinnaar
van het Britse Rijk, gedragen door de Britten in Oeganda”.
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Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 27 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen
punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Dynamiek en stagnatie in de Republiek

2p

4p

2p

1

2

3

Een gebeurtenis:
In 1560 stelden de Hollandse steden Amsterdam, Enkhuizen en Hoorn
gezamenlijk een consul (zaakgelastigde) aan in de Portugese hoofdstad
Lissabon, om daar hun burgers te helpen bij eventuele problemen.
Uit deze gebeurtenis trekt een historicus vier conclusies, waarvan één onjuist is:
1 De aanstelling was een gevolg van de expansie van de handel vanuit de
Noordelijke Nederlanden.
2 In de Nederlanden begreep men de betekenis van de nieuwe, uit Indië
aangevoerde specerijen.
3 Binnen de Nederlanden bezat Amsterdam geen monopolie op de handel met
Portugal.
4 De aanstelling van deze consul was nodig, omdat Antwerpen vanuit Portugal
overzee onbereikbaar was geworden.
Beargumenteer welke van deze vier conclusies onjuist is.
Gebruik bron 1.
Deze resolutie is tot stand gekomen na de gebeurtenissen van 1585.
Leg uit:
− dat de Staten van Zeeland een andere opvatting over het gevoerde beleid
hebben dan de Staten-Generaal en
− wat het motief van de Zeeuwse Staten is voor het aannemen van deze
resolutie.
De volgende gebeurtenissen gaan over de handel van de Nederlanden:
1 De dienstmaagd van de Amsterdamse burgemeester Reinier Pauw koopt
een aandeel van 50 gulden in de VOC. Zij behoort hierdoor tot de eerste
aandeelhouders van de VOC.
2 Ter hoogte van het eiland Cuba overmeestert Piet Hein achttien
zwaarbeladen Spaanse schepen. De buit bedraagt ondermeer 46 lasten
zilver, 300 kisten met cochenille (een rode kleurstof), indigo (een blauwe
kleurstof) en andere zaken en 37.375 huiden.
3 Koopman Pieter Jansz. Liorne uit Hoorn wordt bespot met zijn nieuwe
vinding: dit fluitschip zal bij de eerste vaart omklappen, zo zei men.
4 Havenmeester Pieter Pletsz. op Curaçao verzoekt de bewindhebbers van de
WIC om een andere betrekking. Hij heeft nauwelijks nog inkomsten doordat,
uit woede over de Nederlandse steun aan de Amerikaanse kolonisten, de
Engelsen ieder schip tegenhouden dat Curaçao wil aandoen.
5 De Rotterdamse koopvrouw en reder in de walvisvaart Maria Musch
bekostigt een groot deel van de eerste expeditie van de Noordse
Compagnie.
6 Het VOC-schip 'Het wapen van Hoorn' wordt gekaapt door de Engelsen. Aan
boord is een brief van Johan Aelsen, waarin hij zijn neef in Batavia vertelt
dat zijn familie naar Hoorn heeft moeten vluchten voor de legers van
Frankrijk en de bisschoppen van Keulen en Munster.
Zet deze gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later. Noteer
alleen de nummers.
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Omstreeks 1600 waren trafieken in de omgeving van Amsterdam sterk in
opkomst.
Noem een voorbeeld van een trafiek en leg uit wat het verband was tussen deze
trafiek en Amsterdam als stapelmarkt.

5

Gebruik bron 2 en 3.
Een bewering:
Coornherts opvatting over het straffen van misdadigers heeft in de Republiek
navolging gekregen.
Ondersteun deze bewering met beide bronnen.

6

Gebruik bron 4.
Bij deze bron passen de volgende conclusies:
1 Het is opmerkelijk dat een stad in het noorden van Duitsland graan koopt in
de Republiek.
2 Voor de Staten-Generaal is de graanvoorraad van wezenlijk belang.
Leg beide conclusies uit.

7

8

9

Ondanks de zelfstandigheid van de verschillende provincies van de Republiek,
kon de stad Amsterdam toch vaak haar zin doordrijven in het beleid van de hele
Republiek.
Leg uit hoe dat mogelijk was aan de hand van:
− de positie van Amsterdam in Holland en
− de positie van Holland in de Republiek.
Gebruik bron 5.
Deze tabel kan worden gebruikt om te laten zien dat regenten in de achttiende
eeuw zich in economisch opzicht anders gedragen dan hun voorgangers in de
zeventiende eeuw.
Licht dit toe door:
− (zonder bron) aan te geven wat het gedrag van de regenten in economisch
opzicht in de zeventiende eeuw kenmerkte en
− (met bron) aan te geven welke verandering in dit gedrag in de achttiende
eeuw uit de tabel blijkt en
− uit te leggen waardoor deze verandering verklaard kan worden.
Een bewering:
Een tabel zoals bron 5 zou door veel pamfletschrijvers aan het einde van de
achttiende eeuw gebruikt kunnen zijn om hun kritiek op het economisch beleid
van de regenten te onderbouwen.
Ondersteun deze bewering door aan te geven:
− wat de kritiek van veel pamfletschrijvers op het economisch beleid van de
regenten was en
− welk maatschappelijk gevolg dit beleid had.
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In 1696 brak in Amsterdam het Aansprekersoproer uit. De Amsterdamse
bevolking was woedend op de regenten vanwege de invoering van een belasting
op begrafenissen. Tijdens het Aansprekersoproer werd ook de Engelse consul
aangevallen.
Leg uit dat dit:
− opmerkelijk was gezien de politieke banden tussen Engeland en de
Republiek, maar
− begrijpelijk was gezien de economische verhouding tussen beide landen.
Gebruik bron 6.
Stel: je hebt onderzoek gedaan naar de achteruitgang van de Leidse
lakennijverheid. Je vindt deze bron in het stadsarchief. Je stelt vast dat deze
bron past bij de uitkomst van je onderzoek, omdat de beschrijving in de bron
illustratief is voor de toestand van de Leidse lakennijverheid omstreeks 1750.
Ondersteun deze vaststelling door:
− (zonder bron) aan te geven wat de toestand van de Leidse lakennijverheid
omstreeks 1750 was en
− (met bron) één oorzaak te noemen voor die toestand van de Leidse
lakennijverheid en
− (met bron) één gevolg te noemen van de achteruitgang van de Leidse
lakennijverheid.
Gebruik bron 6.
Op grond van de inhoud van deze bron kun je aannemen dat:
1 dit verzoek is gedaan door ondernemers in de lakennijverheid en niet door
hun arbeiders en
2 dat de maatregel die gevraagd wordt de beschreven oorzaak van de
problemen voor de lakennijverheid eerder zal vergroten dan verkleinen.
Leg bij beide aannames met de bron uit welke redenering je daarbij volgt.
Gebruik bron 7.
John Adams sluit zich in deze beschrijving van de Republiek aan bij opvattingen
van de patriotten in die tijd.
Licht dit toe door:
− (met bron) een politieke en een mentale oorzaak van de stagnatie van de
Republiek te noemen die overeenkomt met de opvattingen van de patriotten
en
− bij elke oorzaak aan te geven, waardoor deze heeft bijgedragen aan de
stagnatie van de Republiek.
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Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam
Gebruik bron 8.
Ho Chi Minh wil met deze oproep bereiken dat alle Vietnamezen zich aansluiten
bij de strijd voor een onafhankelijk Vietnam.
Leg uit welk deel van zijn oproep voor dit doel wel geschikt is en welk deel van
zijn oproep voor dit doel niet geschikt is.

4p

14

2p

15

De Tweede Wereldoorlog heeft de dekolonisatie van Vietnam versneld.
Leg dit uit.

16

Volgens een bepaling in de Akkoorden van Genève moesten in 1956
verkiezingen worden gehouden in heel Vietnam. De Verenigde Staten verzetten
zich tegen deze bepaling.
Leg uit dat dit verzet een gevolg was van de containment-politiek.

17

Gebruik bron 9.
Een bewering:
Een Noord-Vietnamese communist kan in deze toespraak een bevestiging zien
van zowel:
− zijn vijandbeeld van de regering van de Verenigde Staten als van
− zijn vijandbeeld van de regering van Zuid-Vietnam.
Leg beide aspecten van de bewering uit met de bron.

2p

4p

4p

2p

18

19

Gebruik bron 10.
In deze brief verwijst Kennedy naar wat de regering van Noord-Vietnam de
externe revolutie noemt.
Licht dit toe door:
− (met bron) uit te leggen dat Kennedy deze externe revolutie verwerpt op
grond van de Akkoorden van Genève en
− (zonder bron) uit te leggen dat de Noord-Vietnamese regering de externe
revolutie juist rechtvaardigt op grond van de Akkoorden van Genève.
Gebruik bron 11.
Stel: je doet onderzoek naar het verloop van de interne revolutie in
Noord-Vietnam. Je vindt deze bron en onderzoekt de bruikbaarheid ervan voor
twee aspecten van je onderzoek:
1 de houding van de Noord-Vietnamese boeren ten aanzien van de
landhervorming;
2 de rechtvaardiging van de collectivisatie door de Noord-Vietnamese
communistische partij.
Leg uit voor welk van beide aspecten de bron het minst bruikbaar is.
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De volgende gebeurtenissen staan in willekeurige volgorde:
1 Het Tet-offensief gaat van start.
2 De Volksrepubliek China krijgt een permanente zetel in de Veiligheidsraad.
3 De Akkoorden van Genève worden gesloten.
4 De Amerikaanse regering begint met de driehoeksdiplomatie.
5 President Johnson stelt zich niet herkiesbaar.
6 Franse troepen trekken zich terug uit Zuid-Vietnam.
Zet deze zes gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.
Noteer alleen de nummers.
Gebruik bron 12 en 13.
Bewering:
Beide foto's zijn bruikbaar voor de Noord-Vietnamese propaganda tijdens de
oorlog. De eerste foto is vooral bruikbaar in de periode vóór het vertrek van het
Amerikaanse leger, de tweede in de periode erna.
Leg voor beide foto's uit waarom ze juist in die periodes bruikbaar zijn. Doe dat
door telkens in te gaan op:
− de boodschap die op dat moment met de foto kan worden overgebracht en
− het doel dat er op dat moment mee kan worden bereikt.
Een interpretatie:
Het Tet-offensief was op korte termijn een nederlaag maar op lange termijn een
overwinning voor Noord-Vietnam.
Geef een argument voor elk van beide elementen van de interpretatie.
In de loop van de Vietnamoorlog raakte het Zuid-Vietnamese platteland ontvolkt.
Deze ontvolking werd veroorzaakt door drie factoren:
1 het beleid van de Zuid-Vietnamese regering en
2 de strijdwijze van de Verenigde Staten en
3 de strijdwijze van de Vietcong.
Geef bij elk van deze drie factoren een verband met de ontvolking van het ZuidVietnamese platteland.
Gebruik bron 14.
Nixon zet zich met deze toespraak af tegen de protestgeneratie.
Leg dit uit.
Gebruik bron 14 en 15.
Een interpretatie:
Cobb geeft met de prent (bron 15) een cynisch commentaar op Nixons
toespraak (bron 14).
Ondersteun deze interpretatie door twee elementen uit Nixons toespraak te
verbinden met twee elementen uit de prent.
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Op 13 juni 1971 begon de New York Times in dagelijkse afleveringen met de
publicatie van de Pentagon Papers. Na de eerste drie afleveringen spande de
Amerikaanse regering een kort geding aan tegen de krant, om verdere publicatie
tegen te houden.
Leg een verband tussen de inhoud van de Pentagon Papers en deze actie van
de Amerikaanse regering.
In 1972 kwam er een doorbraak in de kwestie Taiwan.
Leg uit dat het oplossen van deze kwestie voor de Verenigde Staten een
onderdeel vormde van de onderhandelingsstrategie ten aanzien van Vietnam.

Bronvermelding
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Dynamiek en stagnatie in de Republiek
bron 1
In 1585 was een grote toestroom van immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden
op gang gekomen. Kort na 1585 besluiten de Staten-Generaal dat mensen uit
vijandelijke provincies van de Zuidelijke Nederlanden niet meer toegelaten
mogen worden tot de Noordelijke Nederlanden. De Staten van Zeeland reageren
hierop met de volgende overweging:
Wij moeten er niet aan denken dat de koopman, die men behoort te lokken en
te trekken om dit land door de koophandel te doen bloeien en met andere
inwoners de oorlogslasten te helpen dragen, daardoor gedwongen zal zijn een
andere woonplaats te moeten kiezen en uiteindelijk deze provincies van al het
handelsverkeer, nering en manufacturen beroofd zal worden. Daarom achten
wij dat het beter was om voor degenen uit 's vijands landen, die hierheen
willen komen om haar koopmanschap en goederen te transporteren, dat men
de rivier wederom opende en het verkeer vrij liet.

bron 2
In een tekst, die in 1587 wordt gepubliceerd, schrijft de veelzijdige kunstenaar
en geleerde Dirck Volckertszoon Coornhert:
Het gemak en het voordeel dat men uit de gezonde boeven kan halen, zal
zeker niet klein maar uitermate groot zijn, als men ze op de juiste wijze leert
benutten. Dat kan door ze als roeiers de reiziger vlug en veilig te laten
vervoeren door weer en wind. Door ze niet alleen het goede land te laten
beschermen tegen de schadelijke en goede grond onderstuivende duinen en
tegen de meren die het land doen afkalven, maar ze ook zelfs goed land (dat
in Holland schaars is) ervan te laten maken. Zo kunnen wij van
verderfzaaiers en nutteloze potverteerders nuttige arbeidskrachten maken.
Tegelijk verkrijgen wij een betere uitvoering van de noodzakelijke
werkzaamheden. Het gewest en de steden zal het genoeg arbeiders leveren,
voor één stuiver aan brood dagelijks, terwijl ze wel voor vijf stuivers
prestaties zouden leveren.
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bron 3
Een afbeelding omstreeks 1611 van het rasphuis in Amsterdam:

Toelichting
Op de voorgrond raspen twee mannen tropisch hardhout, een grondstof voor de
verffabricage.
Op de achtergrond een standbeeld van Vrouwe Justitia. Een bewaker ranselt op
de achtergrond een gevangene af, terwijl de bewaker rechts een kruik en brood
brengt aan de raspende gevangenen.
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bron 4
De situatie die in deze bron wordt beschreven, vindt plaats tijdens de
Dertigjarige Oorlog (1618-1648) die op dat moment in Duitsland woedt.
In december 1629 verzoekt een gezant van de Duitse Hanzestad Bremen de
Staten-Generaal om die stad van graan te voorzien. De gezant krijgt enige
weken later als antwoord:
Wat betreft het verzoek driehonderd of vierhonderd last (ongeveer 600 tot 800
ton) rogge uit deze provincie (Holland) naar Bremen tot het noodzakelijke
onderhoud van de stad en de burgerij te mogen uitvoeren, verklaren Hare
Hoog-Mogenden (de Staten-Generaal) dat geruime tijd koren en andere
soorten graan van de Oostzee of andere koninkrijken en landen door bekende
oorzaken niet in dit land konden worden ingevoerd. Daarnaast werd door de
vijandelijke invasie verleden zomer het platteland van drie provincies
grotendeels onbruikbaar en werden de opbrengsten vernield. Hare HoogMogenden hebben verschillende regelingen moeten treffen om het benodigde
broodkoren voor de inwoners van het land te verzorgen. Toch staan Hare
Hoog-Mogenden de burgemeesters en raad van Bremen aanstaande lente de
uitvoer van honderd last rogge toe, indien de schippers beloven de rogge
uitsluitend naar Bremen te zullen vervoeren en in het vertrouwen dat die
aldaar wordt geconsumeerd.

bron 5
Samenstelling van de vermogens van een aantal regenten uit Leiden, 1700-1799
(verdeling in procenten van het vermogen)
1700-1719

1720-1739

1740-1759

1760-1779

1780-1799

Onroerend goed

19

16

19

12

11

Staatsleningen

61

71

68

73

84

3

5

1

4

4

15

6

4

4

1

2

2

8

7

-

100

100

100

100

100

Aandelen VOC/WIC
Leningen aan particulieren
Anders
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bron 6
Uit een verzoek uit 1757 aan de burgemeesters van Leiden:
Een der voornaamste takken, die de bloei van Leiden in het einde van de
vorige en het begin van deze eeuw bevorderden, was de vervaardiging van
laken, waardoor onze stad tot aan het einde der wereld bekend is. Dit is
helaas sinds veertig jaar niet alleen grotendeels verminderd, maar zelfs zover
ontvlucht dat hier bijna niets meer van overgebleven is. En het weinige dat er
nog wordt gevonden, dreigt ons ook te ontvluchten. Terwijl de lakens die nog
aan Leiden worden toegeschreven veelal voor rekening komen van onze
kooplieden op het platteland zoals in Hilversum, Oosterhout, Oosterwijk,
Tilburg en elders in de Meierij van 's-Hertogenbosch. Deze lakens worden
gefabriceerd waar de levensmiddelen en huishuur goedkoper zijn dan in onze
stad en waar de arbeiders voor minder loon werken (…). De ondergetekende
is geïnformeerd dat voor de witte (ongeverfde) lakens, die vooral buiten (op
het platteland) worden gemaakt, 6 à 7 gulden per half laken minder wordt
betaald dan in deze stad (…). Indien (…) aan iedere fabrikeur die witte lakens
maakt en in deze stad laat werken, voor een half laken 7 gulden betaald
wordt, zou dit een som van 420 gulden per week bedragen. Om deze som te
vinden, en opdat deze door iedereen gedragen wordt, weet ik geen beter
middel dan dat op ieder brood boven de gewone belasting een duit gesteld
wordt, wat na een nauwkeurig onderzoek circa die 420 gulden per week zou
opleveren.

bron 7
John Adams komt in 1780 als gezant van de Verenigde Staten naar de
Republiek om steun te zoeken voor de Amerikaanse vrijheidsoorlog tegen de
Britten. In dat jaar schrijft hij over de Republiek:
Dit land verkeert waarlijk in een melancholieke toestand; in rust verzonken,
toegewijd aan het streven naar winst, opgezadeld met een ingewikkeld en
eigenaardig staatsbestel, onderling verdeeld over belangen en opvattingen,
lijken zij voor alles bang te zijn (…). Er is weinig meer over van het sterke
besef van onafhankelijkheid en temperament in de Republiek van vroeger.
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Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam
bron 8
In 1941 spreekt Ho Chi Minh bij de oprichting van de Vietminh:
Revolutionaire strijders!
Het uur heeft geslagen! Hijs de revolutionaire vlag en leid mensen uit het
hele land om de Japanners en de Fransen af te zetten! De heilige oproep van
het vaderland klinkt in jullie oren; het bloed van onze heldhaftige
voorgangers, die hun leven offerden, klopt in jullie harten! Jullie zien de
vechtlust van het volk overal om je heen! Laat ons snel in opstand komen! In
gezamenlijke actie zullen wij de Japanners en de Fransen bestrijden. De
Vietnamese revolutie zal zegevieren! De wereldrevolutie zal zegevieren!
bron 9
Op 9 mei 1957 houdt president Diem van Zuid-Vietnam een toespraak tot het
Amerikaanse Congres:
De tegenstellingen tussen de volken op dit moment zijn meer dan ooit conflicten
tussen beschavingen. Door bij te dragen aan het herstel van het economische
leven en de technische voorzieningen, die een hogere levensstandaard mogelijk
maakten, heeft de vrije wereld, geleid door de Verenigde Staten, een nieuwe,
succesvolle internationale samenwerking veiliggesteld. Dit heeft bijgedragen aan
de verdediging van Zuidoost-Azië en heeft voorkomen dat de grondstoffen van
deze regio in handen vallen van de communisten.
bron 10
Op 14 december 1961 schrijft president Kennedy van de Verenigde Staten aan
president Diem van Zuid-Vietnam:
Uw brief onderstreept wat onze eigen informatie heeft aangetoond, namelijk
dat de campagne van geweld en terreur die momenteel wordt gevoerd tegen
uw volk en uw regering van buitenaf wordt gesteund en gestuurd door de
machthebbers in Hanoi. Zij hebben hiermee de bepalingen van de Akkoorden
van Genève geschonden, waar ze zich aan verbonden hebben in 1954, die
waren ontworpen om vrede in Vietnam te waarborgen (…).
In overeenstemming met die verklaring, en in antwoord op uw verzoek, zijn
wij bereid om de Republiek Vietnam te helpen zijn volk te beschermen en zijn
onafhankelijkheid te bewaren. Wij zullen met onmiddellijke ingang onze steun
aan uw verdediging vergroten (…).
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bron 11
Gérard Chaliand, een deskundige op ontwikkelingsgebied, doet in 1967
onderzoek naar de landbouw in Noord-Vietnam sinds 1954. In één van de
dorpen die hij bezoekt, vertelt een plaatselijke partijfunctionaris hem:
Landhervorming werd de hoofdzaak en het was noodzakelijk om een
omvangrijke boerenbeweging te mobiliseren tegen de grootgrondbezitters.
Dat was niet eenvoudig omdat zij nog altijd veel invloed hadden op de
bevolking. We voerden een zware strijd tegen de grootgrondbezitters over
afschaffing van de feodale rechten. Hierin werden fouten gemaakt, maar toch
was de landhervorming succesvol. Niet eerder hadden kleine boeren hun
grond in bezit gehad. De landbouwproductie overtrof in korte tijd het
vooroorlogse niveau. In 1958 lanceerden we de coöperaties. Tegen het einde
van dat jaar had 12% van de boeren zich hierbij aangesloten en eind 1959
was dat 23%. De oogst van de lente van 1959 viel tegen door slecht weer en
ongeveer 10% van degenen die zich bij de coöperaties hadden aangesloten,
deden een verzoek om eruit te mogen stappen. De partij startte nu een
landelijke discussie over de vraag of het beter was individueel te werken of in
groepen. Elk dorp nam deel aan de discussie die twee maanden duurde. De
belangstelling ervoor was groot. Mensen die nooit hadden deelgenomen aan
partijdiscussies, spraken zich uit, niet alleen op politieke bijeenkomsten maar
ook in informele kring. Uiteindelijk won het idee van de coöperatie. Na deze
campagne trok de 10% die gevraagd had te mogen vertrekken zijn aanvraag
weer in. Nieuwe leden stroomden toe. Rond 1960 had de helft van onze
bevolking zich aangesloten bij de coöperaties.
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bron 12
Een Noord-Vietnamese foto uit 1970 van het fotograferen en filmen van de
aanvoer van rijst en wapens over de Ho Chi Minh-route:

VW-1021-a-11-2-b

8

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 474

bron 13
Een Noord-Vietnamese foto uit oktober 1973 van door de Sovjet-Unie geleverd
materieel nabij Hanoi:
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bron 14
In 1969 vindt in Washington een grote demonstratie plaats tegen de oorlog in
Vietnam. Kort daarna spreekt president Nixon het Amerikaanse volk toe op de
televisie:
Ik weet dat ik momenteel geen vrienden maak als ik spreek over patriottisme
of de lotsbestemming van onze natie. Toch vind ik dat het bij deze
gelegenheid gepast is. (...) En daarom vraag ik u, de grote zwijgende
meerderheid van mijn mede-Amerikanen, vanavond om uw steun. In mijn
campagne voor het presidentschap heb ik plechtig beloofd dat ik een eind
zou maken aan de oorlog op een manier waarop we zeker kunnen zijn van de
vrede. Ik heb een actieplan in werking gezet dat mij in staat zal stellen die
belofte te houden. Hoe meer steun ik van het Amerikaanse volk krijg, hoe
eerder ik die belofte kan inlossen.
bron 15
In 1970 maakt de Amerikaanse tekenaar Ron Cobb deze prent over de
toespraak van Nixon (de vorige bron):

Vertaling: ''National pride'' = Nationale trots
Toelichting
Op de kist staat ''US" = Verenigde Staten.
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Examen VWO

2011
tijdvak 2
tijdvak
1
woensdag 22 juni
9.00 - 12.00 uur

geschiedenis (pilot)

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 24 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen
punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.

VW-1021-f-11-2-o

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 477

Door de tijd heen

2p

1

De volgende beroemde uitspraken staan in willekeurige volgorde:
1 “Alea iacta est” (de teerling is geworpen), zei de Romeinse veldheer Julius
Caesar toen hij met zijn legioenen de rivier de Rubicon overstak en naar
Rome optrok.
2 “One small step for man, one giant leap for mankind” (een kleine stap voor
een mens, een reuzenstap voor de mensheid), zei Neil Armstrong terwijl hij
de maan opstapte vanuit de Apollo 12.
3 “Doctor Livingstone, I presume?” (Dr. Livingstone naar ik mag aannemen?)
zei de journalist Stanley toen hij de ontdekkingsreiziger Livingstone
ontmoette die met een stoomboot had geprobeerd de oorsprong van de Nijl
te ontdekken.
4 “Qu’ils mangent de la brioche” (laat ze toch cake eten), zou koningin MarieAntoinette hebben gezegd over het hongerige Franse volk tijdens de Franse
Revolutie.
5 “Eureka!” (ik heb het gevonden!) riep de wetenschapper Archimedes toen hij
in bad de wet van soortelijk gewicht ontdekte en daarna naakt door de
straten van de Griekse stadsstaat Syracuse rende.
6 “Carpe diem” (pluk de dag), werd het levensmotto tijdens de renaissance.
7 “L’état c’est moi” (de staat dat ben ik), zei Lodewijk XIV, waarmee hij
zichzelf omschreef als absoluut vorst.
Zet deze zeven uitspraken in de juiste chronologische volgorde, van vroeger
naar later. Noteer alleen de nummers.

Prehistorie en oudheid

2p

2p

1p

2

Bij opgravingen van een tempel in Nippur in Soemerië, het huidige Irak, werd
een bronzen lengtemaat van ongeveer een meter gevonden. Uit deze vondst
blijkt, dat Nippur een stedelijke samenleving is geweest.
Leg dit uit.

3

Gebruik bron 1.
Xenophon levert een bijdrage aan het denken over burgerschap en politiek in de
Griekse stadstaat.
Leg dit uit voor de inhoud van deze tekst en het gebruik van de dialoogvorm.

4

Gebruik bron 2.
Deze bron past bij een kenmerkend aspect uit de oudheid.
Geef aan welk kenmerkend aspect dat is.
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3p

4p

2p

5

6

7

Gebruik bron 2.
Stel: je doet onderzoek naar het optreden van Germanicus in het
Teutoburgerwald en je vindt deze gegevens bij de bron:
1 Tacitus schreef zijn Annales rond 117.
2 Als senator had Tacitus toegang tot de Romeinse overheidsarchieven.
3 Tacitus gebruikte memoires en geschriften van ooggetuigen.
Noem drie redenen waardoor je twijfelt aan de betrouwbaarheid van deze bron
voor je onderzoek.
In het Romeinse Rijk werd de regel ingevoerd dat de zonen van de Germaanse
stamleiders op jonge leeftijd naar Rome werden gezonden voor een militaire
opleiding.
Noem een militair-strategisch én een sociaal-cultureel gevolg van deze regel en
leg uit dat deze regel past bij de romanisering.
De Belgische historicus Pirenne publiceerde een boek over de val van het
Romeinse Rijk. Hij stelde daarin dat (in religieus opzicht bijvoorbeeld) “de
Germaanse inname van Rome rond 476 ten onrechte wordt gezien als het eind
van het Romeinse Rijk”.
Leg uit welke redenering Pirenne daarbij kan hebben gevolgd.

De middeleeuwen

4p

4p

4p

8

9

10

In 828 schrijft bisschop Jonas van Orleans “De institutione Laicali” (Over de
instellingen van de leken, de lekenspiegel) voor graaf Matfried van Orleans. De
bisschop doet hierin de uitspraak dat kinderen uit huwelijken die niet in de kerk
zijn afgesloten geen wettige erfopvolgers kunnen zijn.
Leg uit dat:
 deze uitspraak past bij de groeiende invloed van de kerk in Europa en
 in deze uitspraak een later conflict tussen kerk en wereldlijke leiders ligt
besloten.
Gebruik bron 3.
Deze bron kan gebruikt worden om twee verschijnselen uit de vroege
middeleeuwen te illustreren:
 het hofstelsel en
 de invloed van het christendom.
Leg dit voor beide uit.
In 1122 kreeg de stad Utrecht het stadsrecht van de Duitse keizer. De burgers
van de stad kregen daarin toestemming voor de instelling van een eigen
rechtbank. De Utrechtse burgers hadden, vanwege de groei van de handel,
aangedrongen op een eigen rechtspraak.
Leg uit dat de groei van de handel de eigen rechtspraak:
 noodzakelijk maakte,
 maar ook mogelijk maakte.
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Door de tijd heen

4p

11

Gebruik bron 4, 5, 6 en 7.
Bij deze vier fragmenten doe je de volgende bewering:
Het onderwijs in een bepaalde tijd past bij kenmerkende ontwikkelingen van die
tijd.
Toon dit voor elk van deze vier fragmenten aan.

Vroegmoderne tijd

2p

4p

4p

12

13

14

In de vijftiende eeuw gebruikte de humanist Flavio Biondo (1392-1463) de term
“middeleeuwen” om de voorafgaande eeuwen mee aan te duiden.
Leg uit dat hij hiermee een waardeoordeel gaf aan de eeuwen voor zijn tijd én
aan zijn eigen tijd.
In 1528 verscheen het boek “De recta Latini Graecique Sermonis
pronunciatione” (De juiste uitspraak van het Latijn en Grieks in preken). Het
boek was het resultaat van wetenschappelijk onderzoek van Desiderius
Erasmus naar de juiste uitspraak van deze talen in de oudheid. Het verschijnen
van dit boek past bij twee kenmerkende aspecten uit de zestiende eeuw.
Noem die twee kenmerkende aspecten en leg telkens het verband met het
verschijnen van dit boek uit.
Gebruik bron 8.
Deze bron is te zien als een voortzetting van het beleid van veel middeleeuwse
vorsten en vooruitlopend op de ideeën van het absolutisme.
Leg dit uit door:
 een kenmerk te noemen van het beleid van veel middeleeuwse vorsten en
 een kenmerk van het absolutisme te noemen en
 per kenmerk uit te leggen dat deze bron daarbij aansluit.
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4p

2p

15

16

Hieronder volgen enkele gegevens over Louis de Geer (1587-1652):
 Op jonge leeftijd verhuist de protestantse Louis met zijn familie van de
Zuidelijke Nederlanden die onder Spaans beheer zijn, naar de Republiek.
 In 1615 gaat Louis de Geer met zijn zwager, de wapenfabrikant Trip, naar
Amsterdam en sluit een overeenkomst met een Zweedse
handelsmaatschappij, waardoor hij kan beschikken over koper en ijzer uit
Zweden.
 Tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) leent De Geer grote bedragen
aan de protestantse koning van Zweden die hem allerlei gunsten verleent.
 In Zweden bouwt De Geer een wapennijverheid op, hij laat daar kanonnen
vervaardigen die vervolgens verscheept worden naar Amsterdam. Daar
verkoopt De Geer ze op de stapelmarkt.
 Bij zijn overlijden laat De Geer een vermogen van 1,5 miljoen gulden (= nu
ongeveer 150 miljoen euro) en een huis aan de Keizersgracht in Amsterdam
na.
Uit deze gegevens kun je twee conclusies trekken:
1 In het leven van Louis de Geer komt de bijzondere positie van de Republiek
aan het eind van de zestiende en begin zeventiende eeuw naar voren.
2 De levensloop van Louis de Geer illustreert een structurele verandering die
plaatsvindt in deze tijd.
Ondersteun beide conclusies door:
 met een gegeven uit het leven van De Geer uit te leggen dat in zijn
levensloop de bijzondere positie van de Republiek in de zeventiende eeuw
naar voren komt en
 een structurele verandering in de tijd van De Geer te noemen en aan te
geven op welke wijze deze verandering in de levensloop van De Geer naar
voren komt.
“Sapere aude” (durf te weten) is door de filosoof Immanuel Kant in 1784 in een
essay gebruikt als motto voor de Verlichting.
Leg uit wat Kant met dit motto duidelijk wilde maken.
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Moderne tijd

6p

6p

3p

2p

4p

2p

17

18

19

20

21

22

Gebruik bron 9.
De paus schrijft Rerum Novarum in 1891 als reactie op ontwikkelingen in zijn
tijd.
Noem twee ontwikkelingen uit de negentiende eeuw die hierbij passen en geef
per ontwikkeling aan:
 wat de reactie van de paus op deze ontwikkeling is en
 waarom een socialist het met deze reactie eens of oneens zal zijn.
Gebruik bron 10, 11, 12 en 13.
Het feminisme ontstaat in de negentiende eeuw. Door latere onderzoekers zijn
verschillende golven in de feministische beweging onderscheiden:
1 de eerste feministische golf (eind negentiende, begin twintigste eeuw) en
2 de tweede feministische golf in de jaren zeventig van de twintigste eeuw.
Deze golven verschillen van elkaar door de verschillende terreinen waarop de
feministische beweging eisen stelde.
Geef zowel voor de eerste als de tweede feministische golf telkens met de
bronnen aan:
 twee gebieden waarop de feministen gelijkheid willen en
 bij elk gebied waardoor dit past bij de tijd waarin de golf ontstaat.
Gebruik bron 14.
Deze prentbriefkaart is een vorm van propaganda uit de Eerste Wereldoorlog.
Licht dit toe door:
 (met de bron) uit te leggen welke boodschap de kaart uitdraagt en
 aan te geven waarom een prentbriefkaart in deze tijd een geschikt middel is
om deze propagandaboodschap te verspreiden.
Gebruik bron 14.
In de twintigste eeuw groeit in India een onafhankelijkheidsbeweging.
Leg uit welk argument voor hun strijd deze beweging aan de prentbriefkaart kan
ontlenen.
Gebruik bron 15.
Deze bron geeft enerzijds wel en anderzijds geen juist beeld van de Duitse
bezetting van Nederland.
Licht dit toe door uit te leggen:
 in welk opzicht deze telex kenmerkend is voor de Duitse bezetting en
 in welk opzicht de hier beschreven gebeurtenis niet kenmerkend is voor de
Duitse bezetting.
Gebruik bron 15.
Voor een onderzoek naar de collaboratie van de Nederlandse marechaussee met
de Duitse bezetter is dit een betrouwbare bron.
Leg dit uit.
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Vanaf de jaren 1950 werken steeds meer Europese landen op steeds meer
verschillende gebieden met elkaar samen.
Maak aannemelijk dat:
 de economische samenwerking in de jaren 1950 een reactie was op de
crisis van de jaren 1930 en
 de politieke samenwerking in de jaren 1950 een gevolg was van de Tweede
Wereldoorlog en
 de militaire samenwerking in West-Europa vanaf 1949 een gevolg was van
de Koude Oorlog en
 de politieke samenwerking in Europa vanaf de jaren 1990 een gevolg was
van de afloop van de Koude Oorlog.
Gebruik bron 16.
Volgens de makers van de internettentoonstelling past deze foto bij de
beginjaren van (het ontstaan van) de multiculturele samenleving.
Geef de redenering weer die zij daarbij hebben gevolgd.

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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Bijlage VWO
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geschiedenis (pilot)

Bronnenboekje
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Prehistorie en oudheid
bron 1
De Atheense filosoof Xenophon leefde in de vierde eeuw voor Christus. Hij
schreef de Hiëro, een fictieve (=bedachte) dialoog tussen de dictator Hiëro en
de dichter Simonides:
Ik zal je nog iets vertellen, Simonides, een andere vervelende ervaring van
dictators. Zij hebben niet minder oog dan gewone burgers voor mensen die
dapper, verstandig of rechtvaardig zijn. Maar in plaats van bewondering voelen
zij vrees voor hen. Voor de dapperen omdat die misschien iets ondernemen
terwille van de vrijheid, voor de verstandigen omdat die misschien een plan
bedenken en voor de rechtvaardigen omdat het volk hen misschien als leiders
wil. Maar als zij vanwege hun angst dat soort mensen uit de weg ruimen, wie
houden ze dan over? Criminelen, lapzwansen en makke schapen! Criminelen
krijgen dan hun vertrouwen, omdat zij evenals de dictators zelf vrezen dat de
stad ooit haar vrijheid verovert en hen overmeestert; lapzwansen omdat zij zich
voor het moment kunnen uitleven, en makke schapen omdat die zelf niet eens
vrij willen zijn. Het lijkt mij een heel vervelende ervaring: wel beseffen dat er
goede mensen bestaan, maar gedwongen zijn je te bedienen van anderen.

bron 2
In het jaar 9 vindt een veldslag plaats in het Teutoburgerwald (in het huidige
Duitsland) tussen het Germaanse leger van Arminius en de legioenen van de
Romeinse veldheer Varus. De Romeinen verliezen deze veldslag. De Romeinse
geschiedschrijver Tacitus beschrijft hoe de Romeinse veldheer Germanicus zes
jaar na de veldslag het Teutoburgerwald betreedt:
Germanicus (werd) overweldigd door het verlangen om de laatste eer te
bewijzen aan de soldaten en hun aanvoerder, terwijl het hele leger tot tranen
toe geroerd was. Midden op de vlakte lagen verbleekte botten, al naargelang ze
gevlucht waren of stand hadden gehouden, verspreid of op een hoop. Er lagen
brokstukken van wapens bij en ledematen van paarden, tevens waren er aan
boomstronken schedels bevestigd. In de rondom gelegen heilige wouden
bevonden zich altaren van de barbaren, waarbij ze tribunen en centurio’s
(legerofficieren) van de eerste rang hadden geofferd. En de overlevenden van
die nederlaag, ontkomen aan de strijd of de boeien, wezen aan dat hier de
onderbevelhebbers gesneuveld waren, daar de adelaars (symbolen van de
Romeinse legioenen) buitgemaakt waren; hoeveel kruishouten voor de
krijgsgevangenen waren opgericht, welke kuilen waren gegraven en hoe
Arminius in zijn overmoed de spot gedreven had met hun veldtekens en
adelaars.
Daarom hebben de Romeinse soldaten die daar aanwezig waren in het zesde
jaar na de nederlaag de beenderen begraven van de drie legioenen zonder dat
iemand wist of hij het stoffelijk overschot van vreemden of van familieleden
begroef, allen als verwanten, als familieleden, waarbij hun woede tegen de
vijand toenam en ze tegelijk bedroefd en kwaad waren.
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De middeleeuwen
bron 3
Een schenking van de landeigenares Doda aan het klooster van Cluny in
Frankrijk uit 951:
Laat het aan alle gelovigen bekend zijn dat wij, Doda en mijn zoon Letbald, met
toestemming van mijn echtgenoot heer Aquin uit liefde voor God (…) enkele van
onze bezittingen aan het klooster van Cluny schenken (…). We schenken een
stuk land, geheten Nouville, in het district Mâcon en de horigen die daar grond
hebben: Sicbradus met zijn vrouw, Robert, Eldefred met zijn vrouw en kinderen,
Roman met zijn vrouw en kinderen, Raynard met zijn vrouw en kinderen,
Teutbert met zijn vrouw en kinderen, Dominic met zijn vrouw en kinderen,
Nadalis met haar kinderen, Johannes met zijn vrouw en kinderen, Benedictus
met zijn vrouw en kinderen, Maynard met zijn vrouw en kinderen, een andere
Benedictus met zijn vrouw en kinderen, en nog een vrouw met haar kinderen.

Door de tijd heen
Bron 4 tot en met 7 horen bij elkaar en gaan over onderwijs:
bron 4
Dit opschrift staat boven de deur van het gebouw uit 1578 van de voormalige
Latijnse School te Gouda:
Praesidium atque decus quae sunt et gaudia vitae; formant hic animos Graeca
Latina rudes.
Vertaling:
Om eens tot steun, sieraad en bron van vreugde in het leven te zijn, vormen
Grieks en Latijn hier de nog ruwe geest.

bron 5
Naar aanleiding van de nieuwe schoolwet van 1806 wordt een schoolreglement
opgesteld. Artikel 22 stelt:
Alle Schoolonderwijs zal zodanig moeten worden ingericht, dat het onder het
aanleren van gepaste en nuttige kundigheden, de verstandelijke vermogens der
kinderen ontwikkelt, en zijzelf opgeleid worden tot alle maatschappelijke en
christelijke deugden.
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bron 6
Een fragment uit een ingezonden stuk in de Schager Courant van 2 juni 1870:
Vroeg men, een kwart eeuw geleden, aan een flinke elf à twaalfjarige jongen,
die getrouw de lagere school bezocht: wat doet ge dagelijks wel bij uw meester,
of wat leert gij bij hem, dan was ‘t antwoord: lezen, schrijven en rekenen.
Wanneer men thans bij de niet bedeesde leerling onderzoek doet naar de
werkzaamheden op school, zo bepalen deze zich niet enkel meer bij lezen,
schrijven en rekenen, maar hij voegt er vormleer, geschiedenis, aardrijkskunde,
dier-, plant- , natuurkunde en ik weet niet wat al kunde meer aan toe.

bron 7
In 1998 wordt de Tweede Fase ingevoerd. In de Leeuwarder Courant van 15
september 1998 verschijnt hierover een artikel:
Met het studiehuis wordt een onderwijskundig klimaat bedoeld waarin de
leerling zelfstandig taken uitvoert. (…) De vernieuwing in de Tweede Fase
omvat echter meer dan alleen de invoering van het studiehuis. (…) Er is een
aantal nieuwe vakken in het lespakket opgenomen zoals algemene
natuurwetenschappen, culturele en kunstzinnige vorming, en management en
organisatie. Ook is bij de meeste vakken de inhoud grondig herzien en
gemoderniseerd. Zo is het gebruik van computers en grafische rekenmachines
(kleine wiskundige zakcomputers) geïntegreerd in de lesmethoden. Oriëntatie
op studie en beroep komt ook door middel van opdrachten in de vaklessen aan
de orde.

Vroegmoderne tijd
bron 8
Marino Cavalli is de ambassadeur van Venetië aan het hof van de Franse
koning Frans I. Cavalli schrijft een portret van de koning aan het einde van
diens regeerperiode in 1546:
Daar ligt naar mijn gevoel Frankrijks sterkte: eenheid en gehoorzaamheid.
Zonder twijfel behoort de vrijheid tot de meest waardevolle dingen op aarde.
Maar niet alle mensen zijn de vrijheid waardig. Er zijn mensen die geboren zijn
om te gehoorzamen, anderen zijn gemaakt om te bevelen. Handelt ge
andersom, dan zult ge de rampen op uw hoofd krijgen die Duitsland teisteren
en die vroeger de Spaanse natie geschokt hebben. Aldus hebben de Fransen,
die zich misschien weinig geschikt voelden om zichzelf te regeren, hun vrijheid
en hun wil helemaal in handen van hun koning gelegd.
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Moderne tijd
bron 9
Op 15 mei 1891 schrijft de leider van de rooms-katholieke kerk, paus Leo XIII,
in de encycliek (een brief aan de gelovigen) “Rerum Novarum” (over nieuwe
zaken) het volgende:
Want toen in de vorige eeuw de vroegere gilden waren afgeschaft, zonder dat
nieuwe hulpmiddelen in de plaats kwamen, en bovendien de staatsinstellingen
en de wetten zich hadden losgemaakt van de voorvaderlijke godsdienst, vielen
de arbeiders, niet verenigd en onverdedigd als zij waren, langzamerhand ten
prooi aan onmenselijke praktijken van hun meesters en aan een bandeloze
concurrentiezucht. De ellende werd nog vergroot door een allesverslindende
woeker, die, alhoewel meermalen door de Kerk veroordeeld, telkens weer, zij
het in andere vormen, door hebzuchtige speculanten wordt gedreven. Hierbij
komt het feit, dat slechts enkelen nagenoeg de gehele heerschappij verkregen
over de arbeidsmarkt en over heel de handel, zodat een zeer klein aantal
machtige geldmagnaten een bijna-slavenjuk heeft opgelegd aan de
onafzienbare menigte proletariërs (arbeiders).
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Bron 10 tot en met 13 horen bij elkaar en gaan over feminisme:
bron 10
Poster uitgegeven omstreeks 1900, met als titel “Op ten strijde!”:

Toelichting
Op het kasteel staat: “stembus”.
Op de spandoeken staat (van links naar rechts): “eendracht”, “geduld”,
“overtuiging”, “moed”, “beleid”, “volharding”.
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bron 11
Een passage uit “Herinneringen” van Aletta Jacobs, een bekend feministe uit de
eerste feministische golf. Zij is het eerste meisje dat toegang krijgt van minister
Thorbecke tot de HBS (een soort VWO), en later tot de universiteit. Zij schrijft
over haar zusje:
Toen ik naar Groningen ging, was Frederique, mijn jongste zuster, veertien jaar.
Zij had de lagere school doorlopen en hoewel zij niet wist welk vak te kiezen,
stond het bij haar vast dat zij studeren wilde. Het gemis aan een gelegenheid
om zich in ons dorp op wetenschappelijk gebied verder te ontwikkelen, deed
zich ook toen weer terdege gevoelen. Frederique kon, mijn voorbeeld volgend,
als toehoorderes verschillende lessen aan de HBS bijwonen. Dat werd echter
een kostbare geschiedenis. En waar het schoolgeld aanmerkelijk lager werd
gesteld wanneer meer dan één kind uit hetzelfde gezin de HBS bezocht en mijn
beide jongste broeders leerlingen van de HBS waren, vond vader het zonde,
geld weg te moeten gooien, alléén omdat een jongen wèl, maar Frederique niet
als gewone leerling kon worden opgenomen.
Minister Thorbecke werd van een en ander in kennis gesteld, met het gevolg dat
overeenkomstig vader’s verzoek, in het jaar 1871 de Rijks Hogere Burgerschool
te Sappemeer opengesteld werd voor meisjes, onder precies dezelfde
voorwaarden welke voor de mannelijke leerlingen golden.

bron 12
Een poster uit 1970:

Toelichting
Op de poster staat (van boven naar beneden): “de pijp uit”, “vrouwenloon”,
“mannenloon”.
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bron 13
Een poster uit 1973 van Man Vrouw Maatschappij (MVM):

Toelichting
Op de poster staat: “schoolboeken”
De actiegroep Man Vrouw Maatschappij (MVM) wordt in 1968 opgericht.
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bron 14
Een Franse prentbriefkaart uit de Eerste Wereldoorlog:

De tekst op de prentbriefkaart luidt:
“De Geallieerden
Het mysterieuze India strijdt aan de zijde van het loyale Engeland om de
beschaving te verdedigen.”
Toelichting
Frankrijk en Engeland zijn bondgenoten in de Eerste Wereldoorlog, India is een
kolonie van Engeland in deze tijd.
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bron 15
Op 11 september 1943 ontvangt de politie van Groningen de volgende telex:
Aan alle aangeslotenen:
De detachementcommandant der marechaussees te Kamp Westerbork verzoekt
opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de navolgende Jodinnen:
1. Mathilde B.
Geboren te Rotterdam, 11-3-1923,
Signalement: lengte plusminus 1.65, slank flink postuur, knap uiterlijk, geen
Joods type, blond kroezig haar, gekleed in donkere rok met roze trui en draagt
waarschijnlijk lichte beige regenjas.
2. Sophie S.
Geboren 23-8-1922,
Signalement: lengte plusminus 1.60, geen Joods type, donkerblond haar met
een rol, gekleed in een donkerblauw mantelpak.
Zij zijn in het bezit van persoonsbewijzen maar niet van distributiebescheiden.
Beide Jodinnen behoren tot een groep, welke te werk is gesteld op een wasserij
te Meppel, zij zijn 10-9-1943 omstreeks 18.00 uur voor het laatst gezien op het
station van N.S. Meppel.
Toelichting
Kamp Westerbork was tijdens de bezetting een doorvoerkamp voor Nederlandse
Joden.107.000 Joden werden via dit kamp naar concentratiekampen in Polen
gedeporteerd, 250 mensen wisten uit kamp Westerbork te ontsnappen. Zowel
Sophie als Mathilde weten de oorlog in “de onderduik” te overleven. De
achternamen zijn uit privacy overwegingen weggelaten.
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bron 16
Een foto uit 1965 uit een internettentoonstelling over gastarbeiders in
Nederland:

Het onderschrift bij deze foto van de maker van de internettentoonstelling:
“İbrahim Görmez en zijn Turkse vrienden verruilden het woonoord Tussenhaven
voor het pension van de familie Hartjes in Amsterdam. Aardige mensen die hen
vaak uitnodigden voor het eten of een drankje. Op deze foto mevrouw Hartjes
tussen Adem Şahin (links) en İbrahim Görmez. (Amsterdam, 1965)”
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Examen VWO

2010
tijdvak 1
vrijdag 21 mei
9.00 - 12.00 uur

geschiedenis
tevens oud programma

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 27 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen
punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Dynamiek en stagnatie in de Republiek

1p
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Vanaf de vijftiende eeuw ontstonden er steeds meer directe handelscontacten
tussen Holland en het Oostzeegebied.
Noem een handelspolitieke reden waardoor de Hollandse kooplieden geen
gebruik meer wilden maken van de handelscontacten van de Hanze.
Een citaat uit een historisch tijdschrift:
"Volgens velen behoort de cultuur van overleggen en schipperen op basis van
gelijkwaardigheid, het zogenaamde poldermodel, tot de Nederlandse identiteit.
Het staatsbestel van de vroege Republiek legde de basis voor het poldermodel."
Becommentarieer dit citaat door:
− aan te geven waarom juist in de zeegewesten door de geografische situatie
onderling overleg noodzakelijk was en
− met twee argumenten uit te leggen dat de machtsverhoudingen in de
Republiek juist niet werden gekenmerkt door gelijkwaardigheid.
Gebruik bron 1.
Uit deze bron kun je twee conclusies trekken:
1 De VOC verdedigt haar monopolie met vergaande middelen.
2 Het VOC-bestuur is er niet zeker van dat zijn optreden de toets der kritiek in
de Republiek zal doorstaan.
Licht dit toe door:
− de eerste conclusie te ondersteunen met twee voorbeelden uit de bron en
− de tweede conclusie met de bron uit te leggen en
− (zonder bron) een economische verklaring te geven voor de noodzaak voor
de VOC haar monopolie te handhaven.
Isaac Le Maire (genoemd in bron 1) werd geboren in Doornik in de Zuidelijke
Nederlanden. Hij was koopman in Antwerpen tot 1585. In dat jaar verhuisde hij
naar Amsterdam. Daar richtte hij een handelsmaatschappij op, die later opging
in een "compagnie van verre". In 1602 werd hij één van de bewindhebbers van
de Kamer van Amsterdam van de VOC. Na een conflict vertrok hij in 1605 uit het
bestuur van de VOC. Hij probeerde hierna de VOC op allerlei manieren dwars te
zitten, onder andere door speculaties op de beurs. Hij stierf in 1624 en werd
begraven bij zijn landgoed in Egmond (Noord-Holland).
Voor veel historici past de levensloop van Isaac le Maire bij hun verklaring voor
de economische bloei van de Republiek in de Gouden Eeuw.
Kies twee gebeurtenissen uit de levensloop van Le Maire en leg per gebeurtenis
uit, waardoor deze past bij een verklaring van de economische bloei van de
Republiek.
Gebruik bron 2.
Voor de Spanjaard Vasquez onderscheidt de Republiek zich in politiek opzicht
en in cultureel opzicht van zijn land.
Ontleen aan de bron een voorbeeld van een verschil tussen de Republiek en
Spanje in politiek opzicht én een voorbeeld van een verschil in cultureel opzicht
en verklaar bij elk voorbeeld het verschil.
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Veel gegevens over het dagelijks leven in de Republiek zijn afkomstig uit de
reisbeschrijvingen van buitenlandse bezoekers. Historici moeten daarom deze
informatie voorzichtig behandelen.
Noem een reden voor deze voorzichtigheid.
Gebruik bron 3.
Stel: Je gebruikt een afbeelding van dit schilderij, dat omstreeks 1660 is
gemaakt, voor een presentatie in de klas over de Gouden Eeuw. Er ontstaat een
debat over het gebruik van dit schilderij waarin de volgende twee standpunten
naar voren komen:
1 Het onderwerp van dit schilderij past wel in de Gouden Eeuw van de
Republiek.
2 Het onderwerp van dit schilderij is eigenlijk ouderwets voor die tijd en past
daarom niet in de Gouden Eeuw van de Republiek.
Geef bij elk standpunt de redenering weer die daarbij wordt gevolgd, telkens met
een verwijzing naar de bron.
Gebruik bron 4.
Een bewering:
Deze tabel kan worden gebruikt om te laten zien:
1 waardoor de afname van de werkgelegenheid in de achttiende eeuw in de
Republiek werd veroorzaakt;
2 wat de invloed was van de mercantilistische maatregelen van Engeland en
Frankrijk op de handel van de Republiek;
3 dat de WIC en de VOC voor de handel van de Republiek steeds belangrijker
werden.
Ondersteun alle drie de onderdelen van deze bewering met de tabel en leg
vervolgens uit voor welk van deze drie de bron de duidelijkste illustratie vormt.
Gebruik bron 4.
In de buitenlandse handel van de Republiek tussen 1650 en 1770 is naast
verandering ook continuïteit te zien.
Leg uit welke continuïteit zichtbaar is.
Gebruik bron 5.
De achttiende-eeuwse tekenaar van deze prent wil met deze allegorie een
boodschap overdragen aan zijn publiek.
Licht dit toe door aan te geven:
− (met twee elementen uit de prent) welke boodschap dat is en
− dat deze boodschap past bij de opvattingen van de patriotten.
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Patriotten beweerden dat de economische achteruitgang in de Republiek in hun
tijd veroorzaakt werd door het morele verval onder regenten. Latere
onderzoekers constateerden dat dit geen oorzaak was van de economische
achteruitgang, maar dat de regenten zich aanpasten aan de gewijzigde
economische verhoudingen.
Geef voor beide standpunten de redenering weer die daarbij gevolgd kan
worden.

Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam

2p

4p

1p

3p

2p
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In 1945 werd de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opgericht om in te
kunnen grijpen bij internationale conflicten. Tijdens het conflict in Vietnam bleek
dit niet mogelijk.
Geef aan dat dit verband hield met:
− de besluitvormingsprocedure in de Veiligheidsraad en
− de Koude Oorlog.
Gebruik bron 6.
Ho Chi Minh noemt twee punten waarmee hij de Verenigde Staten over wil halen
hem te steunen.
Noem beide punten en geef per punt aan waardoor Ho Chi Minh hiermee steun
van de Verenigde Staten denkt te krijgen.
Gebruik bron 6.
Een bewering:
De Amerikaanse ambassadeur heeft voor het gebruik van de aanhalingstekens
bij "president van de Republiek Vietnam" een politieke reden.
Geef aan welke politieke reden hij daarvoor heeft.
In 1949 werd de Volksrepubliek China uitgeroepen.
Leg uit wat het verband was tussen deze gebeurtenis en de dominotheorie en
noem het gevolg van de dominotheorie voor het Amerikaanse Vietnambeleid.
Twee beweringen:
1 Het Amerikaanse streven om Zuid-Vietnam te betrekken bij de ZOAVO
(Zuid-Oostaziatische Verdragsorganisatie) stond op gespannen voet met de
Akkoorden van Genève.
2 Het Amerikaanse streven om Zuid-Vietnam te betrekken bij de ZOAVO sloot
goed aan bij de containmentpolitiek.
Ondersteun elk van beide beweringen met een argument.
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Gebruik bron 7.
De bron bevat zeven fragmenten (A t/m G) uit toespraken die Ho Chi Minh heeft
gehouden in de jaren 1939-1969.
Hieronder staan zeven jaartallen:
− 1939
− 1945
− 1950
− 1954
− 1956
− 1963
− 1969
Geef per jaartal aan welk tekstfragment er bij hoort door achter elk jaartal de
letter van het bijpassende tekstfragment te noteren. Let op! Bij elk jaartal hoort
één fragment. Elk fragment mag maar één keer gebruikt worden.
Gebruik bron 7, fragment C.
In deze bron gebruikt Ho Chi Minh de term 'ont-amerikanisering'.
Leg uit welke politieke reden Ho Chi Minh heeft om de term vietnamisering niet
te gebruiken en dit verschijnsel aan te duiden met de term 'ont-amerikanisering'.
Gebruik bron 8.
Stel: Deze bron zou voor de Noord-Vietnamese propaganda bruikbaar zijn,
vanwege het beeld dat erin naar voren komt van de regering in Saigon.
Leg dit uit door:
− eerst (zonder bron) aan te geven welk vijandbeeld in Noord-Vietnam
bestond van de regering in Saigon en
− daarna twee gegevens uit de bron te noemen ter ondersteuning van dit
beeld.
Gebruik bron 8.
Een bewering:
Een tegenstander van het Amerikaanse Vietnambeleid concludeert dat de
politieke motivering van de Amerikaanse steun aan de regering in Saigon niet
geloofwaardig is.
Ontleen aan de bron een argument voor dit standpunt.
Gebruik bron 9.
Bij het schrijven van dit betoog over de Koreaoorlog heeft Fulbright de
Vietnamoorlog in gedachten. Hij wil dat er lessen getrokken worden uit het
verleden.
Leg uit:
− welke twee lessen uit het verleden Fulbright hier wil trekken en
− waardoor de visie die Fulbright in de bron verwoordt karakteristiek is voor de
"duiven" in het Amerikaanse Congres.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Gebruik bron 10.
Cobb levert met deze prent kritiek op het Vietnambeleid van Nixon.
Twee van zijn kritiekpunten zijn:
− Nixon breekt niet met het beleid van zijn voorgangers en
− de vietnamisering biedt geen oplossing voor de Vietnamoorlog.
Leg dit, telkens met de prent, voor beide kritiekpunten uit.
Gebruik bron 11.
De foto is in Noord-Vietnam gebruikt voor propaganda.
Leg met een bronelement uit welke politieke boodschap Noord-Vietnam met
deze foto wil overbrengen.
Gebruik bron 12.
Dit fragment geeft de strekking van de documentaire goed weer.
In de Verenigde Staten ontstaat in 1970 een discussie over deze documentaire.
Leg uit waarom sommige Amerikanen in 1970 van mening zijn dat het vertonen
van de documentaire schadelijk is voor de Amerikaanse kansen op een
overwinning in Vietnam.
Twintig jaar na het bloedbad in My Lai blijkt een aantal Vietnamveteranen te
lijden aan het Vietnamsyndroom. Sommige deskundigen zien een verband met
de reacties op de gebeurtenissen in My Lai.
Leg uit wat het verband is tussen de reacties op de gebeurtenissen in My Lai en
het Vietnamsyndroom.

26

De inhoud van de Pentagon Papers versterkte de positie van de voorstanders
van de War Powers Act in het Amerikaanse Congres.
Leg dit uit.

27

Sinds de Vietnamoorlog beperkte de Amerikaanse regering de
bewegingsvrijheid van oorlogsverslaggevers in het Amerikaanse leger.
Leg uit welk verband bestaat tussen dit beleid en de ervaringen in Vietnam.

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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Dynamiek en stagnatie in de Republiek
bron 1
Uit een brief van de VOC aan haar werknemers in Oost-Indië, 4 februari 1616
Wij zijn er onlangs achter gekomen, dat er enkele schepen onder het
voorwendsel van een reis naar Terra Australis, voorbij Vuurland, van plan zijn
om tussen enkele eilanden ten zuiden van Straat Magelhaan door naar de Stille
Zuidzee te zeilen. Op deze wijze zou men trachten om de Molukken, of andere
plaatsen in Oost-Indië, te bereiken. Deze mensen denken dat zij, omdat zij niet
om de Kaap of door de Straat mogen, op die manier ons monopolie kunnen
omzeilen. Op basis van deze gedachte zijn door Isaac Le Maire (…) twee
schepen uitgerust. (…) Dit zijn alleen maar sinistere indirecte middelen om ons
octrooi denkbeeldig en vruchteloos te maken. Wij kunnen dit soort acties op
geen enkele manier toestaan, dit geldt ook voor de Hoogmogende Heren Staten
Generaal. Wij vinden het dan ook geraden dat u en al diegenen die in de
verschillende plaatsen in Indië in onze dienst werkzaam zijn, zodra dit soort
schepen, waar ook in Indië arriveren, de bemanning van de schepen afhaalt en
over de Compagnie verdeelt. De schepen dienen in dienst van de Compagnie
lokaal te worden ingezet en niet om met retouren naar huis gezonden te worden.
U dient alleen schepen in te zetten zolang dit enigszins verantwoord is en
zolang ze geschikt zijn, in die dienst waarin ze het meest passen. U dient geen
enkel excuus te aanvaarden in die zin dat deze schepen door nood of
onwetendheid, of om het vege lijf te redden, in de Stille Zuidzee zijn
terechtgekomen en alleen in Indië zijn gearriveerd om verversingen in te nemen.
Als we dit soort excuses zouden aanvaarden dan kunnen we geen schepen van
die kant tegenhouden en zou een ieder dit soort verontschuldigingen in de
toekomst kunnen hanteren.
Toelichting
Isaac Le Maire richt in 1614 de Australische Compagnie op. De Staten-Generaal
beloven deze compagnie het alleenrecht voor vier reizen op een nieuwe
doorvaart rond Vuurland (Zuid-Amerika) of op nieuw ontdekte gebieden in OostIndië.
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bron 2
De Spaanse militair Alonso Vasquez publiceert in 1624 een beschrijving van de
Nederlanden
De Nederlandse vrouwen zijn weetgierig, en wel in die mate dat allen of vrijwel
allen uit deze streken, (…) ketterse denkbeelden hebben. Zij lezen gaarne, en
daar er nu niemand is die dit belet of enig toezicht op haar lectuur uitoefent,
krijgen zij allerlei ketterse en verboden boeken in handen en lezen die. (...) De
vrouwen zijn nu echter zo verblind en tevens zo weetgierig, dat zij, zonder zich
van haar dwaling bewust te zijn, zich in die boeken verdiepen; aldus krijgen zij
de uiteenlopende ketterse denkbeelden waarmee zij behept zijn, evengoed als
de mannen trouwens, want er zijn er maar weinigen die hieraan ontsnappen, zó
er al iemand aan ontkomt.

bron 3
De Staalmeesters, een beroemd schilderij van Rembrandt van Rijn uit 1662

Toelichting
De Staalmeesters of het college van staalmeesters van het Amsterdamse
lakengilde, bijeen rond een tafel met het opengeslagen stalenboek. Om de
kwaliteit van verschillende partijen laken te vergelijken gebruiken ze 'stalen', een
ander woord voor proeflappen.
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bron 4
Een tabel
Schatting van de buitenlandse handel van de Republiek (in miljoenen
guldens)
ca. 1650
ca. 1720
ca. 1770
Uitvoer naar
Europa
115
83
92
buiten Europa
5
7
8
totaal
120
90
100
Deze uitvoer bestond uit
Europese goederen (doorvoer)
koloniale goederen (doorvoer)
binnenlandse producten
totaal

49
11
60
120

26
22
42
90

29
40
31
100

Invoer uit
Europa
buiten Europa
totaal

125
15
140

84
24
108

105
38
143

Deze invoer bestond uit
Europese goederen
koloniale goederen
totaal

124
16
140

74
34
108

80
63
143

Handelsbalans

-20

-18

-43
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bron 5
Een allegorie (= zinnebeeldige voorstelling) uit de achttiende eeuw, met als
thema: de uitvinding van de zaagmolen in de zestiende eeuw

Toelichting
De prent middenin de afbeelding is in 1592 gemaakt naar aanleiding van de
beloning voor de uitvinder van de houtzaagmolen, Cornelis van Uitgeest, omdat
de zaagmolen het hout zo snel en goed kon zagen.
de figuren links: Grieks-Romeinse goden die welvaart en handel verbeelden
bovenaan en rechts: timmermansgereedschappen
links vooraan: een bijenkorf, symbool van nijverheid
rechts achter: een achttiende-eeuwse molen
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Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam
bron 6
Jefferson Caffery, de Amerikaanse ambassadeur in Parijs, schrijft op
11 september 1946 aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken
Ik heb de eer u te melden dat ik vanochtend op zijn verzoek de heer Ho Chi
Minh, "president van de Republiek Vietnam", heb ontvangen. Hij bevestigde het
nieuws dat hier al in de kranten stond, dat de onderhandelingen in
Fontainebleau tussen de vertegenwoordigers van Vietnam en de Franse
regering praktisch zijn afgebroken en dat de Vietnamese delegatie binnen
enkele dagen zal terugreizen naar Indochina.
(...) Hij vertelde dat hij en zijn partij streven naar Vietnamese onafhankelijkheid
binnen een Franse Unie. Hij zei dat zij graag "hulp" van ons zouden ontvangen,
maar gaf niet aan wat hij daarmee bedoelde. Hij greep de gelegenheid aan om
te vertellen dat hij geen communist is.

bron 7
Hieronder staan zeven fragmenten uit toespraken die Ho Chi Minh heeft
gehouden in de jaren 1939-1969
A "De Amerikaanse imperialisten en de pro-Amerikaanse regering in
Zuid-Vietnam hebben verhinderd dat er vrije, algemene verkiezingen worden
gehouden."
B "Een staakt-het-vuren vereist een hergroepering van gebieden. Het vereist dat
wij bepaalde gebieden opgeven. Dat zal niet leiden tot verdeeldheid van het
land. Het is een tijdelijke maatregel die uiteindelijk tot hereniging zal leiden."
C "De Amerikaanse president is bezig met het ont-Amerikaniseren van de
oorlog. Hij laat marionetten vechten tegen het Zuid-Vietnamese volk."
D "Er gaat geen dag voorbij zonder dat het wrede regime in Zuid-Vietnam de
bevolking dwingt te verhuizen naar concentratiekampen die ze strategic hamlets
(versterkte dorpen) noemen."
E "Wij, de Voorlopige Regering van Vietnam, vertegenwoordiger van heel het
Vietnamese volk, verklaren hierbij dat we elke koloniale relatie met Frankrijk
verbreken."
F "Wij moeten een breed nationaal front vormen. Daarbij moeten we ons niet
alleen richten op Vietnamezen, maar ook op progressieve Franse inwoners van
Vietnam. We moeten ons niet alleen richten op de arbeidersklasse maar ook op
de nationale bourgeoisie."
G "De Franse kolonisten hebben toegegeven dat zij uitgeput zijn en dat ze deze
oorlog niet kunnen winnen zonder hulp van de Verenigde Staten."
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bron 8
Op 21 juli 1965 vergadert president Johnson met zijn adviseurs over het
Vietnambeleid. Er wordt gesproken over de nieuwe regering van Nguyen Cao
Ky, die een maand eerder samen met generaal Van Thieu een staatsgreep
pleegde in Zuid-Vietnam. De discussie wordt vastgelegd in de notulen
Carl Rowan (hoofd van de geheime dienst): Wat mij dwarszit is de zwakheid van
de regering van Ky. Tenzij we Ky's regering de duimschroeven aandraaien, zal
een toename van 175.000 Amerikaanse soldaten ons niet verder brengen.
Henry Cabot Lodge (Amerikaanse ambassadeur in Saigon): In Saigon bestaat
geen traditie van nationale regering. De regering heeft geen wortels in het land.
Pas als er rust komt, kan er sprake zijn van stabiliteit. Ik geloof dat we deze
regering niet al te serieus moeten nemen. Er zit niemand in die ook maar iets
kan doen. We moeten doen wat we noodzakelijk achten, ongeacht wat de
regering in Saigon besluit. (...)
George Ball (onderminister van Buitenlandse Zaken): Thieu vertelde onlangs dat
wanneer er nu verkiezingen zouden worden gehouden in Zuid-Vietnam, de
communisten zouden winnen.
President Johnson: Dat geloof ik niet. Is er hier iemand die dat gelooft?
Robert McNamara (minister van Defensie): Ky zal spoedig ten val komen. We
kunnen ons geen verkiezingen veroorloven tot er meer zekerheid is en zelfs dan
zal het niet mogelijk zijn om verkiezingen te houden omdat er, zoals Cabot al
zei, geen democratische traditie is.

bron 9
Uit het in 1966 gepubliceerde boek 'De arrogantie van de macht' van de
Amerikaanse senator William Fulbright
Vanaf 1950 voerden wij oorlog in Korea, om Zuid-Korea te verdedigen tegen
Noord-Koreaanse agressie, die gevoed werd door de Sovjet-Unie. Het was
gerechtvaardigd en ook noodzakelijk dat de Verenigde Staten ingrepen: wij
verdedigden een land dat verdedigd wilde worden, dat een leger had dat wilde
vechten en dat goed deed en een regering die dictatoriaal was, maar
vaderlandslievend en die kon rekenen op de steun van de bevolking. In die
oorlog legden de Verenigde Staten nadruk op het oorlogsdoel dat de Republiek
Zuid-Korea moest blijven bestaan als een 'vrij land', wat het toen niet was en
nog altijd niet is. De oorlog kostte 33.629 Amerikaanse levens en wij hebben
sinds die tijd 5,61 miljard dollar aan rechtstreekse militaire en economische hulp
besteed aan Zuid-Korea en nog veel meer aan indirecte hulp. Toch bestond tot
voor kort economische stagnatie en politieke onzekerheid in dat land.
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bron 10
Op 3 november 1969 houdt president Nixon een televisietoespraak over de
Vietnamoorlog. Hij spreekt over de vietnamisering, maar zegt geen tijdstip te
geven voor de Amerikaanse terugtrekking, omdat "overhaast vertrek een ramp
zal zijn voor Zuid-Vietnam, de Verenigde Staten en de zaak van de vrede." Hij
verklaart bovendien dat diplomatieke contacten met de Sovjet-Unie en andere
landen die Noord-Vietnam steunen, niets hebben opgeleverd. Politiek tekenaar
Ron Cobb reageert met deze prent in de Nickel Review op de toespraak

Vertalingen
Boven Nixon staat geschreven: "Te haastige terugtrekking op dit ogenblik kan
ertoe leiden dat Vietnam een bloedbad wordt!"
Buiten dragen demonstranten spandoeken met: Eruit! en Vrede
Op de vloer ligt een fles "Pacificatie badolie".
Toelichting
Op het bad staat: Vietnam.
Op het badeendje staat Saigon en het draagt de pet en de zonnebril van
generaal Van Thieu, de politieke leider van Zuid-Vietnam.
Op de handdoeken staat van links naar rechts: Ike (Eisenhower),
JFK (Kennedy), LBJ (Johnson) en Dick (Nixon).
Op de telefoon naast het bad staat: WW III (World War III).
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bron 11
Eind jaren zestig wordt in Zuid-Vietnam deze foto gemaakt met op de
achtergrond een Amerikaanse tank en jeep

bron 12
In 1970, twee jaar na het bloedbad in My Lai, wordt er in de Verenigde Staten
een documentaire over gemaakt. Een Amerikaanse soldaat die erbij was, vertelt
hierin
Veteraan: "Ik weet niet hoe het begon. We volgden gewoon orders op. We
veegden het dorp schoon, er waren vooral oudere mannen en
vrouwen..., weinig kinderen. We doodden ze."
Journalist: "Hoe ging dat in zijn werk?"
Veteraan: "Hoe bedoelt u?"
Journalist: "Werden er mensen gedood? terwijl ze niet terugschoten?"
Veteraan: "Zonder tegenvuur. Dat leer je op de opleiding. Dat hoort bij
search and destroy. Dat doe je zonder vragen, tenzij je officier bent."
Jounalist: "Wilt u dat herhalen?"
Veteraan: "Bij search and destroy mag je binnen een bepaald gebied alles uit
de weg ruimen. Toen we het dorp hadden schoongeveegd, staken
we alles in brand."
Journalist: "Het dorp vernietigen plus inwoners?"
Veteraan: "Precies."
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Examen VWO

2010
tijdvak 1
vrijdag 21 mei
09.00 - 12.00 uur

geschiedenis (pilot)

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 25 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen
punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Door de tijd heen

2p

1

De volgende historische gegevens hebben te maken met voedsel en staan in
willekeurige volgorde:
1 Kort na de ontdekkingsreizen van Columbus naar Amerika maken de
Europeanen kennis met de aardappel.
2 De meier van de Frankische koning Karel de Grote zorgt ervoor dat er
voldoende horige boeren zijn om de oogst binnen te halen.
3 Jagersgemeenschappen in de Indusvallei vestigen zich op plaatsen waar zij
kunnen oogsten van de planten die zij gezaaid hebben.
4 De inwoners van de Hollandse steden in de bloeitijd van de Republiek kopen
hun graan in het Oostzeegebied.
5 De Romeinse Senaat beloont de veteranen uit hun legioenen met
boerderijen in de veroverde gebieden.
6 Terwijl de mannen van jagersgemeenschappen in de Indusvallei op jacht
gaan, verzamelen de vrouwen allerlei vruchten en zaden.
Zet deze zes gegevens in de juiste volgorde, van vroeger naar later. Noteer
alleen de nummers.

Prehistorie en oudheid

2p

4p

2p

2

3

4

Gebruik bron 1.
Deze tekst over Socrates is een voorbeeld van het wetenschappelijk denken bij
de Grieken in die tijd.
Leg dit uit.
Gebruik bron 2 en 3.
De sage van Titus Manlius spreekt burgers aan in de Romeinse tijd en burgers
in de zeventiende-eeuwse Nederlandse Republiek.
Verklaar dit door:
− aan te geven welke waarde van de Romeinen in deze sage naar voren komt
en
− aan te geven waarom dit voor de Romeinen belangrijk was en
− (met een verwijzing naar het schilderij) uit te leggen welke boodschap de
Amsterdamse Admiraliteit met het ophangen van dit schilderij in de
Raadskamer waarschijnlijk wil overdragen.
Gebruik bron 3.
Met dit zeventiende-eeuwse schilderij kan worden geïllustreerd dat sommige
aspecten van de renaissance doorwerken in latere eeuwen.
Leg dit met het schilderij uit.
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3p

5

Gebruik bron 4.
Aan deze bron zijn verschillende voorbeelden van romanisering te ontlenen.
Noem hiervan drie voorbeelden.

De middeleeuwen

4p

4p

4p

6

7

8

Gebruik bron 5.
Uit deze bron kun je afleiden dat in de gebieden waar het verdrag van Omar van
kracht wordt, op het terrein van de godsdienst sprake is van zowel verandering
als van continuïteit.
Leg dit, telkens met de bron, voor beide uit.
Gebruik bron 6.
Thomas van Aquino wordt negenenveertig jaar na zijn dood door de paus heilig
verklaard.
Verklaar deze heiligverklaring door:
− eerst een conflict te noemen waarin de kerk in die tijd verwikkeld is en
− daarna (met de bron) uit te leggen welk standpunt Thomas van Aquino
inneemt in dit conflict en
− ten slotte een mogelijk politiek motief van de paus te noemen voor deze
heiligverklaring.
De periode van de late middeleeuwen wordt de “tijd van steden en staten”
genoemd.
Geef je commentaar op deze benaming door:
− met een kenmerkend aspect van de late middeleeuwen duidelijk te maken
waarom dit de tijd van “steden” genoemd kan worden en
− met een kenmerkend aspect van de late middeleeuwen duidelijk te maken
waarom dit de tijd van “staten” genoemd kan worden en
− met een kenmerkend aspect van de late middeleeuwen uit te leggen dat ook
een andere naam aan deze periode gegeven zou kunnen worden.

Vroegmoderne tijd

4p

4p

9

Gebruik bron 7.
Uit de gebeurtenissen rondom Luther blijkt, dat er in de tijd van Karel V:
− nog geen sprake is van een sterk centraal gezag in het Duitse keizerrijk en
− een belangrijk verschil bestaat tussen katholicisme en protestantisme.
Ondersteun elke uitspraak.

10

Gebruik bron 8.
Twee interpretaties:
1 Uit het verhoor van Veronese blijkt dat het plaatsvindt in een tijd van
overgang.
2 Het verhoor is uit te leggen als een reactie op de Reformatie.
Ondersteun beide interpretaties.
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4p

11

2p

12

2p

13

Gebruik bron 9.
De achttiende-eeuwse tekenaar van deze prent wil met deze allegorie een
boodschap overdragen aan zijn publiek.
Licht dit toe door aan te geven:
− (met twee elementen uit de prent) welke boodschap dat is en
− dat deze tekening aansluit bij een ideaal van de Verlichting.
In de achttiende eeuw vindt een uitbouw van de Europese expansie plaats.
Leg uit welk verband er bestaat tussen de uitbouw van de Europese expansie en
de trans-Atlantische slavenhandel.
De Engelse abolitionisten aan het einde van de achttiende eeuw richtten zich in
hun eerste campagnes op de afschaffing van de trans-Atlantische slavenhandel,
omdat zij verwachtten dat door afschaffing van deze handel het lot van de
slaven in Amerika zou verbeteren.
Leg uit welke redenering zij daarbij volgden.
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Door de tijd heen
Hieronder staan vijf historische citaten (1 tot en met 5) met daaronder de
publicaties (a tot en met e) waaruit deze citaten afkomstig zijn:
1 “Heersende klassen, sidder voor een (…) revolutie! De proletariërs
(arbeiders) hebben daarbij niets te verliezen dan hun ketenen. Zij hebben
een wereld te winnen.”
2 “Hebt u het gevoel, dat u ook buiten uw gezin verantwoordelijkheid hebt in
de maatschappij (...) of meent u dat het gezin aanspraak heeft op al uw
krachten?”
3 “O, landgenoten! Nog eens, wapent u allen tezamen, en draagt zorg voor de
zaken van het hele land, dat is voor uw eigen zaken. Het land behoort aan U
allen met elkaar, en niet aan de Prins met zijn groten alleen.”
4 “Ik heb in Babylon (...) in de tempel E-Sagil, die stevig gegrondvest is, zowel
op aarde als in de hemel, deze mij dierbare woorden geschreven op mijn
gedenksteen onder mijn beeltenis als koning van de rechtvaardigheid, met
het doel gerechtigheid te brengen in het land, er alle geschillen te
beslechten en alle schade te helen.”
5 “Ik en Truus zijn in de Jodenbuurt geweest, maar er was niet veel meer te
halen, want het nodigste was weg, zoals ondergoed en linnengoed, daar zijn
de dichtstwonenden direct bij. Ik heb alleen wat kleinigheden en Truus heeft
een autoped en nog wat kinderspeelgoed, maar het is uiterst gevaarlijk; als
ze je snappen, ga je naar Vught.”
a
b

2p

2p

14

15

Enquête van de Vereniging van Academisch gevormde Christenvrouwen.
Aan het volk van Nederland, het pamflet waarmee de democratische
revolutie in Nederland begint.
c Dagboek van een huisvrouw uit Amsterdam.
d Karl Marx in Het communistisch Manifest.
e Zwartstenen zuil met 282 wetsartikelen van Hammoerabi, koning van een
vroege stedelijke gemeenschap bij de Eufraat en de Tigris (Irak).
Zet bij elk citaat de juiste bronvermelding. Noteer alleen de nummers en de
daarbij passende letters. Bij elke uitspraak past één bronvermelding.
Gebruik nogmaals de hierboven staande citaten 1 tot en met 5.
De vijf citaten staan in willekeurige volgorde.
Zet ze in de juiste volgorde, van vroeger naar later. Noteer alleen de nummers.
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Moderne tijd

3p

2p

4p

3p

4p

16

17

18

19

20

Gebruik bron 10.
O’Sullivan neemt in zijn artikel afstand van het kolonialisme en doet een poging
het modern imperialisme te rechtvaardigen.
Licht dit toe door aan te geven:
− waarin het modern imperialisme zich onderscheidt van het kolonialisme en
− dat O’Sullivan in dit artikel het modern imperialisme rechtvaardigt.
Gebruik bron 11.
Een bewering:
Het pleidooi van Robert Winthrop over het idee van de Manifest Destiny kan
worden gezien als nationalistisch.
Leg dit uit.
Gebruik bron 10 en 11.
O’Sullivan en Winthrop komen onder invloed van Verlichtingsideeën tot een
verschillende beoordeling van het idee van de Manifest Destiny.
Toon dit aan voor elk van beide auteurs, telkens met een verlicht idee uit de
achttiende-eeuwse democratische revoluties.
Gebruik bron 12.
In deze tekst beschrijven de bezoekers positieve en negatieve gevolgen van de
industrialisatie in het begin van de negentiende eeuw en leveren daarmee een
bijdrage aan een maatschappelijk debat in die tijd.
Toon dat aan door:
− een door hen beschreven positief en negatief effect van industrialisatie te
noemen en
− aan te geven aan welk maatschappelijk debat zij hiermee een bijdrage
leveren.
Gebruik bron 13 en 14.
Stel: je hebt onderzoek gedaan naar het maatschappelijk probleem van de
kinderarbeid in Nederland tussen 1900 en 1960 en je zoekt een foto bij je
verslag. Je vindt de foto uit 1911 historisch wel geschikt om je onderzoek te
illustreren, maar de foto uit 1957 niet.
Geef voor beide keuzen je redenering weer.
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4p

5p

1p

4p

2p

21

22

23

24

25

Gebruik bron 15.
Deze anekdote komt uit de catalogus van een tentoonstelling in Duitsland over
de Jodenvervolging tussen 1933 en 1945. De makers van de tentoonstelling
hebben hun expositie “Ein offenes Geheimnis” (een openbaar geheim, iets dat
iedereen weet, maar waarvan iedereen doet alsof het niet bestaat) genoemd.
Naar aanleiding hiervan kom je tot twee uitspraken:
1 In deze anekdote komt het begin van de openlijke Jodenvervolging in
Duitsland goed naar voren.
2 Deze anekdote geeft het thema van de tentoonstelling “Ein offenes
Geheimnis” goed weer.
Ondersteun beide uitspraken met de bron.
Gebruik bron 16 en 17.
In de prent geeft de tekenaar zijn mening over de toespraak van president
Truman.
Wat is de mening van de tekenaar? Ondersteun je antwoord door twee
elementen uit de prent te verbinden met twee elementen uit de toespraak.
De Sovjet-Unie verbood de staten in haar invloedssfeer Marshallhulp (zie bron
16) aan te nemen.
Noem hiervoor de reden.
Gebruik bron 18.
Een bewering:
Het interview laat zien dat Pinochet probeert een totalitaire staat te stichten.
Ondersteun deze bewering door:
− uit de bron twee kenmerken te noemen van een totalitaire staat en
− bij elk kenmerk uit te leggen hoe dit kenmerk Pinochet helpt bij het
consolideren van zijn macht.
Gebruik bron 18.
De Verenigde Staten zijn in 1973 opgelucht dat Allende is afgezet en er zijn
aanwijzingen dat zij Pinochet hulp hebben geboden bij de staatsgreep.
Verklaar deze Amerikaanse houding tegenover Chili vanuit de internationale
betrekkingen in de tweede helft van de twintigste eeuw.

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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Prehistorie en oudheid
bron 1
In het boek Theaetetus beschrijft de filosoof Plato (ca. 427-347 v. Chr.) een
discussie tussen de Griekse filosoof Socrates (ca. 470-399 v. Chr.) uit Athene
en de wiskundige Theaetetus. De filosoof Socrates trachtte tot “ware kennis” te
komen, door onder andere het voortdurend stellen van vragen. Een gedeelte uit
deze discussie
Socrates: “Weet u dat ik hetzelfde vak beoefen als mijn moeder, die vroedvrouw
was?”
Theaetetus: “Nee, dat wist ik niet.” (…)
Socrates: “Mijn beroep lijkt in veel opzichten op dat van een vroedvrouw, maar
met dit verschil dat ik mannen help en geen vrouwen en dat ik kijk naar de ziel
en niet naar het lichaam als zij in barensnood zijn. (…) En net als de
vroedvrouwen breng ik zelf niets voort. Men verwijt mij terecht dat ik anderen
vragen stel waarvoor ik te dom ben om die te beantwoorden. (…) Daarom ben ik
zelf geen wijs man en kan ik helemaal niets laten zien dat ik zelf heb bedacht of
uitgevonden, maar de mensen met wie ik discussieer, profiteren ervan.
Sommigen lijken in het begin heel onwetend, maar als het contact voortduurt
gaan zij verbazingwekkend vooruit (…). Dit stellen zijzelf vast en ook anderen
zien het. Het is dus duidelijk dat zij van mij niets leren. De vele knappe
conclusies die zij trekken zijn door henzelf bedacht.”
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bron 2
De Romeinse geschiedschrijver Livius (59 v. Chr.–17 na Chr.) maakt voor zijn
geschiedenis van de stad Rome gebruik van verhalen die al eeuwen werden
verteld. Een voorbeeld hiervan is de sage van Titus Manlius Torquatus
Eens, toen er een oorlog was tussen de Romeinen en hun buurvolk de Latijnen,
hadden de twee consuls die Rome bestuurden, bevolen dat niemand op eigen
houtje tegen de Latijnen mocht vechten. Eén van de consuls had een zoon,
Titus Manlius, die commandant was van een ruiterafdeling. Tijdens een
verkenningstocht in de omgeving van Rome ontmoette hij met zijn ruiters een
afdeling Latijnse ruiters. Hun aanvoerder, de beroemde Geminus Maecius,
herkende Titus Manlius en schreeuwde: “Waar blijven nou jullie consuls met hun
legers?”
“Die zullen optrekken, wanneer het juiste moment gekomen is en Jupiter, onze
god, zal hen bijstaan”, schreeuwde Titus Manlius terug.
Daarop reed Geminus een eindje naar voren en zei: “Wil jij dan misschien tegen
mij vechten? Dan kunnen de Romeinen alvast zien dat de Latijnen veel sterker
zijn!”
Manlius werd kwaad door die belediging. Hij vergat het verbod van zijn vader en
stormde op Geminus af. Met zijn speer (…) stak Manlius hem zo krachtig door
zijn hals, dat het staal tussen zijn ribben weer naar buiten kwam. Onder gejuich
keerde hij met de wapenrusting van zijn gedode vijand terug naar het kamp.
Hij ging naar de tent van zijn vader en zei: “Iedereen kan nu zien dat ik werkelijk
uw zoon ben. Ik breng u de buit van een vijand die ik gedood heb.” De consul
keerde onmiddellijk zijn zoon de rug toe en liet de hoornblazer het teken tot
verzamelen geven. Toen alle soldaten voor zijn tent stonden, sprak hij hem toe:
“Titus Manlius, jij hebt je niets aangetrokken van het bevel van de consuls of dat
van je vader. Je hebt de discipline geschonden waar Rome zijn macht aan
ontleent. (…) Ik houd van jou omdat je mijn kind bent en ik begrijp dat je je
dapperheid hebt willen tonen. Maar als jij ongestraft blijft, verliezen de bevelen
van de consuls voor altijd hun waarde. Je hebt de legerdiscipline verzwakt, en
daarom moet je gestraft worden. Bind hem aan de paal!”
Iedereen verbleekte bij het horen van dit wrede bevel. De soldaten waren te
bang om iets te zeggen. Titus Manlius moest onthoofd worden! Toen na de
nekslag het bloed uit de wond gutste, steeg één grote jammerklacht op. Het lijk
van Titus Manlius werd op een brandstapel gelegd en samen met de wapenbuit
verbrand.
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bron 3
“Consul Titus Manlius Torquatus laat zijn zoon onthoofden”, schilderij van
Ferdinand Bol uit circa 1661-1663. Het schilderij is gemaakt in opdracht van de
Amsterdamse Admiraliteit, de organisatie die verantwoordelijk was voor de vloot.
Het doek hing in hun Raadskamer, de plaats waar het bestuur vergaderde
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bron 4
Foto van een votiefsteen (een offersteen die uit dankbaarheid aan een god of
godin is beloofd), uit de periode 170-270, gevonden bij Colijnsplaat in Zeeland

Op de steen staat
Deae Nehalenniae Vegisonius Martinus, cives (=civis) Secuanus, nauta, v(otum)
s(olvit) l(ibens) m(erito).
Vertaling
Aan de godin Nehalennia heeft Vegisonius, burger uit het land van de Sequani
(een gebied in Frankrijk), scheepseigenaar, zijn belofte ingelost, gaarne en met
reden.
Toelichting
De godin Nehalennia werd al voor de komst van de Romeinen in Zeeland
vereerd, maar in de Romeinse tijd werden er voor haar twee tempels opgericht,
bij het huidige Domburg en Colijnsplaat. Daar zijn ongeveer 240 votiefstenen
gevonden van handelaren en zeevarenden uit verschillende delen van het
Romeinse Rijk die met hun schepen van en naar de Britse eilanden (de
Romeinse provincie Brittannia) voeren. Zij bedanken de godin daarmee voor een
behouden vaart.
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De middeleeuwen
bron 5
Gedeelte uit het verdrag van Omar, vermoedelijk uit de zevende eeuw.
Islamitische veroveraars sluiten overeenkomsten met de niet-islamitische
bevolking van de gebieden die zij bij hun rijk voegen. Er zijn verschillende
overeenkomsten overgeleverd die elk worden toegeschreven aan Kalief Omar
Wij christenen:
Wij zullen onze godsdienst niet openlijk beoefenen noch iemand ertoe bekeren.
Wij zullen niemand van onze familie verhinderen tot de islam over te gaan als hij
dat wenst.
Wij zullen de moslims respect tonen, en wij zullen van onze zitplaats opstaan als
zij wensen te zitten. (…)
Wij zullen niet spreken wanneer zij spreken, noch zullen wij hun eervolle namen
dragen. (…)
Wij zullen in onze kerken alleen heel zachtjes klappen. (…)
Wij zullen onze doden niet dichtbij de moslims begraven.
Wij zullen geen slaven nemen die aan de moslims zijn toegewezen.
Wij zullen onze huizen niet hoger maken dan die van de moslims.

bron 6
De theoloog Thomas van Aquino (1225-1274) schrijft omstreeks 1265
Nu is een bestuur hoger als het is ingesteld om een hoger doel te dienen. (…)
Een dergelijk hoger bestuur (…) is toevertrouwd aan de Heer Jezus Christus,
een bestuur dat eeuwig is. (…) Daarom, om het geestelijke van het aardse te
scheiden, is dit soort regeren van het koninkrijk niet aan aardse koningen
toevertrouwd maar aan priesters, en in het bijzonder aan de Hoogste Priester,
de opvolger van Petrus, de plaatsvervanger van Christus, de bisschop van
Rome (de paus), aan wie alle koningen van het christenvolk ondergeschikt
behoren te zijn, zoals aan de Heer Jezus Christus zelf. (…) Onder de wet van
Christus moeten koningen aan priesters ondergeschikt zijn.
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Vroegmoderne tijd
bron 7
De kerkhervormer Maarten Luther wordt op 3 april 1521 door de paus in de
kerkelijke ban gedaan. De Duitse keizer Karel V wil Luther uit het Duitse Rijk
verbannen. Op dat moment zijn de Duitse vorsten (het Duitse keizerrijk bestaat
uit een aantal verschillende vorstendommen) bijeen in Worms voor een
Rijksdag, een vergadering onder leiding van de keizer. Hier mag Luther zich
verdedigen, maar hij wordt uiteindelijk toch door de keizer in de (rijks)ban
gedaan. Luther is dan al ondergedoken op een kasteel van de keurvorst van
Saksen, een van de leden van de Rijksdag. In zijn verdediging voor de Rijksdag
zegt Maarten Luther
“Zeer grootmogende keizer, zeer hoogmogende keurvorsten 1), vorsten en
edelen. Van de twee punten die mij gisteren zijn voorgelegd door uwe keizerlijke
majesteit en uw hoogmogendheden, namelijk of ik de gewraakte (afgekeurde) en
op mijn naam staande geschriften als de mijne erken en erachter blijf staan of
ze wil herroepen, heb ik op het eerste punt al meteen kort en klaar geantwoord,
namelijk dat deze boekjes inderdaad mijn werk zijn en onder mijn naam
gepubliceerd. (…)
Nu uwe keizerlijke majesteit en uwe hoogheden een eenvoudig antwoord
wensen, geef ik een antwoord zonder talmen of omhaal (…): alleen
getuigenissen van de Heilige Schrift of overtuigende bewijzen kunnen mij in het
ongelijk stellen. Want ik geloof noch de paus, noch de concilies alleen, omdat
het zonneklaar is dat zij zich herhaaldelijk hebben vergist en zichzelf hebben
tegengesproken. Ik kan alleen overwonnen worden door de Heilige Schriften die
ik heb aangehaald. En aangezien mijn geweten gevangen is in Gods woord, kan
ik en wil ik niets herroepen, omdat het bezwaarlijk, onheilzaam en gevaarlijk is
om tegen het geweten in te handelen. (…) De concilies 2) kunnen dwalen en
hebben gedwaald, dat is zonneklaar en ik zal het bewijzen. God moge mij te
hulp komen. Amen. Hier ben ik.”

noot 1 de keurvorsten zijn de Duitse vorsten die de keizer van het Duitse Rijk kiezen
noot 2 op een concilie vergaderen rooms-katholieke bisschoppen over geloofszaken
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bron 8
In de zomer van 1573 komt de schilder Paolo Veronese in moeilijkheden. Hij
moet verschijnen voor de Inquisitie (kerkelijke rechtbank) om zich te verdedigen
tegen een beschuldiging van ketterij. Hieronder staat een deel van zijn verhoor
V(raag):
Waar is het een schilderij van?
A(ntwoord):
Het is een schilderij van het Laatste Avondmaal dat Jezus genoot met zijn
discipelen in het huis van Simon.
V: En dit Avondmaal van Onze Heer, heb je er ook bedienden op geschilderd?
A: Ja, mijnheer.
V: Zeg hoeveel bedienden en wat elk aan het doen is.
A: Eerst is er de meester van het huis, Simon; onder hem heb ik een bediende
geplaatst, waarvan ik aanneem dat die is gekomen voor zijn eigen plezier
om de tafeldekking te zien. Er zijn nog verschillende andere, die ik mij
vanwege het grote aantal figuren op het schilderij niet meer kan herinneren.
V: Wat is de betekenis van de mannen in Duitse kledij met een hellebaard
(soort lans) in hun hand? (…)
A: Wij schilders maken gebruik van dezelfde vrijheid die geldt voor dichters en
narren. Ik heb die twee hellebaardiers geplaatst, één is aan het eten en de
andere aan het drinken bij de trap, maar ze staan beide klaar om elke taak
te vervullen die van hen geëist wordt: het leek me passend dat een meester
van een huis dat zo rijk en groot was - zoals ik al had gezegd - zulke
bedienden had. (…)
V: Wie denk je dat er werkelijk aanwezig waren bij het Laatste Avondmaal?
A: Ik geloof dat Christus en zijn apostelen aanwezig waren, maar op de
voorgrond van het schilderij heb ik figuren geplaatst als versiering, die heb ik
zelf bedacht.
V: Was je opgedragen figuren als Duitsers en narren te schilderen?
A: Nee, mijnheer, maar aan mij was opdragen het schilderij zo goed mogelijk te
versieren, en aangezien het een groot schilderij is, moest dat naar mijn
mening met veel figuren.
V: Begrijp je nu dat je een fout hebt gemaakt het zo te schilderen en dat het
niet kan worden goedgekeurd?
A: Grote Heren, ik verdedig het niet maar ik dacht dat ik er juist aan deed.
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bron 9
Een allegorie (=zinnebeeldige voorstelling) uit de achttiende eeuw, met als
thema: de uitvinding van de zaagmolen in de zestiende eeuw

Toelichting
De prent middenin de afbeelding is in 1592 gemaakt naar aanleiding van de
beloning voor de uitvinder van de houtzaagmolen, Cornelis van Uitgeest, omdat
de zaagmolen het hout zo snel en goed kon zagen.
de figuren links: Grieks-Romeinse goden die welvaart en handel verbeelden
bovenaan en rechts: timmermansgereedschappen
links vooraan: een bijenkorf, symbool van nijverheid
rechts achter: een achttiende-eeuwse molen
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Moderne tijd
bron 10
De Amerikaanse journalist John O’Sullivan is de eerste die de term “Manifest
Destiny” gebruikt. In de negentiende eeuw wordt het grondgebied van de
oorspronkelijke dertien Verenigde Staten uitgebreid door koop en annexatie. In
1845 betoogt O’Sullivan in de New York Morning News dat de Verenigde Staten
recht hebben op Oregon Territory (het gebied ten westen van de Rocky
Mountains tot de Stille Oceaan), op dat moment officieel onder gezamenlijk
Amerikaans-Brits gezag
Weg, weg met al die lagen spinnenweb van rechten van ontdekking, exploratie,
kolonisatie, aaneengeslotenheid etc. De Amerikaanse claim is gebaseerd op
onze “Manifest Destiny” om ons te verspreiden en ons recht om het hele
continent te bezitten dat de Voorzienigheid ons heeft gegeven voor de
ontwikkeling van het grote experiment van vrijheid en federaal zelfbestuur dat
ons is toevertrouwd. Het is vergelijkbaar met het recht dat een boom heeft op de
ruimte in lucht en aarde die hij nodig heeft voor zijn volle ontwikkeling, zijn
voorbestemming om te groeien, vergelijkbaar met het recht van een rivier op
haar bedding, vereist voor zijn wassende stroom. Ons werkelijke recht is eerder
te vinden in onze toekomst dan in ons verleden, laat staan in de geschiedenis
van Spaanse ontdekkingen of Franse koloniale rechten (...).
Voor Engeland kan Oregon nooit meer zijn dan een jachtterrein met huiden als
opbrengst. Ze kan het niet koloniseren met haar burgers. In onze handen echter,
zal dit gebied zich razendsnel vullen met een bevolking die voorbestemd is om,
binnen de levensduur van de huidige generatie, een nobel jong rijk op te zetten
aan de Pacific, ernaar strevend de grootsheid te evenaren die zich al voordoet
aan de Atlantische kust en in de vallei van de Mississippi.

bron 11
Afgevaardigde Robert Winthrop uit Massachusetts houdt in 1846 een toespraak
in het Amerikaanse Congres (parlement) over een grensconflict met de Britten in
Oregon Territory. Winthrop verwijst hierin naar de “Manifest Destiny”
Er is echter een element in ons recht op Oregon waarvan ik toegeef dat ik het
niet heb genoemd en waar ik misschien niet helemaal recht aan heb gedaan. Ik
bedoel die nieuwe interpretatie van ons recht, omschreven als onze “Manifest
Destiny”, het morele recht om ons over het hele continent te verspreiden. Een
toonaangevend dagblad van de regering heeft openlijk verklaard dat dit nog wel
ons beste en sterkste recht is, een recht zo duidelijk, zo alles overweldigend en
zo onbetwistbaar, dat zelfs als Groot-Brittannië al onze rechten had en
daarnaast nog die van zichzelf, die niettemin van geen belang zouden zijn. Het
recht van onze “Manifest Destiny”! Er is hier sprake van een nieuw hoofdstuk in
het volkenrecht; of beter, in de speciale wetten van ons eigen land. Ik
veronderstel dat we het erover eens kunnen zijn dat dit recht op een “Manifest
Destiny” om ons te verspreiden, niet bestaat in enige andere natie dan de
universele Yankee (= Amerikaanse)-natie!
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bron 12
Twee Friese vrienden, Tjibbe Geerts van der Meulen, dichter en uitgever, en
Hindrik Bosgra, boomkweker, maken rond 1860 een rondreis door de noordelijke
provincies van Nederland. Zij bezoeken de moderne textielfabriek in Veenhuizen
en laten zich daar rondleiden
Er werd een jonge vrouw van haar werk weggeroepen om ons een uitleg van het
werktuig te geven. Eerst zagen wij hoe de katoen, ruig en onbewerkt in grote
balen aangevoerd, in een grote ketel of ijzeren ton gepropt werd. Dan legde men
het katoen op een soort mangel, waar een groot aantal raderen het automatisch
op grote rollen bracht. Die sponnen dan van elke rol een stuk of vijf draden; op
het laatst zo fijn dat er garen van geweven kon worden. En al die wielen,
raderen, radertjes, pijpen en roeden, al die beweging verliep werkelijk dankzij
water en vuur. Het vuur moest gestookt worden en mannen brachten met
kruiwagens steeds maar door turf naar de stookplaats. Waar de stoomkracht
begon, was een enorm groot wiel, met in ‘t midden een as, die de hele boel in
rep en roer bracht.
Maar, al hoe indrukwekkend en kunstig het allemaal wezen mocht en ons een
bewijs van menselijk kunnen gaf, ik geloof dat wij er samen meer plezier aan
hadden dan die anderhalf honderd mensen bij elkaar, mannen en vrouwen, die
dag in dag uit en jaar in jaar uit altijd moeten staan of zitten om de rollen op te
zetten, draad te knopen en te haspelen.
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bron 13
Foto uit 1911 van een uienschilster met helpende kinderen bij haar huis

bron 14
Foto uit 1957 van een gezin dat bonen dopt voor een conservenfabriek in Leiden
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bron 15
In Duitsland wordt op 1 april 1933, direct na de machtsovername door de
nationaalsocialisten, een boycot van joodse winkels georganiseerd. De heer
Lazarus uit Oldenburg vertelt hierover
Er stonden voor onze winkel op de weg twee SA-mannen met een groot bord
waarop stond “Duitsers, koopt niet bij Joden!”
Maar het was koud, het was april en toen zei mijn moeder: “Mannen, willen jullie
een kop thee hebben?” Zij zeiden “Ja.” Toen hebben ze het bord neergezet en
zijn met ons naar boven gegaan in de keuken, in uniform, en hebben een kop
thee gedronken en zijn weer naar buiten gegaan.
“Duitsers, koopt niet bij Joden!”, dat was nu eenmaal de mentaliteit.
Toelichting
SA: de knokploeg van de NSDAP, de Duitse nationaalsocialisten
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bron 16
Een gedeelte uit een beroemde toespraak van president Truman tot het
Amerikaanse Congres op 12 maart 1947, waarin hij de Marshallhulp (financiële
en economische steun voor de wederopbouw) aan West-Europa aankondigt
Ik geloof dat onze hulp in eerste instantie economisch en financieel moet zijn,
omdat dit essentieel is voor economische stabiliteit en ordelijke politieke
processen. (…)
De zaden van totalitaire regimes worden gevoed door ellende en gebrek. Zij
verbreiden zich en groeien in de slechte grond van armoede en strijd. Zij komen
tot volle wasdom als de hoop van een volk op een beter leven gestorven is.
Wij moeten de hoop levend houden.
De vrije volkeren van de wereld kijken naar ons voor steun bij het handhaven
van hun vrijheden.

bron 17
Een politieke prent uit de Amerikaanse Minneapolis Star uit 1947 met als
onderschrift: “Gas geven dokter!”

Vertaling van de tekst in de prent
Western Europe: West-Europa
Doctor U.S. Congress: dokter Congres (het parlement) van de Verenigde Staten
communism: communisme
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bron 18
Op 11 oktober 1973 pleegt de Chileense generaal Augusto Pinochet een
staatsgreep in zijn land waarbij de gekozen socialistische president Allende
wordt gedood. Op 15 oktober verschijnt in het Duitse weekblad Der Spiegel een
interview met Pablo Rodriguez en Roberto Thieme, leden van een groep die de
coup van Pinochet gesteund heeft. Hieronder een deel van het interview
Der Spiegel:

Rodriguez:
Der Spiegel:
Rodriguez:

Der Spiegel:
Rodriguez:

Der Spiegel:
Rodriguez:

Der Spiegel:

Thieme:

VW-1021-f-10-1-b
VW-1021-f-10-1-b*

Wanneer er tot nu toe geen georganiseerde massabeweging
achter de junta (= militaire dictatuur) staat, waarom worden er
dan geen verkiezingen gehouden die de wereld op zijn minst
achteraf de goedkeuring van de coup door de Chilenen bewijzen
kan?
De junta heeft tijdelijk een politieke rust voorgeschreven, de
partijen met verlof gestuurd…
…verboden.
met verlof gestuurd! Alleen de marxistische (= socialistische en
communistische) partijen die verantwoordelijk zijn voor alles wat
er gebeurd is, zijn buiten de wet gesteld. Er is nu nog maar één
partij: de partij van alle Chilenen die bereid zijn aan de nationale
wederopbouw van het vaderland mee te werken.
Zeer groot schijnt uw vertrouwen en dat van junta niet te zijn in
de wil-tot-opbouw van de Chilenen.
Jarenlang hebben de marxisten tot een klassenstrijd
opgeroepen, de harmonische eenheid van het Chileense volk
verstoord, haat gezaaid en het volk zozeer gepolitiseerd en
gepolariseerd dat het bijna tot een burgeroorlog gekomen was.
Daarom moet het land eerst een keer gepacificeerd worden, tot
rust komen. Daarom moet het leger eerst alleen, boven de
partijen staand, het land regeren.
Hoelang?
Dat hangt van ons allemaal af, van alle Chilenen. Dat hangt af
van onze bereidwilligheid om de taak van de strijdkrachten te
begrijpen. Dat hangt af van de omvang van het verzet waarop de
strijdkrachten stuiten.
Op het ogenblik schijnen nog zeer velen het niet te begrijpen:
duizenden arbeiders werden in de strijd gedood, de junta zelf
bevestigt dat duizenden gearresteerd werden. Ooggetuigen
vertellen van folteringen, voortdurende terreuracties (…)
Er wordt nu niet meer gefolterd, dat weet ik heel zeker. Het leger
houdt mensen vast, dat is juist, die op soldaten geschoten
hebben. En criminelen en mensen die zij niet kunnen uitwijzen.
Oké. En er zijn spoedprocessen tegen verraders. Met drastische
veroordelingen – maar alles gaat legaal, dat kunt u van mij
aannemen (...)
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Examen VWO

2010
tijdvak 2
woensdag 23 juni
9.00 - 12.00 uur

geschiedenis
tevens oud programma

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 25 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen
punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Dynamiek en stagnatie in de Republiek

1

Gebruik bron 1.
Twee uitspraken:
Met deze bevolkingsgegevens van het gewest Holland in het westen en het
gewest Overijssel in het oosten van de Republiek kun je laten zien dat:
1 er sprake is van een verschuiving van het economisch zwaartepunt tussen
de vijftiende en de achttiende eeuw van het westen naar het oosten van de
Republiek en
2 het begrip "Zilveren Eeuw" juist lijkt te zijn voor de Republiek als geheel,
maar niet voor alle gewesten.
Ondersteun en verklaar beide uitspraken.

2p

2

Uit bron 1 blijkt, dat de oudste gegevens over de bevolking niet uit het westen,
maar uit Overijssel komen. Dit is te verklaren vanuit de verschillende
economisch-historische ontwikkeling van de land- en zeegewesten.
Leg dit uit.

2p

3

4p

5p

4p

2p

4

5

6

Vanaf 1575 verschoof het handelscentrum in de Nederlanden naar Amsterdam.
Leg uit waardoor het ontstaan van de gecommercialiseerde Hollandse landbouw
aan deze verschuiving heeft bijgedragen.
Gebruik bron 2.
Leg uit:
− welk politiek-militair doel Van Oldenbarneveldt heeft met de oprichting van
de VOC en
− welke twee manieren hij gebruikt om dit doel te bereiken en
− (per manier) of de VOC aan de verwachtingen van Van Oldenbarneveldt
voldoet.
In 1672 staat de Republiek aan de rand van de afgrond, in 1715 kan de
Republiek haar schulden niet meer betalen.
Sommige economisch-historici kiezen ervoor de Gouden Eeuw te laten eindigen
in 1672, andere economisch-historici kiezen voor 1715 als eindpunt.
Geef voor elk van beide keuzen de economisch-historische argumentatie die
daarbij gevolgd kan worden.
Gebruik bron 3.
Stel: Je wil dit schilderij gebruiken als illustratie bij een werkstuk over Dynamiek
en stagnatie in de Republiek. Het schilderij past bij verschillende paragrafen,
afhankelijk van de toelichting die je erbij geeft. Zo kan het schilderij gebruikt
worden in de paragrafen over:
1 de bloei van de Amsterdamse stapelmarkt;
2 de culturele bloei van de Republiek.
Geef voor elke keuze de toelichting die er dan bij nodig is.
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3p

4p

4p

4p

4p

7

8

9

10

11

Voor historici is de graanprijs tot ongeveer 1750 een belangrijke graadmeter
voor de levensstandaard van de bevolking van de Republiek.
Beredeneer:
− waarom de levensstandaard goed is af te lezen aan de graanprijs en
− waardoor de graanprijs na ongeveer 1750 een minder goede graadmeter is.
Gebruik bron 4.
Bij deze bron passen de volgende uitspraken:
1 Dit bestuursreglement versterkt de oligarchisering.
2 De naam 'Vredesinstrument' past goed bij de politieke bedoeling van de
Staten met dit reglement.
3 Uit dit reglement blijkt het burgerlijk karakter van de Republiek.
4 In dit reglement komt een gevolg van de Reformatie naar voren.
Ondersteun elke uitspraak met een argument.
Gebruik bron 5.
Stel: Je doet onderzoek naar de economische achteruitgang van de Republiek in
de achttiende eeuw. Je vindt deze tekst en je vraagt je af of deze bron bruikbaar
is voor het onderdeel van je onderzoek dat gaat over het gedrag van de
regenten.
Noem twee redenen waarom je twijfelt aan de bruikbaarheid van deze bron voor
je onderzoek en geef per reden aan of die te maken heeft met de
representativiteit of met de betrouwbaarheid van de bron.
Op het verlanglijstje van de Doelisten in 1748 stonden onder meer de volgende
eisen:
1 Beëindiging van het systeem van belastingverpachting.
2 Opheffing van misbruiken rond de verdeling van stadsambten.
3 Verkiezing van de eigen officieren door de leden van de schutterij.
4 Verkiezing van bewindhebbers van de VOC en de WIC door de burgerij.
5 Herstel van de gilden in hun oude rechten.
Kies hieruit twee eisen met een economische en twee eisen met een politieke
achtergrond en geef per eis aan, welk belang de Doelisten daarbij hadden.
In 1782 gaf stadhouder Willem V opdracht om namens de Republiek tien
oorlogsschepen te leveren aan Frankrijk, de bondgenoot van de Republiek in de
Vierde Engelse Oorlog (1780-1784). Al snel bleek dat de schepen niet gereed
waren voor de strijd. De verontwaardiging bij de Fransen was groot.
Leg uit dat:
− dit incident veelzeggend was voor zowel de politieke als de economische
positie van de Republiek ten tijde van de Vierde Engelse Oorlog en
− het bekend worden van dit incident de patriotten goed van pas kwam.
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Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam

3p

2p

2p

6p

2p

2p

12

13

14

15

16

17

Op 11 november 1945 besloot de Vietnamese Communistische Partij zichzelf op
te heffen en de strijd tegen de Fransen uitsluitend voort te zetten in de Vietminh.
Dit besluit werd genomen uit strategische overwegingen.
Geef aan
− wat de Vietnamese communistische leiders met het besluit hoopten te
bereiken en
− of hun strategie succesvol was in het binnenland en
− of hun strategie succesvol was in het buitenland.
Gebruik bron 6.
De Amerikaanse regering wil in deze periode een standpunt bepalen in de strijd
tussen Frankrijk en de Vietminh over Vietnamese onafhankelijkheid.
Geef een argument voor en een argument tegen Amerikaanse steun aan
Frankrijk.
In 1951 werd de Vietnamese Communistische Partij heropgericht.
Verklaar de heroprichting vanuit de internationale verhoudingen na 1945.
Gebruik bron 7.
Over de inhoud van De Lattre de Tassigny's toespraak wordt in 1951 door de
Noord-Vietnamese partijleiding anders geoordeeld dan door de Amerikaanse
regering.
Leg uit:
− waarom de Noord-Vietnamese partijleiding in de toespraak van De Lattre de
Tassigny een bewijs ziet voor continuïteit in het Westers imperialisme en
− wat de mening is van de Amerikaanse regering over de vijandbeelden van
de Vietminh en van Frankrijk waarnaar De Lattre de Tassigny in zijn
toespraak verwijst en
− (zonder bron) waarom De Lattre de Tassigny zich juist tot deze jongens
richt.
Gebruik bron 8.
Toon aan dat de begrippen dominotheorie en containmentpolitiek van
toepassing zijn op deze bron.
In de eerste jaren van de Democratische Republiek Vietnam stond Ho Chi Minh
privé-bezit van grond tijdelijk toe.
Toon aan dat deze politiek in strijd was met Ho Chi Minh's ideologie en noem
een reden waarom hij toch voor deze tijdelijke politiek koos.
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3p

4p

2p

2p

4p

18

19

De volgende gebeurtenissen uit de Vietnamoorlog staan in willekeurige
volgorde:
1 Het Tonkin-incident vindt plaats.
2 Diem wordt afgezet tijdens een staatsgreep.
3 Operatie Rolling Thunder gaat van start.
4 In Parijs beginnen de onderhandelingen over beëindiging van de oorlog.
5 Het Tet-offensief gaat van start.
6 Het Congres geeft president Johnson volmachten om troepen te sturen naar
Vietnam.
Zet deze gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later. Noteer
alleen de nummers.
Volgens veel Amerikaanse militairen verhinderde de strategie van limited war
het bereiken van het doel van operatie Rolling Thunder.
Noem het doel van operatie Rolling Thunder en leg uit waarom de strategie van
de limited war verhinderde dat dit doel bereikt kon worden.

20

Gebruik bron 9.
Twee beweringen:
− Cobb spreekt met het uitbeelden van de vlag van 1777 een oordeel uit over
de rol van de Verenigde Staten in de Vietnamoorlog.
− Cobb is van mening dat de Vietnamoorlog niet gezien kan worden als een
burgeroorlog.
Leg beide beweringen uit met de bron.

21

In de loop van de Vietnamoorlog moesten veel Zuid-Vietnamese boeren hun
boerderij verlaten.
Noem hiervoor twee oorzaken.

22

23

Een Amerikaanse documentaire over het bloedbad van My Lai werd in 1971
onderscheiden met een Oscar, de hoogste filmprijs in de Verenigde Staten. Een
deel van de Amerikaanse bevolking reageerde hier enthousiast op, maar een
ander deel zag de prijs als een provocatie.
Leg uit dat deze tegengestelde reacties passen bij het Amerikaanse debat over
de Vietnamoorlog in die tijd.
Gebruik bron 10.
Stel:
Deze foto wordt eind jaren zestig in de Verenigde Staten gebruikt door zowel
voor- als tegenstanders van het Amerikaanse optreden in Vietnam.
Leg uit dat de foto gebruikt kan worden:
− door een voorstander van het Amerikaanse optreden in Vietnam om zijn
standpunt te verduidelijken en
− door een tegenstander van het Amerikaanse optreden in Vietnam om zijn
standpunt te verduidelijken.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Gebruik bron 11.
Een bewering:
Nixon en Kissinger gaan er in dit gesprek vanuit dat:
− de driehoeksdiplomatie succesvol is,
− Noord-Vietnam er ten onrechte op rekent dat de protestgeneratie de
publieke opnie nog zal weten te beïnvloeden.
Ondersteun beide elementen van de bewering met de bron.

25

Tussen de terugkeer van veel Vietnamveteranen in de Amerikaanse
samenleving en het Vietnamsyndroom bestond een verband.
Leg uit welk verband dat is.

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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Dynamiek en stagnatie in de Republiek
bron 1
Bevolking van de gewesten Holland en Overijssel, 1475-1795 (x 1000 inwoners)
1475
Holland
Overijssel

1514
275

1622
672

53

ca. 1680
883
71

ca. 1750
783
122

1795
783
134

bron 2
In maart 1602 schrijft raadpensionaris Van Oldenbarneveldt in zijn 'Verklaring
der beweegredenen tot het verlenen van het Octrooi aan de Verenigde OostIndische Compagnie'
Dat de koning van Spanje zeer zou worden gekort in zijn inkomsten (en) dat ten
gevolge daarvan de genoemde koning zich tegen zeer hoge kosten op zee zou
moeten bewapenen, en een groot deel van zijn schatten, die hij tegen dit en
andere landen tot schade van hen en het uitroeien van het ware christelijke
geloof gebruikt, daarheen zou moeten sturen.
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bron 3
"De Gouden Leeuw op het IJ", een schilderij van Willem van de Velde de Jonge,
uit 1686 van een in die tijd beroemd oorlogsschip, geschilderd op het IJ voor
Amsterdam

Toelichting
Het oorlogsschip De Gouden Leeuw wordt door Van de Velde geschilderd vlak
voordat het wordt gesloopt. In de Tweede Engelse oorlog heeft het gediend als
vlaggenschip voor admiraal Tromp.
Willem van de Velde de Jonge vertrekt in 1672 met zijn vader naar Engeland,
waar zij beiden zeer succesvol zijn als schilders van zeegezichten.

bron 4
In 1708 stellen de Gewestelijke Staten van Zeeland een bestuursreglement vast
dat bekend staat als het 'Instrumentum Pacis', het 'Vredesinstrument'. Een
fragment
Deze en alle andere werkzaamheden die aan de ambten zijn verbonden, worden
gegeven aan die personen, die door de Afgevaardigden van de Magistraten der
Steden (het stadsbestuur) gunstig zijn voorgedragen, zonder daarin enige
verandering te maken (…). Alleen wordt het Rentambt (= het beheer) der
Geestelijke Goederen (oorspronkelijk bezit van de rooms-katholieke kerk) in
Walcheren, volgens verdrag tussen de drie stemmende steden aldaar, bij
toerbeurt vergeven; zijnde de eerste toerbeurt aan Middelburg, de tweede aan
Veere en de derde aan Vlissingen.
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bron 5
James Boswell is een Brits schrijver die als student in 1763 en 1764 in de
Republiek verblijft. Hij schrijft over het stadsbestuur van Utrecht in een brief aan
een vriend in Engeland
Vroeger (= in de zeventiende eeuw) werd een plaats in het stadsbestuur terecht
beschouwd als een ereambt. Nu is het een middel om een stuk brood te
verdienen, wat de bestuurders onbetrouwbaar maakt, afhankelijk van het hof
van Den Haag, hebzuchtig en autoritair tegenover de mensen die onder hun
jurisdictie vallen. (…) De bestuurders waren vroeger eerbiedwaardige, rijke
mannen, die van zichzelf genoeg respect afdwongen en daarom hun macht
alleen uitoefenden als het plaatselijke belang dat vereiste. In het dagelijks leven
gingen ze veelvuldig en ontspannen met hun stadgenoten om. Maar nu zijn het
laaghartige lui, beklagenswaardige gevallen, die hun omgeving willen laten
merken dat ze bestuurders zijn en daarom voortdurend de mensen onder hun
jurisdictie lastig vallen en onder druk zetten, zowel om de wind eronder te
houden als om een beetje geld te verdienen. De handel in Utrecht wordt weinig
gestimuleerd: deze vrekkige burgemeesters schrikken niet terug voor
maatregelen ter beperking en belemmering van de handel zodra ze er een
beetje geld voor zichzelf uit kunnen peuren. De nobele geest van bedrijvigheid
wordt hier niet van hogerhand gestimuleerd, zodat alle particulier initiatief
ontbreekt. Alles is koud en dood, en er wordt niets gedaan buiten het strikt
noodzakelijke.

Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam
bron 6
Op 30 januari 1946 houden Amerikaanse regeringsadviseurs een vergadering
over Vietnam. Een van de deelnemers is generaal Gallagher van het Ministerie
van Defensie. Een fragment uit de notulen van die bijeenkomst
Op de vraag hoe 'communistisch' de Vietminh is, antwoordt generaal Gallagher
dat zij slim zijn en met succes de indruk wekken geen communisten te zijn. Zij
benadrukken vooral hun streven naar onafhankelijkheid en hun Vietnamese
patriottisme. Hun uitstekende organisatie en hun propagandatechniek, zo legde
generaal Gallager uit, lijken kenmerken te vertonen van Russische invloed.
Generaal Gallagher verklaart dat een minderheid van de Cao Dai-groep1) beslist
communistisch is. Volgens hem moet de Vietminh echter niet gezien worden als
een vorm van volledig ontwikkeld communisme, volgens de officiële leer.

noot 1 De Cao Dai is een religieuze stroming, ontstaan in de jaren twintig in Vietnam, die tegen de
Franse overheersing was.
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bron 7
Op 11 juli 1951 houdt Jean de Lattre de Tassigny, de opperbevelhebber van de
Franse strijdkrachten in Vietnam, in Saigon een toespraak tijdens de diplomauitreiking van een lyceum voor jongens uit de Vietnamese elite
Gedraag je als een man. Als je communist bent, sluit je dan aan bij de Vietminh.
Dat is een beweging die fanatiek strijdt voor een slechte zaak. Maar als je van
Vietnam houdt, vecht dan voor je vaderland, want dit is jullie oorlog. Het enige
belang dat Frankrijk heeft, is opkomen voor Vietnam en mee te werken aan het
verdedigen van de vrije wereld. Sinds de kruistochten heeft Frankrijk niet voor
een betere zaak gestreden. Deze oorlog, waar jullie niet om hebben gevraagd,
is een oorlog van Vietnam en voor Vietnam. Frankrijk zal die alleen voor jullie
voeren als jullie samen met ons vechten.
(…) Als je teleurgesteld bent over de mate van onafhankelijkheid die Frankrijk
aan Vietnam heeft gegeven, geloof dan niet meteen dat die niets voorstelt. Er
zijn mensen die beweren dat Vietnam als lid van de Franse Unie 1) nog steeds
niet onafhankelijk is. Dat is een leugen! In de wereld zoals we die nu kennen,
bestaan geen landen meer die volledig onafhankelijk zijn van alle andere
landen. Er zijn aan de ene kant landen die uit zichzelf een band met elkaar
aangaan en aan de andere kant landen die op een rampzalige manier
ondergeschikt zijn gemaakt aan een ander land. Was Vietnam zonder de Franse
Unie niet gewoon een satellietstaat van China geworden? Blijkt hieruit niet dat
de Franse Unie juist vrijheid en solidariteit heeft gebracht voor Vietnam?

noot 1 De Franse Unie is het verbond tussen Frankrijk en de Franse overzeese gebieden en de
voormalige koloniën met zelfbestuur.

bron 8
In 1956 verklaart de democratische senator John F. Kennedy in een toespraak
Vietnam is de hoeksteen van de Vrije Wereld in Zuidoost-Azië. Het is de
sluitsteen van de boog, de vinger in de dijk. Birma, Thailand, India, Japan en de
Filippijnen, maar natuurlijk eerder nog Laos en Cambodja zijn de landen die
bedreigd worden als de rode golf van het communisme over Vietnam heen zou
spoelen.
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bron 9
Op 26 maart 1970 publiceert de Las Vegas Free Press een politieke prent van
Ron Cobb over de Vietnamisering

Toelichting
Op de grond liggen gebroken vlaggenstokken met de vlaggen van Japan,
Frankrijk en Zuid-Vietnam.
In de rook op de achtergrond is de vlag van de Verenigde Staten uit 1777, de
eerste vlag na de onafhankelijkheid, te zien.
De staande vlag is van Noord-Vietnam.
Er onder staat geschreven: Vietnamization (vertaling: Vietnamisering).
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bron 10
In 1963 maakt de Noord-Vietnamese fotograaf Tran Binh Khuol een foto van
Vietcongstrijders, die met raketwerpers door een mangrove-moeras in de
Mekong Delta trekken
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bron 11
Op 19 april 1972, de dag van zijn vertrek naar Moskou voor een geheime
ontmoeting met de Russische partijleider Brezjnev, bespreekt Henry Kissinger
de onderhandelingsstrategie met president Nixon
Nixon:
Kissinger:
Nixon:
Kissinger:

Nixon:
Kissinger:
Nixon:
Kissinger:
Nixon:
Kissinger:

VW-1021-a-10-2-b
VW-1021-a-10-2-b*

We moeten niet de schijn wekken dat we het bombarderen opgeven
voor onderhandelingen. Dat is belangrijk.
Dat klopt.
Als we het bombarderen opgeven voor onderhandelingen doen we
wat Johnson deed.
Nee, nee, mijnheer de president, we gaan door met bombarderen
tijdens de onderhandelingen. Dat is het verschil. Ik ben ervan
overtuigd, mijnheer de president, dat indien de Russen deze
boodschap doorgeven, de Noord-Vietnamezen bereid zullen zijn tot
een akkoord tijdens de topconferentie. Ze zullen wel moeten, omdat
ze hun zwaarste klap hebben uitgedeeld en feitelijk niet gesteund
worden door de Chinezen, niet gesteund worden door de Russen, in
feite onder druk worden gezet door de Russen en door ons worden
gebombardeerd. Waarom zou het er over een jaar rond deze tijd
beter voor hen uitzien?
Juist.
Daarom durf ik te wedden als we dit kunnen...
Zij maken een foute inschatting van de Amerikaanse publieke
opinie...
Mijnheer de president.
... de mensen zullen niet...
Nee, nee. Maar ik durf te wedden dat de Amerikaanse publieke
opinie... Als u op maandagavond dit bezoek bekend kunt maken, als
alles goed gaat, wat kunnen die verdraaide vredesfanaten dan nog
zeggen? Wat zullen ze een week later, wanneer de
onderhandelingen hervat worden terwijl wij bombarderen, zeggen
over het bombarderen?
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Examen VWO

2010
tijdvak 2
woensdag 23 juni
9.00 - 12.00 uur

geschiedenis (pilot)

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 24 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen
punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Door de tijd heen

2p

1

De volgende historische gebeurtenissen vonden plaats in het centrum van het
huidige Utrecht. Ze staan in willekeurige volgorde:
1 De openbare uitoefening van de katholieke godsdienst wordt verboden en de
Domkerk wordt een protestantse kerk.
2 Op het Domplein wordt een monument onthuld ter nagedachtenis aan de
burgers van Utrecht die in de strijd tegen de Duitse bezetting van Nederland
zijn omgekomen.
3 Op de plaats van het tegenwoordige Domplein wordt een versterking
gebouwd met de naam Trajectum, ter bewaking van een doorwaadbare
plaats in de grensrivier van het Romeinse Rijk.
4 Tijdens de Bataafse Revolutie vernielen radicale democraten
grafmonumenten van aristocraten in de Domkerk.
5 Anton Mussert, de leider van de Nationaal-Socialistische Beweging in
Nederland (NSB), spreekt op het Domplein zijn aanhangers toe.
6 Op de plaats van het tegenwoordige Domplein bouwt de Ierse missionaris
Willibrord in opdracht van de paus en met steun van de Frankische koning
een kerk om van daaruit het christendom te verspreiden onder de Friezen.
Zet deze zes historische gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar
later. Noteer alleen de nummers.

Prehistorie en oudheid

2p

4p

2

3

Het criterium om te bepalen of een samenleving prehistorisch is, is het schrift.
Leg uit waardoor met dit criterium geen precieze periodisering mogelijk is.
Gebruik bron 1.
Een bewering:
Uit deze bron blijkt dat Thucydides als geschiedschrijver een wetenschappelijke
benadering heeft.
Ondersteun deze bewering met twee voorbeelden uit de tekst, en geef bij elk
voorbeeld aan waarom dit een historisch-wetenschappelijke benadering is.
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3p

1p

4

5

Gebruik bron 2.
Een bewering:
Deze eed past bij de ideeën die er in de tijd van Aristoteles in Athene leven over
burgerschap en politiek.
Ondersteun deze bewering door:
− een van de ideeën over burgerschap en politiek die in de tijd van Aristoteles
in Athene leven te noemen en
− uit te leggen hoe dit idee in de eed naar voren komt.
Gebruik bron 2.
Voor het nagaan van de opvattingen van Atheense burgers in de tijd van
Aristoteles lijkt dit een bruikbare bron.
Noem een argument voor de bruikbaarheid van deze bron als je kijkt naar de
representativiteit van de bron voor je onderzoek.

De middeleeuwen

2p

2p

2p

4p

6

7

Tussen de ineenstorting van het Romeinse Rijk en het ontstaan van feodale
verhoudingen in het bestuur in de vroege middeleeuwen in West-Europa kan
een verband gelegd worden.
Leg uit welk verband dat was.
Gebruik bron 3.
Uit deze bron blijkt dat:
− in 982 bisschop Adalbert uit handen van keizer Otto II voor twee functies zijn
bevoegdheid ontvangt en
− omstreeks 1175 deze gebeurtenis uit 982 zó belangrijk wordt gevonden, dat
er een afbeelding van wordt gemaakt op een kerkdeur.
Leg met een kenmerkend aspect van de middeleeuwen uit, waarom deze
gebeurtenis in de twaalfde eeuw op een kerkdeur in het Duitse Rijk kan zijn
afgebeeld.

8

De groei van de steden in West-Europa droeg bij aan het einde van de feodale
verhoudingen in het bestuur.
Leg dit uit.

9

Gebruik bron 4.
Twee beweringen:
1 Artikel 111 van het Edict van Villers-Cotterêts kan gezien worden als een
oorzaak en een gevolg van centralisatie.
2 Voor Franse nationalisten in de negentiende eeuw was François I een
voorbeeld.
Leg beide beweringen uit.
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Door de tijd heen
Hieronder staan vijf historische citaten (1 tot en met 5) met daaronder de
publicaties (a tot en met e) waaruit deze citaten afkomstig zijn:
1

2

3

4

5

“Toen hij voor het eerst optrad, keerde hij zich alleen maar met de grootste
voorzichtigheid tegen enkele van de ergste misbruiken in de Kerk. (…) Hij
deed dit met zo’n bescheidenheid dat eruit blijkt dat hij alleen maar wilde dat
ertegen werd opgetreden en dat hij niet van plan was om dat zelf te doen.”
“Dit is het bevrijden van de mens uit zijn onmondigheid, waaraan hij zelf
schuld heeft. Onmondigheid is het onvermogen om zijn verstand te
gebruiken zonder leiding van een ander. Deze onmondigheid is eigen schuld
wanneer de oorzaak ervan niet ligt in gebrek aan verstand, maar wel in
gebrek aan moed en wilskracht om het te gebruiken zonder leiding van een
ander. Heb de moed je eigen verstand te gebruiken!”
“Voor de wet heeft iedereen dezelfde rechten (…). En als we moeten
bepalen wie het meest geschikt is om een openbaar ambt te vervullen,
kijken we niet naar sociale klasse, maar vooral naar persoonlijke kwaliteit.
(…) In vrijheid nemen wij deel aan het bestuur van de stad en in vrijheid
staan wij tegenover elkaar in de dagelijkse omgang (…).”
“Het gezag van de vorst is heilig. God stelt de vorsten aan als zijn ministers
en hij regeert door hen over de volkeren. De vorsten treden dus op als
ministers van God en als zijn luitenanten (plaatsvervangers) op aarde.”
“Wij verklaren dat geen van de geestelijken (…) een bisdom, of een abdij of
een kerk mag ontvangen uit handen van een keizer of koning of elk ander
niet-kerkelijk persoon, mannelijk of vrouwelijk.”

a

2p

2p

10

11

Redevoering van de Atheense staatsman Perikles ter herdenking van de
gevallenen in het eerste jaar van de Peloponnesische oorlog tussen Athene
en Sparta.
b Uit de inleiding bij een heruitgave van: Johannes Calvijn, De noodzaak om
de kerk te hervormen.
c Jacques Bossuet, Het koninklijk gezag. (Bisschop Bossuet was verbonden
aan het hof van de Franse absolutistische koning Lodewijk XIV).
d Decreet van Paus Gregorius VII.
e Immanuel Kant, Beantwoording van de vraag: wat is Verlichting?
Zet bij elk citaat de juiste bronvermelding. Noteer alleen de nummers en de
daarbij passende letters. Bij elke uitspraak past één bronvermelding.
Gebruik nogmaals de hierboven staande citaten 1 tot en met 5.
De vijf citaten staan in willekeurige volgorde.
Zet ze in de juiste volgorde, van vroeger naar later. Noteer alleen de nummers.
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Vroegmoderne tijd

4p

4p

4p

6p

12

13

14

15

Gebruik bron 5.
De Beeldenstorm wordt gezien als een belangrijke gebeurtenis in het “voorspel”
vlak voor het uitbreken van de Nederlandse Opstand.
Aan 1566, het jaar van de Beeldenstorm, zijn door historici in de loop der tijd
verschillende namen gegeven. Sommige historici die de Beeldenstorm als
religieus conflict zien, noemen 1566 het Wonderjaar. Andere historici, die meer
sociale oorzaken zien voor de Beeldenstorm, noemen 1566 het Hongerjaar.
Leg uit dat deze bron gebruikt kan worden om beide visies op de Beeldenstorm
te ondersteunen.
Een ontwikkeling:
Omstreeks 1500 begint de Europese overzeese expansie vanuit Portugal en
Spanje.
Omstreeks 1600 gaan ook Hollandse en Zeeuwse kooplieden handelsroutes
zoeken naar Azië, Afrika en Amerika.
Beschrijf deze ontwikkeling door:
− een politiek motief te noemen dat de Hollanders en Zeeuwen hadden voor
het zoeken naar handelsroutes en
− een gevolg te noemen van het ontdekken van deze handelsroutes voor de
economie van de latere Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en
− uit te leggen waardoor deze zestiende-eeuwse ontwikkeling past bij een
beginnende wereldeconomie.
Gebruik bron 6.
Stel: Je doet onderzoek naar de economische achteruitgang van de Republiek in
de achttiende eeuw. Je vindt deze tekst en je vraagt je af of deze bron bruikbaar
is voor het onderdeel van je onderzoek dat gaat over het gedrag van de
stadsbestuurders in de Republiek.
Noem twee redenen waarom je twijfelt aan de bruikbaarheid van deze bron voor
je onderzoek en geef per reden aan of die te maken heeft met de
representativiteit of met de betrouwbaarheid van de bron.
Gebruik bron 7.
De Franse Nationale Vergadering deelt de algemene kritiek die in de achttiende
eeuw bestond op het ancien régime op het gebied van:
1 het bestuur
2 burgerrechten en
3 de bestaande maatschappelijke verhoudingen.
Licht dit toe door:
− (zonder bron) bij elk van deze drie punten de kritiek op het ancien régime
die in die tijd bestond, te noemen en
− (met bron) de verbetering aan te geven die de Nationale Vergadering
voorstelt.
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Moderne tijd
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In 1849 koos de Duitse Nationale Vergadering koning Frederik Willem IV van
Pruisen tot keizer van het Duitse Rijk. De koning weigert, omdat hij de macht
niet wil aannemen van een door het volk gekozen parlement. Tegenover een
diplomaat verklaart hij: “Je neemt alleen iets aan en je kiest alleen iets uit, wat
ook geleverd kan worden; en jullie daar hebben niets te bieden. Dat regel ik wel
met mijn gelijken”.
Leg uit dat de houding van Frederik Willem IV meer past bij het optreden van
een vorst uit de zeventiende of achttiende eeuw dan bij een vorst uit de
negentiende eeuw.
Gebruik bron 8.
Uit de lezing van R. Eekhout kun je afleiden dat er in de negentiende eeuw
verschillende motieven meespelen bij de beslissing wetenschappelijke reizen te
maken.
Leg dit uit door:
− twee motieven uit de lezing van R. Eekhout te noemen en
− per motief uit te leggen waarom dit past in zijn tijd.
Gebruik bron 9.
In de negentiende eeuw ontstaat er een splitsing binnen de socialistische
beweging. Eén stroming binnen de socialistische beweging gaat ervan uit dat
veranderingen alleen door een gewelddadige revolutie te bereiken zijn, een
andere socialistische stroming wil ook andere, niet gewelddadige middelen
toepassen.
In deze prent maakt tekenaar Hahn propaganda voor één van beide stromingen.
Licht dit toe door:
− eerst (met bron) aan te geven waarom dit een propagandaprent genoemd
kan worden en
− daarna (met bron) aan te geven welke opvatting door Hahn hier wordt
uitgedragen en
− ten slotte (zonder bron) te beredeneren of de boodschap van Hahn in
Nederland de meeste aanhang onder de socialisten heeft gekregen.
Een bewering:
Tussen de industrialisatie van de westerse wereld en de manier waarop in de
twintigste eeuw de twee wereldoorlogen zijn gevoerd, bestond een causaal
verband.
Leg met een voorbeeld uit welk verband daartussen bestond.
Gebruik bron 10.
Stel: je maakt een werkstuk over Nederland in de jaren veertig en je vindt deze
bron.
Noem twee kenmerken van het nationaalsocialisme en leg bij elk kenmerk uit op
welke wijze de bron daarbij past.

VW-1021-f-10-2-o

6

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 551

2p

6p

3p

3p

21

22

23

24

Gebruik bron 10.
Stel: de politieagent uit deze verklaring moet zich na de oorlog verantwoorden
voor zijn houding in de oorlog. Een zuiveringscommissie, belast met het
onderzoek naar oorlogsmisdadigers, vindt het moeilijk om tot een oordeel te
komen. Sommige leden van de commissie zijn van mening dat de agent zich
aan collaboratie heeft schuldig gemaakt, andere leden vinden dat de man zich
alleen aanpaste.
Geef voor elk van beide visies een argument.
Gebruik bron 11.
Over de inhoud van De Lattre de Tassigny’s toespraak wordt in 1951 door de
Vietminh anders geoordeeld dan door de Amerikaanse regering.
Leg uit:
− waarom de Vietminh in de toespraak van De Lattre de Tassigny een bewijs
ziet voor continuïteit in het Westers imperialisme en
− wat de mening is van de Amerikaanse regering over de vijandbeelden van
de Vietminh en van Frankrijk waarnaar De Lattre de Tassigny in zijn
toespraak verwijst en
− (zonder bron) waarom De Lattre de Tassigny zich juist tot deze jongens
richt.
Gebruik bron 12.
In zijn redevoering probeert bondskanselier Kohl de vrees van andere landen
over een hereniging van Oost- en West-Duitsland weg te nemen.
Licht dit toe door aan te geven:
− (zonder bron) waardoor Oost- en West-Duitsland zijn ontstaan en
− (zonder bron) waarom andere landen bang waren voor een herenigd
Duitsland en
− (met bron) waarmee Kohl deze vrees wil wegnemen.
Gebruik bron 13.
Stel: je gebruikt deze prentbriefkaart in een tentoonstelling over de jaren zestig
van de twintigste eeuw.
Schrijf een toelichting bij deze foto waarin je:
− een sociaal-culturele verandering van de jaren zestig noemt en
− een economische verklaring voor die verandering geeft en
− aangeeft hoe deze verandering uit de foto blijkt.

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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Prehistorie en oudheid
bron 1
Gedeelte uit de Geschiedenis van de Peloponnesische Oorlog (431-404 v. Chr.)
van de Atheense generaal en geschiedschrijver Thucydides (circa 460-circa 400
v. Chr.). Hij beschrijft dat er in Athene twee partijen zijn: een groep die de oorlog
wil voortzetten en een groep die vrede wil sluiten. De leiders van beide partijen
houden redevoeringen waarin ze hun visie uiteenzetten. Thucydides zegt
daarover
Zowel vóór als na het uitbreken van de vijandelijkheden kon ik onmogelijk van
de redevoeringen die ik zelf gehoord heb, het gesprokene letterlijk opnemen. En
zij die vanuit verschillende plaatsen verslag bij mij uitbrachten, konden dat ook
niet. Ik heb als uitgangspunt genomen dat ik van iedere spreker neerschreef wat
mij in de gegeven omstandigheden de meest passende woorden schenen te
zijn, waarbij ik mij zo nauwkeurig mogelijk hield aan de strekking van wat
werkelijk gezegd was. Wat de feiten van de oorlog betreft, heb ik het als mijn
taak beschouwd zo te schrijven dat ik niet afga op de toevallige berichtgever of
op mijn eigen mening. Wat ik zelf beleefd heb en wat ik van anderen heb
vernomen, ben ik zo nauwkeurig mogelijk tot in de bijzonderheden nagegaan, tot
het einde toe. Mijn onderzoek was zwaar, omdat de ooggetuigen niet hetzelfde
over dezelfde dingen zeiden, maar verschilden naar gelang hun sympathieën en
geheugen.

bron 2
Tijdens hun militaire dienstplicht moesten alle jongemannen uit Athene een eed
afleggen om het burgerschap te verwerven. Aristoteles (384-322 v. Chr.) geeft
deze eed weer
Ik zal de wapens niet onteren; mijn kameraad, met wie ik samen strijd, zal ik niet
in de steek laten. Ik zal strijden voor de heiligdommen van de goden en voor
alles wat de mensen heilig is, zowel alleen als gezamenlijk. Het vaderland zal ik
niet zwakker doch sterker en machtiger achterlaten, als ik zou sneuvelen. Ik zal
gehoorzamen aan de rechters en aan de bestaande wetten en aan alles wat de
meerderheid met inzicht besluit. Wanneer iemand de wetten wil omverwerpen of
daaraan niet wil gehoorzamen, zal ik het niet toelaten en ik zal me alleen en in
gemeenschap daartegen verzetten. En de overgeërfde heiligdommen van onze
voorvaderen zal ik eren. De goden zijn mijn getuigen.
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De middeleeuwen
bron 3
Op de bronzen deuren, gemaakt in ongeveer 1175, van de kathedraal van
Gniezno in het huidige Polen, staan afbeeldingen uit het leven van de heilige
Adalbert, een bisschop uit de tiende eeuw. Op onderstaande afbeelding
overhandigt de Duitse keizer Otto II (955-983) de bisschopsstaf (symbool van
geestelijke macht) aan Adalbert en maakt hem daarmee in 982 tot bisschop.
Rechts staat een dienaar klaar met het zwaard (symbool van wereldlijke macht)
waarmee Adalbert leenman van de keizer zal worden
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bron 4
Uit het Edict van Villers-Cotterêts, uitgegeven door koning François I van
Frankrijk (1539)
Artikel 111: Wij willen dat voortaan alle besluiten, zowel van onze koninklijke
gerechtshoven als van ondergeschikte en lagere rechtbanken, registers,
verhoren, contracten, machtigingen, testamenten en andere akten worden
uitgesproken, opgeschreven en uitgegeven aan partijen in de moedertaal, het
Frans, en niet anders.

Vroegmoderne tijd
bron 5
De nonnen van het klooster Mariënburg in ’s-Hertogenbosch hielden een kroniek
bij waarin zij belangrijke gebeurtenissen opschreven. Over de Beeldenstorm in
augustus 1566, het begin van de Nederlandse Opstand, schrijven zij
Op een donderdag, ‘s middags rond vijf of zes uur, kwam (in ’s-Hertogenbosch)
het bericht dat in Antwerpen alle kerken, kapellen en de kloosterkerken verwoest
waren. Zo gingen ze nu ook hier te werk in de Sint-Janskerk tijdens het Lof, en
het duurde de hele avond en ze sloegen de altaren en de vergulde beelden
allemaal aan stukken. Ze deden hun gevoeg (zij poepten) in de priesterkisten en
verscheurden de boeken. (…) Ze kwamen binnen als waanzinnige mensen. En
ze smeten alles aan stukken, te weten drie vergulde altaarstukken van
houtsnijwerk, en de zitbanken en de kasten en al het houtwerk en alle losse
voorwerpen die daar waren. En toen ze daar niets meer te doen hadden,
kwamen ze naar het zusterkoor en daar smeten ze mooie stukken kapot en ook
veel boeken. Ze namen de doeken, sluiers en mantels mee. Waar ze Onze
Lieve Heer geschilderd zagen, smeten ze er meer naar dan naar andere figuren,
ja een kruisbeeld wilden ze al helemaal niet zien. (…)
En daarna kwamen ze in het klooster, ja daar waren misschien wel tegen de
duizend mensen. Ze liepen overal waar ze wilden, en op de slaapzaal stalen zij
de lakens en de dekens van de bedden. Ze sloegen het slot van de kamer van
onze moeder-overste, en daar namen ze alles wat ze wilden, ook nieuw laken,
wol en linnen. Men gaf hun te eten en te drinken zo veel als ze wilden, maar dat
was niet genoeg. Want de vrouwen droegen het met hun schorten uit het
klooster en zij namen schotels, potten, kannen en alles wat ze vonden, ja ze
hebben ons meer ontstolen dan we zouden willen zeggen. En zo zijn ze
hiervandaan gegaan rond zes of zeven uur, richting Geertruiklooster en daarna
naar de Tolbrug en de zusters van Orthen.
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bron 6
James Boswell is een Brits schrijver die als student in 1763 en 1764 in de
Republiek verblijft. Hij schrijft in een brief aan een vriend in Engeland over het
stadsbestuur van Utrecht
Vroeger (= in de zeventiende eeuw) werd een plaats in het stadsbestuur terecht
beschouwd als een ereambt. Nu is het een middel om een stuk brood te
verdienen, wat de bestuurders onbetrouwbaar maakt, afhankelijk van het hof
van Den Haag, hebzuchtig en autoritair tegenover de mensen die onder hun
jurisdictie vallen. (…) De bestuurders waren vroeger eerbiedwaardige, rijke
mannen, die van zichzelf genoeg respect afdwongen en daarom hun macht
alleen uitoefenden als het plaatselijke belang dat vereiste. In het dagelijks leven
gingen ze veelvuldig en ontspannen met hun stadgenoten om. Maar nu zijn het
laaghartige lui, beklagenswaardige gevallen, die hun omgeving willen laten
merken dat ze bestuurders zijn en daarom voortdurend de mensen onder hun
jurisdictie lastig vallen en onder druk zetten, zowel om de wind eronder te
houden als om een beetje geld te verdienen. De handel in Utrecht wordt weinig
gestimuleerd: deze vrekkige burgemeesters schrikken niet terug voor
maatregelen ter beperking en belemmering van de handel zodra ze er een
beetje geld voor zichzelf uit kunnen peuren. De nobele geest van bedrijvigheid
wordt hier niet van hogerhand gestimuleerd, zodat alle particulier initiatief
ontbreekt. Alles is koud en dood, en er wordt niets gedaan buiten het strikt
noodzakelijke.

bron 7
Gedeelte uit de Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger, die
op 26 augustus 1789 wordt aangenomen door de Franse Nationale Vergadering
Bijgevolg erkent en verklaart de Nationale Vergadering in aanwezigheid en
onder bescherming van het Opperwezen, de volgende rechten van de mens en
van de burger:
1 De mensen worden vrij en met gelijke rechten geboren en blijven dit.
Maatschappelijke verschillen kunnen slechts op het algemeen welzijn
gebaseerd worden. (…)
3 De oorsprong van iedere soevereiniteit ligt bij het nut dat de gemeenschap
ervan heeft. Geen instantie, geen individu kan gezag uitoefenen dat daar
niet uitdrukkelijk uit voortkomt. (…)
10 Niemand mag vanwege zijn opvattingen, zelfs godsdienstige, worden
lastig gevallen, in zoverre dat hun uiting de door de wet ingestelde openbare
orde niet verstoort.
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Moderne tijd
bron 8
In 1892 houdt de heer R. Eekhout een lezing. Het onderwerp was de planning
van een wetenschappelijke onderzoeksreis dwars door Borneo (eiland in
Nederlands-Indië, het tegenwoordige Indonesië). Tijdens deze lezing zegt
Eekhout
Indien wij, klein in getal, op hetzelfde standpunt blijven ten opzichte onzer
buitenlandse betrekkingen, ten opzichte onzer handelsovereenkomsten in ver
afgelegen gewesten, en ten opzichte van onze commerciële en koloniale
vestigingen, terwijl onze concurrenten al meer en meer bezit nemen van de gehele
wereld, dan zal er een dag aanbreken, dat wij door een onverbreekbaar net zullen
zijn omgeven van overmacht en tegenstand. Dán zou het uur van Nederlands verval
geslagen hebben! Dat God en de Nederlandse mentaliteit die ramp mogen
bezweren, door aan de regering liefde in te boezemen voor expedities naar onze
verre koloniën ten behoeve van de arbeid en de handel!
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bron 9
Tekening van Albert Hahn op de voorpagina van het socialistische, satirische
weekblad De Notenkraker van 6 juni 1909

Onderschrift
Kameraden zoo moet het gaan!
Toelichting
Op de bus staat stembus.
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bron 10
De Duitse bezetter voert in Nederland al snel de zogenaamde ariërverklaring in.
Ambtenaren, waaronder politieagenten, zijn verplicht deze verklaring in te
vullen. Een voorbeeld van een dergelijke verklaring, afgelegd door een
politieagent uit Goes, staat hieronder

Opmerking
De familienaam en het adres van de agent zijn onleesbaar gemaakt.
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bron 11
Vietnam vormt vanaf het einde van de negentiende eeuw onderdeel van de
Franse kolonie Indochina. Na 1945 raakt Frankrijk verwikkeld in een gewapend
conflict met de Vietnamese bevrijdingsbeweging, de Vietminh.
Op 11 juli 1951 houdt Jean de Lattre de Tassigny, de opperbevelhebber van de
Franse strijdkrachten in Vietnam, in Saigon een toespraak tijdens de diplomauitreiking van een lyceum voor jongens uit de Vietnamese elite
Gedraag je als een man. Als je communist bent, sluit je dan aan bij de Vietminh.
Dat is een beweging die fanatiek strijdt voor een slechte zaak. Maar als je van
Vietnam houdt, vecht dan voor je vaderland, want dit is jullie oorlog. Het enige
belang dat Frankrijk heeft, is opkomen voor Vietnam en mee te werken aan het
verdedigen van de vrije wereld. Sinds de kruistochten heeft Frankrijk niet voor
een betere zaak gestreden. Deze oorlog, waar jullie niet om hebben gevraagd,
is een oorlog van Vietnam en voor Vietnam. Frankrijk zal die alleen voor jullie
voeren als jullie samen met ons vechten.
(…) Als je teleurgesteld bent over de mate van onafhankelijkheid die Frankrijk
aan Vietnam heeft gegeven, geloof dan niet meteen dat die niets voorstelt. Er
zijn mensen die beweren dat Vietnam als lid van de Franse Unie 1) nog steeds
niet onafhankelijk is. Dat is een leugen! In de wereld zoals we die nu kennen,
bestaan geen landen meer die volledig onafhankelijk zijn van alle andere
landen. Er zijn aan de ene kant landen die uit zichzelf een band met elkaar
aangaan en aan de andere kant landen die op een rampzalige manier
ondergeschikt zijn gemaakt aan een ander land. Was Vietnam zonder de Franse
Unie niet gewoon een satellietstaat van China geworden? Blijkt hieruit niet dat
de Franse Unie juist vrijheid en solidariteit heeft gebracht voor Vietnam?

noot 1 De Franse Unie is het verbond tussen Frankrijk en de Franse overzeese gebieden en de
voormalige koloniën met zelfbestuur.
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bron 12
Op 19 december 1989 spreekt de bondskanselier van West-Duitsland, Helmut
Kohl, een menigte toe van Duitsers die hereniging van Oost- en West-Duitsland
eisen. Hij zegt onder andere
Uit angst kan niets goeds ontstaan. We moeten als Duitsers tegen onze buren
zeggen: gezien de geschiedenis van deze eeuw hebben we begrip voor veel van
deze angstgevoelens. We zullen ze serieus nemen. Natuurlijk willen we onze
belangen als Duitsers behartigen. We zeggen “ja” tegen het
zelfbeschikkingsrecht dat alle volkeren van deze aarde toekomt; ook de
Duitsers.
Maar, beste vrienden, als we dit zelfbeschikkingsrecht voor de Duitsers
werkelijkheid willen laten worden, dan mogen we niet voorbijgaan aan de
veiligheidsbehoeften van anderen. We willen een wereld met meer vrede en
meer vrijheid, die meer “met elkaar” dan “tegen elkaar” kent.
Het “huis van Duitsland”, ons gemeenschappelijk huis, moet gebouwd worden
onder één Europees dak. Dat moet het doel zijn van ons beleid.

bron 13
Prentbriefkaart van het jeugdverkeerspark "De Gouverneurstuin" in Assen,
bedoeld om kinderen op een speelse manier de verkeersregels bij te brengen en
aan het drukke verkeer te laten wennen
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Examen VWO

2009
tijdvak 1
woensdag 20 mei
9.00 - 12.00 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 27 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen
punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Ten oorlog! Europese oorlogen 1789 - 1919. Oorlog als
maatschappelijk fenomeen
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In de landen die Napoleon veroverde, voerde hij een beleid dat:
− enerzijds paste binnen het gelijkheidsideaal van de Franse Revolutie maar
− anderzijds in strijd was met dit ideaal.
Leg dit uit.
Gebruik bron 1.
In deze tijd worden nieuwe eisen gesteld aan de politieke opvattingen van de
soldaten in het Franse leger.
Toon dit (met de bron) aan en geef (zonder bron) een verklaring voor deze
eisen.
Het Congres van Wenen luidde een tijdvak van restauratie in.
Geef één voorbeeld van restauratie op politiek gebied in Frankrijk en één
voorbeeld waaruit blijkt dat er in Frankrijk sprake was van continuïteit met de
Napoleontische periode.
Gebruik de bronnen 2 en 3.
Toen de Britse regering in 1855 militaire censuur instelde, had dit zowel een
politieke als een militaire reden.
Ondersteun elke reden, telkens met een argument ontleend aan een van de
bronnen.
Gebruik bron 2.
Een bewering:
In het artikel van Russell zouden in de negentiende eeuw zowel een pacifist als
een militarist hun standpunt kunnen herkennen.
Toon dit aan voor zowel de pacifist als de militarist.
Gebruik bron 4.
Stel: je werkt tijdens de Krimoorlog bij het Britse Ministerie van Oorlog en je
krijgt deze foto van Roger Fenton onder ogen. Je moet bepalen of deze foto
bruikbaar zou kunnen zijn voor de Britse propaganda.
Bepaal de bruikbaarheid van deze foto voor de Britse propaganda door:
− de aanleiding te noemen voor het laten maken van deze foto en
− uit te leggen welk politiek effect je met deze foto wil bereiken.
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volgende gebeurtenissen staan in willekeurige volgorde:
Napoleon III wordt afgezet als keizer van Frankrijk.
In Versailles wordt het Duitse keizerrijk uitgeroepen.
Op het Congres van Wenen wordt besloten een aantal Duitse gebieden aan
Pruisen toe te voegen.
4 Bismarck wordt kanselier van Pruisen.
5 Frankrijk staat Elzas-Lotharingen af aan het Duitse keizerrijk.
6 De Spaanse troonopvolgingskwestie verscherpt de tegenstelling tussen
Pruisen en Frankrijk.
Zet deze gebeurtenissen in de juiste volgorde van vroeger naar later. Noteer
alleen de nummers.
Een bewering:
Na de Slag bij Sedan verandert de oorlog van 1870-1871 eerst in een oorlog van
burgers en daarna in een burgeroorlog.
Licht beide elementen van deze bewering toe.
De Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 versterkte de nationalistische gevoelens
in Duitsland en Frankrijk.
Noem één gebeurtenis uit of vlak na deze oorlog (voor 1900) en leg daarmee uit
op welke manier het nationalisme in elk van beide landen erdoor versterkt werd.
Drie samenhangende gegevens:
1 Na 1871 deed Bismarck veel moeite Rusland te vriend te houden.
2 In 1892, na het ontslag van Bismarck, sluiten Frankrijk en Rusland een
verbond.
3 Het Von Schlieffenplan werd ontworpen als reactie op dit verbond.
Leg het verband tussen deze gebeurtenissen uit, door:
− eerst uit te leggen waarom Bismarck Rusland te vriend wilde houden en
− daarna aan te geven wat er veranderde in het Duitse buitenlandse beleid na
het ontslag van Bismarck waardoor Rusland en Frankrijk een
bondgenootschap sloten en
− ten slotte het verband te noemen tussen het Von Schlieffenplan en de
veranderde internationale politieke situatie.
Gebruik bron 5 en 6.
Stel: je doet onderzoek naar de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog en je
vindt deze twee bronnen. Je wil deze persoonlijke getuigenissen gebruiken om
je hypothese te bewijzen, dat het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
onvermijdelijk was. Maar je bent er niet zeker van of je deze bronnen wel als
bewijs kunt gebruiken.
Leg uit waarom je hierover aarzelt, door:
− twee oorzaken te noemen die volgens deze ooggetuigen wel tot oorlog
moesten leiden en
− twee redenen te noemen voor je aarzeling om deze bronnen als bewijs voor
je hypothese te gebruiken.
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Gebruik bron 7.
Uit herinneringen van frontsoldaten uit de Eerste Wereldoorlog die vanaf de
jaren 1920 zijn gepubliceerd, komt het beeld naar voren dat zij vooral
slachtoffers zijn geweest.
Leg uit:
− dat deze bron dit beeld zowel bevestigt als ontkracht en
− dat het ontstaan van dit beeld verklaard kan worden vanuit het bronmateriaal
waarin de frontsoldaten hun herinneringen beschrijven maar
− dat voor déze bron die verklaring niet opgaat.
Gebruik bron 8.
Baruch wil met dit voorbeeld duidelijk maken dat zakenmensen er niet aan willen
dat de oorlogseconomie het tijdelijke einde betekent van de liberale economie.
Leg dit uit door aan te geven welk probleem Baruch heeft met de houding van
Ford.
Gebruik bron 9.
Albert Hahn jr. geeft hier zijn mening over het lot van de Amerikaanse president
Woodrow Wilson na de Vrede van Versailles. Dit leidt tot de volgende
interpretaties:
1 Wilson heeft zelf deze situatie veroorzaakt.
2 De Franse premier Clemenceau en de Britse premier Lloyd George zijn de
veroorzakers van het falen van de veertien punten.
Geef aan, telkens met een argument:
− (met de bron) wat de mening van Albert Hahn jr. is en
− (zonder bron) waardoor Wilson zelf gezien kan worden als de veroorzaker
van de situatie waarin hij verkeert en
− (zonder bron) waardoor de verantwoordelijkheid voor deze situatie ook bij
Clemenceau en Lloyd George gelegd kan worden.

Dynamiek en stagnatie in de Republiek

2p

2p

2p

15

Rond 1500 stagneerde de bevolkingsgroei van de Hollandse steden.
Leg uit dat de moedernegotie hier een oplossing voor bood.

16

Tussen 1550 en 1574 halveerde het aantal boeren met ploegen in
Hennaarderdeel (Friesland).
Leg uit dat dit past bij de opkomst van de gecommercialiseerde landbouw.

17

Gebruik bron 10.
Uit deze bron blijkt:
− een motief voor de Brabanders om Antwerpen te verlaten en
− waarom herovering van Antwerpen voor de Republiek geen hoofddoel is.
Toon dit aan.
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Gebruik bron 10.
Dit pamflet verschijnt in 1650.
Leg uit waarom juist rond 1650 in de Republiek veel wordt geschreven over de
verhouding met de Zuidelijke Nederlanden.
Gebruik bron 11.
Guicciardini beschrijft de in zijn ogen bijzondere manier van handeldrijven van
Amsterdam.
Leg uit:
− dat in dit fragment de werking van een stapelmarkt wordt beschreven en
− waardoor deze leidde tot economische bloei.

20

De bijzondere positie van de vrouw in de Republiek kan worden verklaard uit
zowel demografische als economische factoren.
Leg dit voor elke van beide factoren uit.

21

Gebruik bron 12.
Aan de hand van deze tekening en de beschrijving van het schip kom je tot de
volgende bewering:
De Hollandse regenten probeerden de eenheid binnen de Republiek te
bevorderen.
Ondersteun deze bewering met een aan de bron ontleend argument.

22

23

24

Het schip de Verhildersum vecht mee in:
− de Noordse Oorlog (1655-1660)
− na 1658 tegen Portugal in een oorlog om het bezit van Brazilië en
− in 1667 in de Tweede Engelse Zeeoorlog, waarin het ten onder gaat.
De levensloop van de Verhildersum sluit aan bij de ontwikkeling van de handel
van de Republiek in de zeventiende eeuw.
Licht dit toe door per oorlog uit te leggen:
− welk economisch motief achter elke oorlog zit en
− waarom die oorlog past bij de ontwikkeling van de handel van de Republiek
in de zeventiende eeuw.
Boeren in het westen en noorden van de Republiek werden na 1670 getroffen
door een economische crisis.
Noem een oorzaak van deze crisis en leg uit waarom de boeren in het oosten
van het land minder last ondervonden van deze crisis.
Gebruik bron 13.
In deze bron vind je veel informatie van een tijdgenoot over de Doelisten.
Geef aan:
− dat de eisen van de Doelisten in deze bron zowel conservatief als
progressief genoemd kunnen worden en
− dat er tussen de Doelisten en de patriottenbeweging zowel een verschil als
een overeenkomst bestaat.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Gebruik bron 13.
Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van alleen deze bron om meer te
weten te komen over de Doelisten.
Noem een argument tegen een dergelijk gebruik van de bron.
Gebruik bron 14.
Een bewering:
De achteruitgang in de Nederlandse handel met het Oostzeegebied in de
achttiende eeuw was relatief.
Leg uit dat de grafiek:
− gebruikt kan worden om deze bewering te ondersteunen maar
− slechts beperkt bruikbaar is voor een onderzoek naar de omvang van de
Nederlandse handel met het Oostzeegebied tussen 1700 en 1783.
Gebruik bron 15.
Stel: het is circa 1780 en je bent een Nederlandse patriot. Je gebruikt deze bron
(de prent en het gedicht) om duidelijk te maken waardoor in jouw visie de
Republiek zo achteruit is gegaan.
Geef deze uitleg door:
− aan te geven wat in de patriotse visie een hoofdoorzaak is van de
achteruitgang van de Republiek en
− met twee elementen uit de bron te laten zien dat die kritiek hiermee wordt
ondersteund.

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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Ten oorlog! Europese oorlogen 1789 - 1919. Oorlog als
maatschappelijk fenomeen
bron 1
Generaal Jourdan, de bevelhebber van de Franse troepen in België, laat op de
ochtend van een belangrijke veldslag met de Coalitie aan zijn soldaten een
bulletin voorlezen dat een paar dagen eerder in Parijs is opgesteld
Parijs, 20ste van de eerste maand van jaar II (11 oktober 1793)
Republikeinen,
Het republikeinse leger is in triomf Lyon binnengetrokken. Verraders en
opstandelingen zijn er in stukken gehakt. De vlag van de vrijheid wappert over
de muren van de stad (…). Zie er een voorbode van uw overwinning in.
Overwinning is het gevolg van moed. Hij zal voor u zijn.
Sla toe!
Roei de handlangers van de tirannen uit. Lafaards zijn het! Zij weten niet wat het
is om met moed iets tot stand te brengen, dat zij alleen met gekocht verraad
bereiken. Zij hebben uw bloed aan hun handen en nog meer dat van uw
vrouwen en kinderen.
Sla toe!
Laat niemand ontsnappen aan uw terechte wraak. Uw land slaat u gade, uw
parlement steunt uw geweldige toewijding. Binnen een paar dagen zullen er
geen tirannen meer zijn en de Republiek zal aan u zijn geluk en roem te danken
hebben.
Leve de Republiek!
Hérault, Collot d'Herbois, Billaud-Varenne, B. Barère, Saint-Just, Robespierre,
(leden van het Comité du Salut Public, de Franse regering)
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bron 2
William Russell, correspondent van de Times op de Krim, beschrijft op
25 oktober 1854 de aanval van de Lichte Brigade tijdens de slag bij Balaklava
Om 11.00 uur stormde de Lichte Cavalerie Brigade naar voren … De Russen
openden het vuur op hen vanuit de verschansingen aan de rechterkant, met
salvo's van musketten en geweren.
Ze snelden trots langs, glinsterend in de ochtendzon in alle trots en glorie van
de oorlog. We konden onze ogen nauwelijks geloven. Dat handjevol mannen
zou toch niet een klaarstaand leger gaan aanvallen? Helaas! Het was maar al te
waar – hun wanhopige heldenmoed kende geen grenzen, en was inderdaad ver
verwijderd van zijn zogenaamde betere kant: inzicht. Zij rukten op in twee linies,
hun tempo versnellend naarmate ze dichter bij de vijand kwamen. (…) Op een
afstand van 400 meter braakte de hele linie van de vijand uit dertig ijzeren
kanonnen een vloed van rook en vuur uit, waardoorheen de dodelijke kogels
sisten. Hun vlucht werd gemarkeerd door onmiddellijke gaten in onze rangen, de
dode mannen en paarden, door paarden die gewond of ruiterloos over de vlakte
renden. De eerste linie was gebroken – ze werd aangevuld door de tweede,
geen moment stopten ze of onderbraken ze hun snelheid. Hun rangen uitgedund
door die dertig kanonnen, die de Russen met de meest dodelijke precisie
hadden afgevuurd, met een lichtkrans van flitsend staal boven hun hoofden, en
met een schreeuw die voor veel trotse kerels hun doodskreet was, vlogen ze de
rook in van de batterijen. Maar voordat ze uit het zicht waren, was de vlakte al
bezaaid met hun lichamen en met de karkassen van hun paarden. (…)
Om 11.35 uur was er geen Britse soldaat meer over, afgezien van de doden en
stervenden, in de buurt van die vervloekte Moscovitische kanonnen …

bron 3
Een fragment uit een brief van Nigel Kingscote, officier bij de staf van Lord
Raglan (de Britse opperbevelhebber), aan zijn vriend Henry Mapleton, legerarts
in Groot-Brittannië
Sebastopol, 6 januari 1855
Met Lord Raglan gaat het heel goed, maar ik denk dat hij zich zorgen maakt
over de ziektes in het leger. (…) We horen dat het tij gekeerd is in Engeland en
dat de mensen aanmerkingen beginnen te maken op Lord Raglan. Dit alles is
wat we wel verwacht hadden, tenzij ze elke maand een slagersrekening (een
lijst van gesneuvelden) willen.
Wat de correspondent van de Times betreft, die zouden ze moeten ophangen.
Hij liegt niet alleen, maar vertelt de Russen ook nog meer dan vijftig spionnen
zouden kunnen doen.
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bron 4
Een foto van Roger Fenton van Britse troepen in het voorjaar van 1855 in warme
winterkleding. Het overgrote deel van de warme kleding kwam te laat aan om
tijdens de bittere kou van de winter gedragen te kunnen worden. Op de foto
poseren de soldaten later, in warm weer, in de warme kleding
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bron 5
Robert Poustis, in 1914 een Frans student, vertelt in 1972 over de periode voor
de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk
Toen ik nog een jongen was, spraken we op school en in onze familie heel vaak
over de verloren provincies, Elzas-Lotharingen, die na de oorlog van 1870
waren gestolen van Frankrijk. We wilden ze in elk geval terug hebben. In de
scholen werden de verloren provincies op alle landkaarten met een speciale
kleur gemarkeerd alsof we erover in de rouw waren. Toen ik student werd en
naar de universiteit ging, was er nog altijd datzelfde brandende gevoel. Wanneer
we met elkaar spraken, werd vaak gezegd dat er misschien oorlog zou komen.
Vroeg of laat, zo zeiden we, we weten niet wanneer, maar wij, destijds de jonge
mensen, wij wilden de geannexeerde provincies erg graag terugkrijgen.
Tijdens de eerste dagen van de mobilisatie was er natuurlijk heel veel
enthousiasme. Iedereen juichte en wilde meteen naar het front gaan. De auto's,
de treinwagons, die vol zaten met soldaten, waren behangen met driekleurige
vlaggen en opschriften als 'Op naar Berlijn, Op naar Berlijn'. We wilden direct
naar Berlijn gaan en met bajonetten, zwaarden en lansen achter die Duitsers
aan. De oorlog, zo dachten we, zou twee maanden duren, hooguit drie.

bron 6
William Ewen, een Engelsman die in 1914 in Duitsland studeerde, vertelt in
1972 over de sfeer in Duitsland vlak voor het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog
Je voelde overal en bij iedereen een allesoverheersende, gespannen
verwachting van een oorlog die elk moment kon uitbreken. Een populaire
bestseller in alle Duitse boekwinkels was toen het boek Weltmacht oder
Untergang (wereldmacht of ondergang). Ik kocht een exemplaar en las het zelf:
Hierin werd het plan voor de verovering van heel Europa uit de doeken gedaan.
Je kon een enorme wrok voelen over de Britse houding jegens Duitsland. Wij
waren die bende kameraden, wij hadden deze Einkreisung (omsingeling)
veroorzaakt, deze omsingeling van het arme, ongelukkige Duitsland waarover ze
zich allemaal ongerust leken te maken. We hadden destijds een variétéliedje:
"Tis the Navy, the Fighting Navy, We will keep them in their place, For they
know they will have to face, The gallant little lads, in Navy blue." Och, wat
hadden ze daar toch een hekel aan!
Vertaling
Dit is de marine, de vechtende marine, wij zullen ze op hun plaats houden, want
zij weten dat zij de dappere kleine kerels in marineblauw onder ogen zullen
moeten zien.
.
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bron 7
Een fragment uit een brief van Karl Josenhaus, een Duitse studentvrijwilliger, in
1929 uitgegeven in een bundel met nooit verstuurde oorlogsbrieven die op de
lichamen van gesneuvelde soldaten zijn gevonden
Noord-Frankrijk, maandag 9 november 1914
We kwamen in een net veroverde loopgraaf terecht en daar lagen nog wat
doden. Ikzelf heb twee Fransen en drie Duitsers laten begraven en hun
portefeuille ingenomen. Daarin zitten de brieven naar huis. (…) Een (Franse
soldaat) schrijft aan zijn zuster dat ze hem 2 pond chocolade moet opsturen.
Bovendien moet ze hem handschoenen sturen die geen vocht aantrekken, en
een fijne poncho tegen de regen. Alles is net als bij ons en wanneer je dat leest
dan verdwijnt het laatste restje haat tegen de Fransen, voor zover je die nog
koesterde.
Een moorddadig apparaat dat wij wel hebben en zij niet, is de grote
mijnenwerper. Daarmee worden grote granaten een meter of 400 door de lucht
geslingerd en dan vallen ze loodrecht naar beneden. (…) Met een spiegel kon ik
de gevolgen van de explosie bestuderen. Doodsbang renden de Franse
soldaten weg naar achter. Maar blijkbaar stond daar iemand met een pistool,
want de een na de ander kroop weer terug naar voren. Deze oorlog is een
mensenjacht, en dat is het laagste van het laagste. Daarom is het maar gelukkig
dat wij geen schuld hebben aan het uitbreken van deze oorlog, want het is een
walgelijk tafereel. Ik moet bekennen dat de aanblik van zelfs de meest
verschrikkelijke wonden me niets meer doet.

bron 8
In 1917 benoemt president Wilson de Amerikaanse zakenman Bernard Baruch
tot voorzitter van de nieuwe War Industries Board, de commissie voor regeling
van de oorlogsproductie. In zijn memoires schrijft Baruch over één van de eerste
gesprekken in zijn nieuwe functie
Het lukte me niet altijd om zakenmensen te overtuigen van de brede blik op het
nationale belang. Neem bijvoorbeeld Henry Ford. Ik zocht hem op in zijn hotel in
Washington om uit de leggen dat staal nodig was voor de oorlog en dat er dus
gesnoeid moest worden in de productie van auto's voor particuliere doeleinden.
Ford hield vol dat hij in staat was om zowel munitie als auto's te maken: "Zeg
maar wat je nodig hebt en ik maak het", verklaarde hij tegen mij.
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bron 9
Een prent uit De Notenkraker van Albert Hahn jr. met als titel "Gevallen
grootheid" en als ondertitel: "Wilsons beroemde veertien punten."
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Dynamiek en stagnatie in de Republiek
bron 10
Na 1585 trekken veel kooplieden uit de Zuidelijke Nederlanden naar Amsterdam.
In een in 1650 verschenen pamflet getiteld 'Hollants praetjen' wordt hier door
een 'anonieme Brabander' (uit de Zuidelijke Nederlanden) over geschreven
De meeste kooplieden van Amsterdam zijn Brabanders, waarvan sommigen zelf
in Brabant nog gehuisvest zijn geweest, en vanwege de vrije uitoefening van de
religie hiernaartoe getrokken zijn en zich in Amsterdam hebben gevestigd. Deze
kooplieden zouden zonder twijfel weer naar hun land vertrekken, indien de
Staten meester van Antwerpen waren; en wat zou dat een slag voor de
Amsterdamse handel betekenen! Want vooreerst weet men wel hoe iedereen
naar zijn vaderland verlangt. Wie verlangt er niet naar daar te leven waar hij
geboren is? Is Antwerpen niet zesmaal beter gelegen dan Amsterdam? Met wat
excessieve kosten moeten de Amsterdamse schepen geladen en ontladen
worden?

bron 11
De Italiaanse koopman en kroniekschrijver L. Guicciardini schreef omstreeks
1550 over Amsterdam
Deze stad is een wonderlijke herberg en haven, waar men soms meer dan
vijfhonderd schepen uit alle landen ziet aankomen (…) Maar het grootste deel
daarvan bestaat uit Hollandse hulken (grote zeilschepen) die eigendom zijn van
de burgers van deze stad. Daarmee wordt hier op grote schaal handel gedreven,
zodat Amsterdam na Antwerpen de voornaamste koopmansstad is in al deze
landen. Het is ongetwijfeld wonderlijk en bijna ongelofelijk, dat, wanneer een van
de genoemde vloten van twee- of driehonderd grote schepen hier aankomen, de
inwoners zo rijk zijn, dat zij zelf onmiddellijk alle goederen opkopen. Daardoor
zijn de schepen gelost en ontladen binnen vijf of zes dagen en kunnen
onmiddellijk naar huis varen.
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bron 12
Een tekening van Willem van de Velde de Oude (1611-1693) van het
oorlogsschip 'Verhildersum', gebouwd in 1655. Het schip is vernoemd naar de
Groningse Borg (landhuis) Verhildersum. Het schip is gebouwd in opdracht van
de Admiraliteit van Amsterdam

Toelichting
1 het wapen van Amsterdam
2 het wapen van Holland
3 het wapen van de Admiraliteit van Amsterdam
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bron 13
Een fragment uit de kroniek van Abraham Chaim Braatbard (1699-1786), met
zijn beschrijving van het Doelistenoproer in 1748 in Amsterdam
De booswicht Haman de Raap (de aanvoerder van de Doelisten) had Zijne
Hoogheid (de stadhouder) niet meer dan drie artikelen aanbevolen. Alle burgers
hadden onder deze artikelen hun handtekening gezet. Maar deze artikelen
bevatten zoveel, dat het niet te geloven is.
Het eerste was, dat alle kapiteins, (…) voortaan niet door de overheid benoemd
zullen worden, maar door de burgers zelf. (…) Ook regenten zijn hiervan niet
uitgesloten, wanneer de burgers hen goedkeuren, maar niet dat alles, zoals tot
nu toe, alleen door de stadsregering beslist wordt.
Het tweede was, dat alle ambten, die voor geld gekregen worden, vrij geveild
moeten worden in de grote zaal van de Doelen, wat het ambt ook is, zodat
iedereen iets zal kunnen bereiken. Uitgezonderd zijn de joden, die niets mogen
kopen. Het geld hiervoor moet in de landskas komen.
Het derde was het moeilijkste – en hierin stond honderd keer meer vijandigheid
tegen de joden, dan men zich kan voorstellen – de rechten van de gilden te
doen gelden. Op de uitoefening van ieder handwerk moeten de oude
reglementen toegepast worden, zoals dit is geweest in vroeger tijden. De
grondrechten hiervan waren, dat niemand van de opbrengst van een handwerk
mocht genieten, zonder in het bezit te zijn van het 'grote poorterschap'. Dit
kostte wel vierhonderd gulden.
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bron 14
Het aantal schepen van belangrijke zeevarende naties dat de Sont passeert in
oostelijke richting, 1700-1783
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bron 15
Een prent van A. Rademaker, met een tekst van G. Tysens, van een landhuis
aan de Amstel, 1730

Onderschrift
Hofstede 'Oost Rust', toebehorende aan de heer Arnout Schuit, bewindhebber
van de Oostindische Maatschappij (=VOC).
Bijschrift
Daar zie ik Oost Rust, in verwondering opgetogen.
Is dit een landgebouw? O neen, 't is een paleis
waarin de Bouwkunde al haar werking naar de eis
op 't sierlijkst heeft vertoond, om tot proef te strekken.
Het past u, Oost Rust, zulk een praalsieraad te dragen
omdat heer Schuit om u het landvermaak bemint
en in lommering een zoete wellust vindt
als hij de zorg verpoost in 't minzaam buitenleven.
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Examen VWO

2009
tijdvak 2
woensdag 24 juni
9.00 - 12.00 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 28 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen
punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Ten oorlog! Europese oorlogen 1789 - 1919. Oorlog als
maatschappelijk fenomeen

1p

2p

2p

2p

4p

3p

2p

1

Vanaf de zomer van 1789 trokken veel Franse vluchtelingen naar Oostenrijk.
Waarom vormde dit voor het Franse revolutionaire bewind een motief om in
1792 de oorlog aan Oostenrijk te verklaren?

2

Gebruik bron 1.
In deze bron laat Levasseur zijn verbazing zien over het nieuwe
benoemingsbeleid van de Franse regering.
Leg uit:
− (zonder bron) wat de belangrijkste voorwaarde was om benoemd te worden
als legerleider vóór 1789 en
− (met de bron) wat er daarna in dat opzicht is veranderd.

3

In zijn beleid toonde Napoleon zich zowel een erfgenaam als een tegenstander
van de idealen van de Franse Revolutie.
Toon dit aan.

4

In 1808 trokken troepen van Napoleon Spanje binnen. Deze bezetting paste in
de strijd die Napoleon voerde met Groot-Brittannië.
Leg dit uit.

5

Twee uitspraken:
1 Het ingrijpen van Frankrijk en Groot-Brittannië in 1853 op de Krim hing
samen met de afspraken op het Wener Congres.
2 Het ingrijpen van Frankrijk en Groot-Brittannië in 1853 op de Krim betekende
het einde van de afspraken van het Wener Congres.
Leg beide uitspraken uit.

6

7

Een bewering:
Tijdens de Krimoorlog bestond in Groot-Brittannië een verband tussen:
− de uitbreiding van het kiesrecht en
− het verschijnen van meer kranten in de loop van de negentiende eeuw en
− de verandering van het Britse beleid in de loop van de Krimoorlog.
Leg met een voorbeeld van die verandering in het Britse beleid in de Krimoorlog
uit, welk verband er was met de uitbreiding van het kiesrecht én met de
uitbreiding van de pers.
Gebruik bron 2.
Deze bron geeft een juist beeld van de situatie van het Britse leger tijdens het
beleg van Sebastopol.
Geef twee voorbeelden uit de bron die dit beeld bevestigen.
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2p

3p

2p

4p

2p

4p

8

9

10

11

12

13

Gebruik bron 3.
Leg uit:
− (met de prent) welke mening Daumier heeft over de politieke situatie op dat
moment en
− waardoor deze prent ook vlak voor 1870 nog actueel is.
Gebruik bron 4.
Cham geeft in zijn brief een oordeel over het beleid van Napoleon III, en verwijst
daarbij twee maal naar het jaar 1814.
Leg uit:
− (zonder bron) wat de betekenis van het jaar 1814 was voor de Franse positie
in Europa en
− (met de bron) dat Cham over het beleid van Napoleon III een dubbelzinnig
oordeel geeft.
Gebruik bron 4.
Cham doet in het eerste deel van zijn brief een aantal voorspellingen over het
verloop van de komende oorlog.
Noem twee van die voorspellingen en leg per voorspelling uit of deze is
uitgekomen.
De overwinning van Duitsland in de Frans-Duitse oorlog zorgde in Europa voor
veranderingen op verschillende gebieden.
Noem telkens een voorbeeld van zo’n verandering in Duitsland of Frankrijk
− op maatschappelijk gebied en
− op militair gebied.
Geef per verandering aan welk verband er bestond met de Eerste Wereldoorlog.
Gebruik bron 5.
De tekenaar geeft hier zijn visie op het Duitse politiek-militaire beleid omstreeks
1900.
Geef aan:
− (met de bron) welke mening de tekenaar heeft over het Duitse beleid en
− (zonder bron) tot welke internationale spanningen dit Duitse beleid leidde.
Gebruik bron 6.
Lloyd George geeft hier zijn oordeel over de Britse vrouwenbeweging.
Leg uit:
− dat zijn oordeel over de vrouwenbeweging beïnvloed is door de functies die
hij tijdens de oorlog bekleedt en
− dat er volgens hem sprake is van discontinuïteit in de opstelling van de
vrouwenbeweging en
− dat er, anders dan Lloyd George hier aangeeft, wel continuïteit in de
opstelling van de Britse vrouwenbeweging kan worden gezien.
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4p

2p

14

15

Gebruik bron 7 en 8.
Stel je doet onderzoek naar de voedselvoorziening in Berlijn in 1916. Je vindt
deze twee bronnen, die beide geschikt lijken te zijn voor je onderzoek. Toch
twijfel je aan de bruikbaarheid van beide bronnen voor je onderzoek.
Leg bij elke bron uit, met welke reden je kunt twijfelen aan:
− hun betrouwbaarheid en
− hun representativiteit.
Na de Eerste Wereldoorlog werden in vrijwel alle Franse gemeenten
monumenten opgericht voor de gevallen soldaten uit die plaatsen. Deze wijze
van herdenken houdt verband met het traumatische karakter van de Eerste
Wereldoorlog, maar bevat ook een nationalistisch element.
Leg dit voor beide aspecten uit.

Dynamiek en stagnatie in de Republiek

4p

4p

2p

16

17

18

De moedernegotie vormde de basis voor de bloei van de Republiek.
Leg uit waardoor de moedernegotie:
− de commercialisering van de landbouw bevorderde en
− de groei van de steden mogelijk maakte.
De technische vernieuwingen die bijdroegen aan de bloei van de Hollandse
haringvisserij in de 15e eeuw, droegen ook bij aan de moedernegotie.
Licht dit toe door met een voorbeeld van een technische vernieuwing in de
haringvisserij uit te leggen waardoor deze bijdroeg aan:
− de bloei van de haringvisserij en
− de moedernegotie.
De gebeurtenissen hieronder staan in willekeurige volgorde en hebben te maken
met economie en politiek in de Republiek.
1 In Amsterdam breekt het Doelistenoproer uit.
2 Tijdens het Twaalfjarig Bestand wordt de kaapvaart tijdelijk stilgelegd.
3 In de Vrede van Munster wordt de Republiek officieel erkend als
onafhankelijke staat.
4 In de Unie van Utrecht sluiten de zeven Noordelijke gewesten zich aaneen in
hun strijd tegen Filips II.
5 In het Rampjaar krijgt de Republiek te maken met oorlogen met Münster,
Keulen, Frankrijk en Engeland.
6 De Zeeuwen en Hollanders beginnen met de blokkade van de Schelde.
Zet deze gebeurtenissen in de juiste tijdsvolgorde, van vroeger naar later.
Noteer alleen de nummers.
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2p

6p

4p

2p

1p

2p

3p

19

20

21

Tussen 1585 en 1590 vestigden duizenden immigranten uit de Zuidelijke
Nederlanden zich in Haarlem. Vaak werd door arbeiders en ondernemers in de
textielindustrie positief gereageerd op de komst van deze immigranten.
Noem een reden voor de Haarlemse textielarbeiders en een reden voor de
Haarlemse textielondernemers om positief te reageren op de nieuwkomers uit
het Zuiden.
De Republiek werd in de zeventiende eeuw getroffen door mercantilistische
maatregelen van Engeland en Frankrijk.
Noem zowel voor Engeland als voor Frankrijk een dergelijke maatregel en leg
met de inhoud van elke maatregel uit waardoor die nadelig was voor de
economie van de Republiek.
Gebruik bron 9.
Bij deze bron horen de volgende feiten:
1 In 1651 mislukte het overleg over samenwerking in de internationale handel
tussen een Engelse handelsdelegatie en de Staten-Generaal.
2 De Republiek was rond 1650 op het toppunt van haar militaire macht.
Leg bij elk gegeven uit, welke conclusie je daarmee trekt over de
representativiteit van dit gedicht voor de weergave van de verhouding tussen de
Republiek en Engeland rond 1650.

22

Gebruik bron 10.
De schrijver van dit pamflet is een aanhanger van de Patriotten.
Toon met de bron aan dat deze bewering juist is.

23

Gebruik bron 10.
Een bewering:
De gebeurtenissen vanaf 1780 tonen aan dat de schrijver de staat waarin de
Nederlandse vloot verkeerde juist inschatte.
Geef een argument om deze bewering te ondersteunen.

24

25

Gebruik bron 11.
Dit opschrift uit 1784 maakt de bedoelingen van de stichters van het werkhuis
duidelijk.
Toon met de bron aan, dat dit Groningse werkhuis een economisch en
opvoedkundig doel heeft.
Het economische doel van de werkhuizen voor de armen in de zeventiende
eeuw verschuift in de achttiende eeuw naar een meer opvoedkundig doel.
Verklaar deze verschuiving vanuit:
− de economische ontwikkeling van de Republiek die plaatsvond van het
midden van de zeventiende tot het einde van de achttiende eeuw en
− de Verlichting.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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2p

3p

26

Gebruik bron 12.
Deze tabel laat zien dat:
− de eerste helft van de zeventiende eeuw de Gouden Eeuw is geweest maar
− de achttiende eeuw met recht de Zilveren Eeuw wordt genoemd.
Ondersteun beide uitspraken met gegevens uit de tabel.

27

Gebruik bron 12.
De omvang van de buitenlandse handel van de Republiek wijkt in de periode
1671-1680 sterk af van de voorafgaande perioden.
Geef daarvoor een verklaring.

28

In de achttiende eeuw kon de Republiek de economische bloei van de Gouden
Eeuw niet voortzetten.
Verklaar dit door:
− een factor te noemen die bijdroeg aan de economische bloei van de
Republiek in de zeventiende eeuw en
− uit te leggen waardoor dezelfde factor in de achttiende eeuw deze functie
niet meer kon vervullen.

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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Bronnenboekje
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Ten oorlog! Europese oorlogen 1789 - 1919. Oorlog als
maatschappelijk fenomeen
bron 1
René Levasseur, een Frans parlementslid, herinnert zich na de revolutie dat hij
in september 1793 een gesprek heeft met Lazare Carnot, de minister van oorlog
die de dienstplicht invoert
"Het Noordelijke leger", vertelde Carnot, "is in opstand gekomen. We hebben
een sterke leider nodig om deze rebellie te onderdrukken. We hebben u hiervoor
uitgekozen."
"Ik voel me zeer vereerd, Carnot", sprak ik, "maar fermheid is niet genoeg.
Hiervoor zijn ervaring en bekwaamheid op militair gebied vereist en die heb ik
geen van beide."
"We kennen en waarderen u. De aanblik van een geacht man, die een vriend is
van de vrijheid, zal genoeg zijn om de verdwaalden weer terug te leiden."
"Maar Carnot, het ontbreekt mij aan lichamelijke kracht. Zie hoe klein ik ben…"
"Omstandigheden maken de man. Uw sterke karakter en uw toewijding aan de
republiek zijn voor ons de beste garantie."
"Goed dan, ik neem het aan."

bron 2
Een brief uit 1854 van Nigel Kingscote de legerarts van lord Raglan, de Britse
opperbevelhebber op de Krim, aan zijn vriend Henri Mapleton, een legerofficier
in Groot-Brittannië
De belegering gaat maar langzaam vooruit, maar dat is ook de bedoeling want
we willen wachten tot we versterking krijgen in de vorm van mensen en wapens
en ook de Fransen doen dat, maar ik twijfel er niet aan dat we deze stad zullen
innemen. Hoe eerder hoe liever overigens, want dan kunnen we hier weg, maar
ik ben bang dat dit niet het geval zal zijn en we hier de winter zullen moeten
doorbrengen. Het is vervelend, maar gelukkig genoeg hebben we hier een dak
boven ons hoofd. Wat een geluk, zeker voor lord Raglan, dat we dit huis te
pakken kregen, het enige huis in de verre omtrek, met ook nog allerlei schuren
erbij.
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bron 3
Prent uit 1867 van de Franse tekenaar Daumier in het tijdschrift Le Charivari
onder de titel "Actualiteiten"

Onderschrift
Europees evenwicht
Toelichting
De vrouw stelt Europa voor.
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bron 4
De Franse tekenaar Cham publiceerde politieke prenten in het blad Le Charivari.
Hij begint op 17 juli 1870 een brief aan zijn zuster, twee dagen voordat de
Frans-Duitse oorlog uitbreekt
Lieve Marianne,
Ik heb het zo druk dat ik niet weet waar ik moet blijven. Door de nieuwe
gebeurtenissen ben ik gedwongen de hele krantenpagina die ik al af had
opnieuw te maken.
Deze oorlog is een zeer trieste zaak, maar hij was onvermijdelijk. Het is zelfs
schandelijk dat de regering zich aan het lijntje heeft laten houden door Pruisen,
dat zich al die tijd voorbereid heeft om ons op de rug te springen. Het is nu een
kwestie die hetzij in Parijs, hetzij in Berlijn beslist zal worden. De Pruisen doen
geen moeite hun intentie om hier te komen geheim te houden; maar ze zullen
zeer zeker worden afgetuigd en het hele land, tot de laatste man, zal in opstand
komen als ze Frankrijk binnenvallen. We zijn niet meer zo verzwakt als in 1814.
Maar zie hier wat het Keizerrijk ons biedt, altijd maar oorlog, die ons van al onze
mannen en al ons geld berooft. De Duivel hale een dergelijk regime. Enfin, het is
niet meer de tijd om je te beklagen. Ik heb een hoop goede vrienden in het leger
en ik maak me erg druk over hen, want de oorlog met zijn nieuwe
vernietigingsmethodes zal beestachtig worden.
Op 29 juli vervolgt hij zijn brief
Dit is allemaal verschrikkelijk! Een laaghartige oorlog waarbij ons grondgebied in
het geding is, net zoals in 1814. Zie hier waar het keizerrijk ons gebracht heeft
door niet vooruit te kijken.
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bron 5
Een prent uit het Duitse tijdschrift Simplicissimus uit 1899 met als titel "De vlucht
van de Rijksadelaar"

Onderschrift
"Allebei zal ik ze niet lang vast kunnen houden."
Toelichting
De Rijksadelaar is het symbool van het Duitse keizerrijk.
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bron 6
David Lloyd George, minister van munitie en later minister-president van GrootBrittannië tijdens de Eerste Wereldoorlog, schrijft in zijn memoires
Het verhaal over de vrouwenarbeid in de munitieproductie is één van de mooiste
uit de geschiedenis van de oorlog. Elders geef ik een indruk van hun
efficiëntheid en van hun goede toewijding en moed bij het vullen van
granaathulzen. Het was één van die vele merkwaardige ontwikkelingen die door
de oorlog in gang zijn gezet, dat het inzetten van vrouwen en meisjes voor
dienst aan het vaderland geleid werd door dezelfde mensen die vóór de oorlog
de venijnigste tegenstandsters waren van de regering, in hun strijd voor
vrouwenkiesrecht. Mevrouw Pankhurst en haar dochter Christobel, juffrouw
Annie Kenney, mevrouw Drummond en andere belangrijke suffragettes
behoorden tot de eerste strijders in deze nieuwe kruistocht.
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bron 7
Foto van de eerste "Gulashkanone", bijnaam voor de veldkeukens van waaruit
voedseluitdeling aan de burgerbevolking in 1916 in Berlijn plaatsvindt
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bron 8
Oskar Maria Graf schrijft in 1927 in zijn autobiografie
Toen, in 1916, zag je in Berlijn al dat de mensen oorlogsmoe waren. Vooral de
gewone mensen mopperden voortdurend. De rijen voor de
levensmiddelenwinkels werden steeds langer. Uitgemergelde gezichten zag je
daarbij, ineengekrompen gestaltes die er hongerig en kwaad uitzagen. Het leek
erop dat ze elkaar beloerden, bang dat een ander meer zou krijgen dan zijzelf.
Wat eens misschien werkelijk een beweging geweest was, leek nu uit elkaar
gevallen te zijn. Ieder ging nu alleen voor zichzelf. Niemand las meer de gele
telegrammen en de frontberichten. Men morde alleen maar. De demonstraties
voor voedsel liepen uit op demonstraties voor vrede. Overwinnen of verliezen,
heldendaden, veldslagen, woorden van de keizer, Hindenburg en 24 mortieren het was allemaal niet meer belangrijk. (…) De honger drong in zekere zin ook de
huizen van de welgestelden binnen, werd gespreksonderwerp aan de biertafel,
werd een onzichtbaar spook dat overal voelbaar was.

Dynamiek en stagnatie in de Republiek
bron 9
Fragment uit het gedicht "Het karakter van Holland" uit 1653, door Andrew
Marvell, een Brits schrijver en politicus. Als parlementslid schreef Marvell vele
brieven aan zijn kiezers, satirisch prozawerk en politieke pamfletten tegen de
ministers en de koning van Engeland. Tevens onderneemt hij diplomatieke missies
naar Rusland en de Republiek
Het karakter van Holland
Holland: hoe slecht past hier die titel 'land',
zijnde een uitvaagsel van Engels zand,
met niet meer aarde dan wordt omgewoeld
als 'n Britse bootsman aan het peillood woelt,
plus wat de trage vloed van de oceaan
aan schelp- en mosselresten doet vergaan.
Zulk onverteerd uitspuwsel van de zee
kreeg 't Hollands volk als passend woonoord mee.
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bron 10
De schrijver van een anoniem pamflet, die zichzelf 'een zeeman' noemt, schrijft
in 1779 over de Nederlandse vloot
De koophandel, dit ontkende nooit iemand, is de grote hartader van onze
Republiek. Ik zeg, dat een zeemacht net als onze landmacht op een blijvende
vaste voet gehandhaafd moet worden. Dat is te zeggen, niet slechts voor enige
bijzondere tijd, maar voor altijd (…) Bedenk eens goed, wat of onze zeemacht
dan toch eigenlijk nu is? Enige weinige schepen, schepen waarvan
verscheidene misschien weer onttakeld, als dode rompen bij de werven zullen
liggen. Bedenk eens met wat volk die dan nog, over 't algemeen genomen,
bemand zijn. Met opgeraapt volk; meest schuim van allerlei natiën, die slechts
op één of twee tochten rekenen konden. Die geheel en al geen zekerheid
hebben van hun dienst. Die dus geen grondbeginsel van krijgseer konden
hebben: want dit kan alleen in een blijvend lichaam plaats hebben. Die
ongevoelig, geheel en al ongevoelig zijn voor het woord van Vaderland. Is dit
een zeemacht voor een Mogendheid, die de naam draagt van een
Zeemogendheid? Voor een Mogendheid die in het buitenland als zo rijk te boek
staat?
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bron 11
Boven de ingang van het Groningse werkhuis uit 1784 staat het volgende (de
vertaling staat er onder)
Vlied lediggangers, die de Vadsigheid beminnen,
Van dit gewijde Huis, hier woont de Nijverheid.
Neen – treed deez' voorpoort in, om zelf uw brood te winnen;
't Is Menschenmin alleen, die u naar binnen leid;
Laat Dankbaarheid Uw hart, laat Vlijt Uw hand besturen,
Dis sal, der stichteren naam, Roem Vol den Tijd verduuren.
In modern Nederlands:
Vlucht luilakken die de vadsigheid beminnen
Van dit gewijde huis, hier woont de Nijverheid.
Nee, ga door deze voorpoort om zelf uw brood te verdienen.
Het is enkel menslievendheid die u naar binnen leidt,
Laat dankbaarheid uw hart, laat vlijt uw hand besturen
Daardoor zullen de namen van de stichters roemvol de tijd doorstaan.

bron 12
Omvang van de buitenlandse handel van de Republiek in de zeventiende en
achttiende eeuw (in prijzen van 1790, in miljoenen guldens, schattingen)
Buitenlandse handel van de Republiek 1624-1790
in miljoen gulden
1624-1625

275

1641-1650

400

1651-1660

275

1661-1670

250

1671-1680

175

1681-1690

250

1691-1700

350

1753

270

1790

260
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Examen VWO

2008
tijdvak 1
dinsdag 20 mei
9.00 - 12.00 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 28 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen
punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië

2p

3p

3p

3p

2p

2p

1

2

3

4

5

6

Stel:
Er worden twee scheepswrakken gevonden van schepen op weg naar Indië. Het
ene wrak was beladen met vaten zilveren rijksdaalders en ballast zoals
bakstenen. Het andere wrak had een lading die bestond uit katoenen stoffen uit
Twente (‘katoentjes’).
Leg uit welk wrak uit de VOC-tijd en welk wrak uit de tijd van de NHM dateert.
De VOC had voor het eigen personeel predikanten in dienst. Het was deze
predikanten verboden in Indië hun geloof te verspreiden.
Leg uit waarom de VOC dit verbood en noem een reden waarom deze regel niet
gold voor de Molukken.
Gebruik bron 1.
Deze beschrijving past bij de contacten tussen Nederlanders en de bevolking
van de Indonesische archipel omstreeks 1830.
Licht dit toe door:
− een kenmerk van die contacten te noemen en
− met een gegeven uit de bron aan te tonen dat deze tekst daarbij aansluit en
− (zonder bron) aan te geven wat er omstreeks 1900 verandert in die
contacten.
Gebruik bron 2.
Deze prent over de NHM past in een liberale krant uit die tijd.
Toon aan dat dit juist is, door:
− met een element uit de prent uit te leggen welke kritiek er op de NHM wordt
geleverd en
− uit te leggen waarom dit past bij opvattingen van liberalen uit die tijd.
De volgende gebeurtenissen uit de geschiedenis van Indonesië staan in
willekeurige volgorde:
1 De Koelieordonnantie wordt afgekondigd.
2 De Agrarische Wet treedt in werking.
3 Het Suezkanaal wordt geopend.
4 De Lombokexpeditie vindt plaats.
5 Er komt een einde aan de Atjeh-oorlog.
6 De eerste particuliere ondernemingen krijgen concessies voor het winnen
van delfstoffen.
Zet deze gebeurtenissen in de juiste tijdvolgorde van vroeger naar later. Noteer
alleen de nummers.
Tijdens en na het Cultuurstelsel werd op Java de feodaal-agrarische
samenleving meer en meer vervangen door een op geld gebaseerde economie.
Leg uit waardoor de invoering van een geldeconomie een verslechtering
betekende voor veel Javaanse boeren.

800025-1-012o

2

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 598

4p

2p

2p

3p

2p

2p

7

8

9

10

11

12

Gebruik bron 3.
Een bewering:
Van Deventer wordt gezien als een van de grondleggers van de Ethische
Politiek. Toch zal de Nederlandse regering die rond 1900 de Ethische Politiek
invoert, op grond van dit fragment bezwaar maken tegen de opvatting van Van
Deventer.
Leg uit:
− wat Van Deventer ziet als motief voor het veranderen van het koloniale
beleid en
− welk motief de Nederlandse regering rond 1900 daar tegenover zal stellen.
Gebruik bron 4.
De schrijver van deze tekst is in 1927 een bekend lid van de SDAP, de SociaalDemocratische Arbeiders Partij, de voorloper van de PvdA.
Leg uit dat zijn mening over de samenwerking van de Indonesische nationalisten
met het Nederlandse koloniale bestuur kenmerkend is voor een
sociaaldemocratische opvatting over de manier waarop politieke doelen bereikt
moeten worden.
Gebruik bron 4.
Koch laat in deze tekst zien dat de associatiegedachte mislukt is.
Leg dit uit.
Gebruik bron 4 en 5.
In bron 5 verwijst Soekarno impliciet naar de discussie die in de jaren twintig
onder de Indonesische nationalisten is gevoerd over coöperatie of noncoöperatie.
Beschrijf de visie van Soekarno op deze discussie door:
− eerst aan te geven welk standpunt over deze kwestie door de Indonesische
nationalisten wordt ingenomen in 1927 (bron 4) en
− vervolgens duidelijk te maken welke weergave Soekarno in 1945 (in bron 5)
geeft van dit standpunt en
− ten slotte (zonder de bronnen) een verklaring te geven voor zijn weergave.
Gebruik bron 6.
Een bewering:
Uit de opschriften op het monument op deze foto blijkt dat de Indonesische
nationalisten in hun propaganda de internationale verhoudingen op dat moment
goed inschatten.
Noem een argument waarmee je deze bewering ondersteunt en geef een reden
waarom juist het Van Heutsz monument gebruikt is voor deze tekst.
Een zin uit een Nederlands geschiedenisboek:
“Op 27 december 1949 wordt de soevereiniteitsoverdracht getekend, waarbij
Indonesië onafhankelijkheid wordt verleend”.
Leg uit welk bezwaar een Indonesiër tegen deze weergave van de
gebeurtenissen zou kunnen hebben.
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In 1950 maakte Soekarno een einde aan de federale staatsvorm van Indonesië
door het uitroepen van de eenheidsstaat.
Leg uit waarom deze gebeurtenis:
− onaanvaardbaar was voor een groot deel van de inwoners van de Molukken
en
− de Nederlandse regering deed besluiten om Nieuw-Guinea niet over te
dragen aan Indonesië, wat aanvankelijk wel de bedoeling was.
Omstreeks 1948 en omstreeks 1962 stonden Nederland en Indonesië tegenover
elkaar. In beide conflicten speelden de Verenigde Staten een rol.
Leg uit:
− welke rol de Verenigde Staten speelden in het conflict omstreeks 1948 en
− welke rol de Verenigde Staten speelden in het conflict omstreeks 1962 en
− welke continuïteit er zichtbaar is in de rol van de Verenigde Staten in beide
conflicten en
− waardoor deze opstelling van de Verenigde Staten kan worden verklaard.

Ten oorlog! Europese oorlogen 1789 - 1919. Oorlog als
maatschappelijk fenomeen

2p

2p

5p

15

De coalitieoorlogen die na de Franse Revolutie uitbraken, hadden voor het
Franse revolutionaire bewind een machtspolitieke én ideologische achtergrond.
Leg dit voor beide achtergronden uit.

16

De Franse Revolutie had grote invloed op de sociale samenstelling van het
Franse leger.
Leg dit uit.

17

Gebruik bron 7.
Stel: je onderzoekt de sociaaleconomische aspecten van de Napoleontische
oorlogen. Je vindt deze brief en je vraagt je af of deze bron bruikbaar is voor je
onderzoek.
Bespreek de bruikbaarheid van deze bron voor je onderzoek naar de
sociaaleconomische aspecten van de Napoleontische oorlogen door:
− eerst aan de bron een sociaaleconomisch aspect van de Napoleontische
oorlogen te ontlenen en
− daarna een argument vóór en een argument tegen de betrouwbaarheid van
de informatie uit deze bron te geven en
− vervolgens een argument vóór en een argument tegen de representativiteit
van deze bron voor je onderzoek te geven.
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De volgende gebeurtenissen houden allemaal verband met de Krimoorlog:
1 De Russische tsaar eist het beschermheerschap op over de orthodox
christenen in het Turkse Rijk.
2 In Groot-Brittannië wordt militaire censuur ingesteld.
3 Op het Wener Congres komt de Grote Alliantie tot stand.
4 In Turkije komt een discussie op gang over de keuze tussen hervorming in
westerse zin of een terugkeer naar een islamitisch bewind.
5 Rusland verslaat de Turkse vloot in de Zwarte Zee.
6 Sebastopol wordt na een belegering ingenomen door Groot-Brittannië en
Frankrijk.
7 Tsaar Alexander II volgt zijn vader Nicolaas I op, en gaat in op het
vredesvoorstel van Napoleon III.
Zet deze gebeurtenissen in de juiste tijdvolgorde van vroeger naar later. Noteer
alleen de nummers.
Gebruik bron 8.
Aan de hand van deze bron kom je tot de volgende beweringen:
1 De Krimoorlog heeft geleid tot verandering in de Britse legerorganisatie.
2 Uit deze bron blijkt een verandering van de rol van vrouwen in GrootBrittannië na de Krimoorlog.
Ondersteun elke bewering.
De Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 moest zowel voor Napoleon III als voor
Bismarck een oplossing bieden voor hun politieke problemen.
Noem voor elk land zo’n politiek probleem en geef aan hoe dat door de oorlog
opgelost zou kunnen worden.
Gebruik bron 9.
Bismarck heeft op dit schilderij een centrale plaats gekregen.
Noem:
− een reden waarom dit schilderij gezien kan worden als propaganda en
− (zonder bron) twee redenen waarom Bismarck die centrale plaats in de
aanloop naar de afgebeelde gebeurtenis heeft verdiend.
Onderdeel van de Weltpolitik van keizer Wilhelm II was het verkrijgen van
kolonies voor Duitsland.
Leg uit waardoor dit het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog (mede)
veroorzaakte.
Veel socialisten steunden hun regeringen bij het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog.
Leg uit waarom veel socialisten principieel tegenstander waren van de oorlog,
maar toch hun regeringen steunden.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.

800025-1-012o

5

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 601

2p

2p

2p

3p

3p

24

25

26

27

28

Gebruik bron 10.
Robert Otto Marcus verschilt met zijn regering van mening over de beste manier
waarop hij het vaderland kan dienen.
Noem dit verschil van mening en leg uit dat dit verschil veroorzaakt wordt door
de eisen die de moderne oorlogsvoering aan een staat stelt.
Gebruik bron 10 en 11.
Stel:
Een historicus onderzoekt met deze twee soldatenbrieven de wisselwerking
tussen soldaten in de loopgraven en hun thuisfront. Hij constateert dat contact
met het thuisfront verschillend kan uitwerken op het moreel van de soldaten.
Leg met de twee brieven uit, waarop deze historicus zijn constatering baseert.
Gebruik bron 11.
Johannes Haas is pessimistisch over de toestand in Duitsland na afloop van de
oorlog.
Leg uit:
− of zijn voorspelling is uitgekomen en
− welke oorzaak hij voor deze toestand suggereert.
Gebruik bron 12.
Twee beweringen:
1 Uit dit affiche blijkt dat de Russische regering inziet dat in een moderne
oorlog het thuisfront van groot belang is.
2 Begin 1918 past de verspreiding van dit affiche niet meer in het beleid van
de Russische regering.
Licht beide beweringen toe.

Gebruik bron 13.
Jordaan geeft in deze prent een visie op de vredesbesprekingen in Versailles.
Leg uit:
− (met een element uit de prent) wat die visie is en
− dat Jordaan, als het om de Vrede van Versailles gaat, gelijk heeft gekregen.

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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De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië
bron 1
Johannes Olivier, directeur van de Landsdrukkerij te Batavia, geeft rond 1827
een beschrijving van het huiselijk leven van de koloniale oudgast (oudgediende
in de tropen)
De oudgast komt derhalve omstreeks vijf uur ’s ochtends in een kabaai en een
sarong gekleed uit zijn slaapvertrek tevoorschijn. De kabaai is een soort van
kamerjapon van katoen of sits; de sarong is een kledingstuk dat in Europa
geheel onbekend is, bestaande uit een stuk katoen, gebloemd of geruit, en van
gedaante als een wijde zak zonder bodem. Men stapt daar met de voeten in en
rolt dit stuk linnen om de lendenen, waarna men de tip in het gewaad zelf stopt,
zodat het op een vrouwenrok lijkt. (…) In dit ochtendkostuum wandelt de
oudgast met pantoffels, doch zonder kousen op en neer in de galerij of veranda.
(…)
Wanneer hij zich na het bad wel lekker bevindt, scharrelt hij naar binnen en
begeeft zich zonder schroom in het genoemde luchtige ochtendgewaad aan
tafel, waar een overvloedig ontbijt hem reeds wacht.
Het ontbijt bestaat half uit Europese en half uit inlandse gerechten. De
voornaamste onderdelen zijn nasi, kerrie, sambal of ander toespijs met
gebraden vis, koud vlees, karbonade, eieren en dergelijke.
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bron 2
Een anonieme spotprent met als titel “De Groothandelaar”, circa 1840

Toelichting
Op de krat, de tonnen en de zakken op het hoofd van het zeemonster staan de
letters NM, een afkorting voor Nederlandsche Handel-Maatschappij, en de
letters mo-no-po-li (monopolie).
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bron 3
Mr. C.Th. van Deventer bepleit in 1899 in het tijdschrift De Gids dat de
‘ereschuld’ aan Nederlands-Indië dient te worden afgelost, in hoofdzaak door
middel van de (vermogens)belasting die de rijkere Nederlanders betalen
(de Nederlandse belastingbetaler) worde dan in herinnering gebracht dat in
Nederland de welvaart der gegoede klassen waartoe zij behoren, ten nauwste
samenhangt met het behoud van onze koloniën in Oost-Indië en dat er geen
beter middel bestaat om dat behoud te waarborgen dan een politiek van
rechtvaardigheid en eerlijkheid. Want alleen daardoor zullen wij ons duurzaam
kunnen verzekeren van een macht waartegen de sterkste landingslegers niet
zouden zijn opgewassen: de achting, de liefde, de trouw der talrijke bevolking
van Insulinde. Nog is het niet te laat: de grote meerderheid der Inlanders is
tevreden, of althans niet ontevreden, onder Nederlands heerschappij, weet niet
beter of het behoort zo. Maar – les idées marchent, (de ideeën verspreiden zich)
zelfs in Indië onder de inlandse bevolking!

bron 4
De Nederlandse sociaaldemocraat D.M.G. Koch is journalist in Bandoeng. In
1927 vraagt Soekarno hem lid te worden van de Bandoengse Algemene
Studieclub, een voorloper van de PNI. In zijn herinneringen schrijft hij hierover
Ik was nog maar korte tijd lid van de Studieclub, toen Soekarno mij verzocht een
spreekbeurt te vervullen (…). Ik stelde hem voor, dat ik dan spreken zou over
Gandhi. Soekarno en zijn medestanders hadden het non-coöperatie-beginsel
aanvaard, en ik achtte dit onjuist en meende goed te doen door op de
consequenties van die politiek in het toenmalige Brits-Indië te wijzen.
Onder het uitspreken van mijn betoog was uit de bijeenkomst generlei reactie
gekomen, ofschoon ik wist en voelde dat de meerderheid der aanwezigen het er
niet mee eens was: een fijn begrip voor hoffelijkheid weerhield hen van
interrupties en kritiek. Nadat ik uitgesproken was, kwamen evenwel de tongen
los. De strekking der tegenwerpingen was, dat men met een bewind dat de
belangen der bevolking verwaarloosde en de ontwikkeling van de inheemse
maatschappij tegenhield, niets te maken wilde hebben. Ik kon dat sentiment, dat
blijk gaf van nationaal bewustzijn, van de wil zichzelf te zijn, op zichzelf
waarderen. Maar ik ontkende, dat dit ertoe leiden moest te weigeren om de
organen die het koloniale regiem geschapen had, in het belang van de bevolking
te benutten voor zover dit mogelijk was. Ik kreeg ten slotte een plichtmatig, niet
enthousiast applaus.
Als lid van de Studieclub deed ik nog een andere ervaring op. Enkele leden,
onder andere dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, stelden mij kandidaat voor een
bestuursfunctie, hetgeen ik accepteerde. Latif kwam daartegen in verweer. Hij
wilde geen Nederlander in het bestuur. “Er wordt”, zei hij, “van ons Indonesiërs
altijd gezegd, dat wij hulp van Europeanen nodig hebben om wat te bereiken,
dat wij het niet zelfstandig kunnen”. Mij persoonlijk kon hij waarderen; zijn verzet
tegen mijn kandidatuur was principieel. Ik trok mijn kandidatuur in.
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bron 5
Kort na het uitroepen van de onafhankelijkheid van Indonesië houdt Soekarno
op 23 augustus 1945 zijn eerste presidentiële rede
Wij hebben vijfentwintig jaar gesmeekt en geroepen om ons militair te trainen;
opdat wij ons konden verdedigen. Tevergeefs! En toch hebben de Nederlanders
buiten ons om Japan de oorlog verklaard. Daardoor en omdat zij lafhartig zijn
gevlucht, hebben ze ons aan een Japanse bezetting overgeleverd en ons in de
zwaarste ellende van oorlog, hongersnood, ziekte en armoe gestort. Niets
hebben zij gedaan om ons te bevrijden. Maar nu de Amerikaanse atoombom
Japan tot capitulatie heeft gedwongen, willen zij terugkeren, ons weer knechten
en ons opnieuw weerloos maken, zodat we straks opnieuw in ellende worden
gedompeld. Dat nooit! Dan liever ons doodvechten.

bron 6
Foto van het Van Heutszmonument in Batavia, 1945

Opschrift op het monument
Indonesia never again the “life-blood” of any nation! (Indonesië nooit meer de
levensader van welk (ander) land dan ook!).
Aan de zijkant staat onder andere op het monument geklad:
The birth-right of a nation: self-determination (Het geboorterecht van een volk:
zelfbeschikking)
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Ten oorlog! Europese oorlogen 1789 - 1919. Oorlog als
maatschappelijk fenomeen
bron 7
Een brief uit Duitsland van Frans Caroos, soldaat in het Franse leger, aan zijn
familie in Hulst (Zeeuws-Vlaanderen) uit 1813
Erfurt, 29 augustus 1813
Zeer beminde broer en zus, oom, tante en neef en nicht in Hulst.
Ik laat jullie weten dat ik goed gezond ben. Ik hoop dat het met jullie hetzelfde
gaat. Ook laat ik jullie weten dat ik enige tijd koorts heb gehad, maar nu ben ik
die kwijt. Ook laat ik jullie weten dat het leven hier zeer duur is, want wie geen
geld heeft moet hier grote armoede lijden. Jullie kunnen je wel indenken dat als
er zoveel volk is, alles duur is. Ook ben ik in deze stad in garnizoen, wij zijn hier
in de kazerne, waar al veel soldaten zijn. Ook komen hier alle dagen gewonden.
Ik heb er in acht dagen 9.000 zien passeren. Ook nieuws kan of mag ik niet
schrijven, maar ik hoop binnenkort thuis te zijn.
En (ik) verzoek jullie vriendelijk naar dit adres zo spoedig mogelijk 20 frank op te
sturen en dat zeer haastig, zonder twee dagen te wachten, te doen. Want ik
vrees hier niet lang te mogen blijven (…)

bron 8
In antwoord op de vragen van de Britse parlementaire onderzoekscommissie
naar de medische verzorging in het leger schrijft Florence Nightingale in 1857
We hebben meer informatie over de medische geschiedenis van de Krimoorlog
dan van welke andere oorlog dan ook. Deze gegevens vormen samen het
complete bewijs, dat, na de grote ramp die door verwaarlozing is veroorzaakt,
het leger in de hoogste staat van gezondheid en efficiency is gekomen. In de
geschiedenis is nergens een dergelijk voorbeeld te vinden. Het is het complete
experiment (dat ik op de Krim heb uitgevoerd) op een reusachtige schaal.
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bron 9
Dit schilderij uit 1878, met de titel ‘Kaiserproklamation’, is gemaakt naar
aanleiding van het uitroepen van het Duitse Keizerrijk in 1871. Op het schilderij
zijn Bismarck (in het wit, voor het podium) en keizer Wilhelm I (op het podium)
afgebeeld. Er omheen staan juichende Duitse vorsten en hoge officieren
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bron 10
In april 1915 schrijft de student medicijnen Robert Otto Marcus, vrijwilliger in het
Duitse leger, van het front in Frankrijk aan zijn ouders
Jazeker vader, de brief met het ingesloten krantenknipsel heeft mij wel degelijk
bereikt. Het knipsel over de mogelijkheid om verlof te krijgen om de
medicijnenstudie af te ronden was ook zeer interessant. Ik heb er niet lang over
gedaan om een besluit te nemen. Natuurlijk zou ik graag examen willen doen,
dat is niet het probleem. Dan was ik tenminste van dat gedoe af en had ik in
ieder geval mijn studie afgerond. Maar ik doe het niet nu. De voornaamste reden
daarvoor is de onverdraaglijke gedachte: ik ben dan een half jaar in München en
ver van oorlog en gevaar, terwijl mijn kameraden in het veld staan en elk
moment voor het vaderland kunnen sneuvelen. Ik weet zeker dat ik hard zou
studeren en voor het examen zal slagen. Maar ik weet ook zeker dat ik na alle
ontberingen in de oorlog plezier zou gaan maken. (…) Ik zou dan telkens aan de
anderen moeten denken, die zich voor mij opofferen terwijl ik plezier maak, naar
een koffieconcert ga en fijn ga wandelen in Partenkirchen. (…)
Kortom: ik zou het voor mijzelf niet kunnen verantwoorden om uitgerekend nú
voor het examen te gaan werken en egoïstische pleziertjes na te jagen, zelfs
niet wanneer de staat het goed vindt.

bron 11
In januari 1916 schrijft de student Johannes Haas, vrijwilliger in het Duitse leger
vanuit Frankrijk
Reinhold, een jongen uit mijn groep, kreeg van zijn vrouw een brief dat zij,
behalve de bedden, alle meubels naar de Bank van Lening heeft moeten
brengen. Natuurlijk verbazen de luitenantjes zich erover dat de mensen geen zin
meer hebben. Deze ‘Sekt-en-Wijn-Luizen’ vieren feest en wij komen om in de
modder en krijgen voor het kerstfeest 12 lepels afvalmarmelade en 14
suikerklontjes. De schreeuwlelijk Liebknecht* is de enige voor wie de soldaten
nog sympathie voelen en in wie ze vertrouwen hebben. (…) Dat is de stemming
bij Jan Soldaat. Luister vooral niet naar het geleuter van de
oorlogscorrespondenten.
Ondanks alles geloof ik niet in het gevleugelde woord: ‘Het is pas vrede
wanneer we het geweer omdraaien.’ Maar ooit zal het er vreselijk aan toe gaan.
Wie dan al uit liefde voor zijn vaderland is gesneuveld, mag van geluk spreken,
want dan wordt het erger dan de oorlog zelf.
Toelichting
* Karl Liebknecht was de leider van de Duitse communistische Spartakusbund
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bron 12
Een Russisch affiche uit 1916 waarin de bevolking opgeroepen wordt in te
schrijven op een oorlogslening

Vertaling
Koop een oorlogslening tegen vijf en een half procent rente (want) een
overvloed aan granaten is een garantie voor de overwinning.
Toelichting
Op de achtergrond is een wapenfabriek afgebeeld.
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bron 13
Een prent van L.J. Jordaan uit het Nederlandse tijdschrift “Het Leven” van
20 mei 1919

Onderschrift
“Zwijg, dit zijn nu mijn veertien punten. Begrepen?!”
Toelichting
De persoon links op de voorgrond is de Amerikaanse president Wilson, rechts
staat de Franse president Clemenceau. In de stralenkrans van de figuur op de
achtergrond staat “Pax”, vrede.
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Examen VWO

2008
tijdvak 2
woensdag 18 juni
9.00 - 12.00 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 25 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen
punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië

2p

5p

2p

3p

6p

1

2

3

4

5

In 1596 bereikte een Nederlandse expeditie onder Cornelis de Houtman
Bantam.
Leg uit welk verband er bestaat tussen deze expeditie en de wetenschappelijke
ontwikkeling in de zestiende eeuw.
Een bewering:
In de kritiek van veel patriotten op de VOC en in de kritiek van veel negentiendeeeuwse liberalen op het Cultuurstelsel speelden hun politieke opvattingen mee.
Toon dit aan door:
− de kritiek van de patriotten op de VOC te noemen en uit te leggen hoe die
voortvloeide uit hun politiek opvattingen en
− de kritiek van veel liberalen op het Cultuurstelsel te noemen en uit te leggen
hoe die voortvloeide uit hun politiek opvattingen en
− de overeenkomst tussen beide opvattingen te noemen.
Gebruik bron 1.
In deze tekst komen een aantal aspecten van het Cultuurstelsel naar voren.
Noem er twee.
Gebruik bron 1 en 2.
Stel: je onderzoekt de gevolgen van het Cultuurstelsel voor de Javaanse boeren
en je gebruikt deze twee bronnen. Je stelt vast dat de tabel het verhaal van
Raden Saleh bevestigt.
Leg dit uit door:
− eerst aan te geven welk gevolg van het Cultuurstelsel Raden Saleh noemt
voor de Javaanse boeren die suikerriet verbouwen en
− daarna aan te geven waardoor de tabel zijn beschrijving ondersteunt en
− ten slotte daarmee duidelijk te maken waarom jij de beschrijving van Raden
Saleh een goed bruikbare bron vindt voor je onderzoek.
Twee gegevens:
1 De militaire operaties die generaal Van Heutsz leidde in Atjeh, werden door
de Nederlandse regering een vorm van "pacificatie" genoemd.
2 De militaire operaties die generaal Spoor leidde in 1947 en 1948, werden
door de Nederlandse regering "politionele acties" genoemd.
Leg voor elk van beide benamingen uit dat deze politiek gekleurd is, door:
− eerst voor beide operaties aan te geven welk doel er werd nagestreefd en
− daarna uit te leggen welke kritiek er op elk van beide operaties werd
uitgeoefend en
− ten slotte voor elk van beide uit te leggen waarom de naamgeving politiek
gekleurd was.
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Gebruik bron 3.
Een Nederlandse historicus wil deze foto opnemen in een boek over de
geschiedenis van Nederlands-Indië. Hij stelt vast dat deze foto met toelichting
bruikbaar is als illustratie bij twee verschillende passages, namelijk:
− de beschrijving van de Ethische Politiek en
− de beschrijving van de sociale structuur van de Indische maatschappij.
Beargumenteer voor elk van beide passages waarom de foto met toelichting
daarvoor bruikbaar is.
Gebruik bron 3.
Een Indonesische historicus schrijft een geschiedenis van zijn land. Hij besluit
om deze foto met toelichting op te nemen als illustratie bij een betoog waarin hij
de Ethische Politiek bestempelt als hypocriet.
Geef de redenering weer die deze historicus hierbij zou kunnen volgen.
Gebruik bron 4.
Snouck Hurgronje levert in deze tekst kritiek op het Nederlandse koloniale
beleid.
Licht dit toe door:
− twee punten van kritiek van Snouck Hurgronje op de Volksraad te noemen
en
− (zonder bron) per kritiekpunt uit te leggen of bij de herziening van de
Volksraad in 1925 met deze kritiek rekening is gehouden.
De volgende gebeurtenissen uit de geschiedenis van Indonesië staan in
willekeurige volgorde:
1 Japan capituleert.
2 Japan begint met het ronselen van romusha's.
3 Begin van de opstand van de P.K.I.
4 Soekarno roept de Republiek Indonesië uit.
5 De Partai Nasional Indonesia (PNI) wordt opgericht.
6 De Sarekat Islam wordt opgericht.
7 Indonesië wordt bezet door Japan.
Zet deze gebeurtenissen in de juiste tijdvolgorde van vroeger naar later. Noteer
alleen de nummers.
Gebruik bron 5.
Noem een onderdeel van deze toespraak dat de Nederlandse regering op dat
moment verontrust zal hebben en leg uit waardoor dit de Nederlandse regering
verontrust.
Al in de eerste grondwet van de Republiek Indonesië werd vastgelegd dat het
Bahasa Indonesia de officiële taal van Indonesië werd.
Leg uit welke politieke bedoeling hiermee nagestreefd werd.
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Gebruik bron 6.
Een interpretatie:
In deze prent over de kwestie Nieuw-Guinea laat tekenaar Opland zien dat
volgens hem er bij de Nederlandse regering sprake is van:
− westers superioriteitsgevoel en
− nationaal prestige.
Ondersteun beide onderdelen van deze interpretatie, telkens met een verwijzing
naar een element uit de bron.

Ten oorlog! Europese oorlogen 1789 - 1919. Oorlog als
maatschappelijk fenomeen

2p

13

Tijdens de Coalitieoorlogen werd in Frankrijk de algemene dienstplicht
ingevoerd.
Leg uit waarom dit volgens de Franse regering paste bij de revolutionaire
idealen.

3p

14

Gebruik bron 7.
Deze prent wordt in 1805 in de Duitse stad Hamburg op Frans verzoek in beslag
genomen.
Geef hiervoor de verklaring, door uit te leggen:
− met een element uit de prent wat de tekenaar van Napoleon vindt en
− dat deze prent niet past bij het beeld dat Napoleon buiten Frankrijk wil
uitdragen.

2p

15

Na 1815 werd in veel Europese landen de dienstplicht weer afgeschaft.
Leg uit dat dit verband hield met de veranderde functie van de legers na de
Napoleontische oorlogen.

16

Gebruik bron 8.
Een onderzoeker komt met deze bron tot een aantal beweringen:
1 Na 1815 is er niet veel veranderd in de medische verzorging in het Britse
leger.
2 De publieke opinie in Groot-Brittannië is een factor in de oorlogvoering
geworden.
Ondersteun elke bewering met de bron.

3p

17

De Britse regering nam maatregelen om de verzorging van de soldaten in de
Krimoorlog te verbeteren.
Noem zo’n maatregel en leg uit tot welke discussie dit leidde.

4p

18

4p

Gebruik bron 9.
Leg uit:
− op welke twee manieren de Pruisische legerleiding de soldaten voor de
Frans-Duitse oorlog tracht te winnen en
− waarom het jaartal 1813 is vermeld.
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De volgende gebeurtenissen rond de Frans-Duitse oorlog staan in willekeurige
volgorde:
1 Bismarck besluit Parijs te bombarderen.
2 Frankrijk verklaart Pruisen de oorlog.
3 De Noord-Duitse Bond wordt opgericht.
4 De Derde Republiek wordt uitgeroepen.
5 De Slag bij Sedan vindt plaats.
6 De Vrede van Frankfurt wordt gesloten.
Zet deze gebeurtenissen in de juiste tijdvolgorde van vroeger naar later. Noteer
alleen de nummers.
Op 18 januari 1871 werd, nog tijdens de Frans-Duitse oorlog, de koning van
Pruisen tot Duits keizer uitgeroepen. Dit gebeurde in de Spiegelzaal van het
paleis van de Franse koningen in Versailles.
Leg uit dat de keuze van deze plaats gevolgen heeft gehad voor de verhouding
tussen Duitsland en Frankrijk.

21

Gebruik bron 10.
De Russische censuur kan deze prent in 1914 hebben verboden vanwege de rol
die de tekenaar Rusland in deze prent geeft.
Ondersteun deze bewering door:
− (met de prent) aan te geven welke rol de tekenaar aan elk land geeft en
− daarmee aannemelijk te maken waarom deze prent door de Russische
censuur kan zijn verboden.

22

Gebruik bron 11.
Op het moment dat het bericht geschreven wordt, lijken de kansen voor de
Geallieerden gunstiger dan uit dit rapport van Haig blijkt.
Leg uit waardoor:
− Douglas Haig pessimistisch is over het verloop van de oorlog en
− (zonder bron) de oorlogssituatie op dat moment voor de Geallieerden
gunstiger is dan Haig beschrijft.

23

Gebruik bron 11.
Stel: Je doet onderzoek naar de Britse militaire operaties aan het westelijk front
vanaf eind 1917 en je wilt deze bron gebruiken.
Geef, in verband met dit onderzoek:
− een argument vóór of een argument tegen de betrouwbaarheid en
− een argument vóór of een argument tegen de representativiteit van deze
bron.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Gebruik bron 12.
Met dit affiche worden jonge mannen overgehaald dienst te nemen in het
Amerikaanse leger.
Bespreek dit affiche, door:
− het argument te noemen dat in het affiche gebruikt wordt om de soldaten
voor de strijd tegen Duitsland te werven en
− uit te leggen dat dit argument enerzijds wel en anderzijds niet overeenkomt
met de realiteit en
− duidelijk te maken dat dit affiche geen onderdeel kan zijn van een officiële
Amerikaanse overheidscampagne.
In november 1918 lieten de Duitse keizer en het opperbevel het sluiten van de
wapenstilstand over aan de Duitse overgangsregering. Dit gaf aanleiding tot het
ontstaan van de dolkstootlegende.
Leg dit uit.

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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Bijlage VWO
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geschiedenis

Bronnenboekje
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De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië
bron 1
Raden Saleh (1816-1881) is in zijn tijd een beroemd schilder van Indonesische
afkomst die in westerse stijl schilderijen, waaronder veel portretten, maakt. Hij is
conservator van de officiële schilderijenverzameling van de gouverneurgeneraal. Op 19 juli 1852 schrijft hij over de omgeving van Majalengka (bij
Bandung op Java)
Al reizende zag ik vele voormalige indigofabrieken die leegstonden omdat er niet
meer geplant werd. Deze indigoaanplantingen hadden de kleine man kapot
gemaakt, ten eerste was het werk voor de kleine man uitermate zwaar, ten
tweede alle sawahs die met indigo beplant waren raakten onvruchtbaar;
derhalve werd de kleine man arm en alle ambtenaren werden rijk omdat zij
procenten uit die culture kregen (…) Wat betreft de suikeraanplant, voor de
kleine man was er een kleine verlichting, maar het overgrote deel van de winst
vloeide slechts naar de fabrikanten en ambtenaren.
Toelichting
De kleine man = (hier) de Javaanse boer

bron 2
Productie van rietsuiker op Java 1840-1870 in het Cultuurstelsel

800049-2-012b

Jaar

Rietsuiker (x 1000 kg)

1840
1845
1850
1855
1860
1865
1870

42.776
53.801
64.642
54.151
54.887
64.357
67.170
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bron 3
Tijdens een pestepidemie in 1912 worden maatregelen genomen om
verspreiding van de ziekte tegen te gaan. De foto toont een barak voor
treinreizigers die dient om zich grondig te wassen. Links is de toegang tot aparte
badhokjes voor Europeanen, rechts is de ingang voor badzalen voor “inlanders”.

bron 4
In 1923 schrijft de Leidse islamkenner C. Snouck Hurgronje als conclusie van
zijn artikel in het tijdschrift De Gids
De tijd is meer dan rijp voor een krachtige hervorming van de staatsinrichting
van Nederlands-Indië, waarbij in de kortst mogelijke tijd aan de inheemse
bevolking de grootst mogelijke mate van autonomie verleend wordt. Nergens ter
wereld heeft een politieke of sociale hervorming het tijdstip afgewacht, waarop
de belanghebbenden naar het oordeel van degenen die er privileges bij
verliezen, rijp zouden zijn om ervan te genieten. Een waarlijk en niet in schijn
vertegenwoordigend lichaam, waarin alle klassen der bevolking gelegenheid
vinden zich onbelemmerd te uiten, moet de wetgeving kunnen leiden in nieuwe
banen.
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bron 5
Op 10 november 1956 spreekt president Soekarno in Bandung de vergadering
toe, die een nieuwe grondwet voor Indonesië voorbereidt
Het spreekt vanzelf, dat ik mijn woorden ook richt tot het Indonesische volk in
West-Irian, dat tot op de huidige dag nog niet mee van de vrijheid kan genieten,
maar dat op zekere dag stellig dank zij onze gezamenlijke strijd en de zegen van
de Almachtige in de schoot van het vaderland zal terugkeren.
Mijn oren vangen de roep op van uw eigen volk, 80 miljoen in aantal van Sabang
(het uiterste westen van Indonesië) tot Merauke (het uiterste oosten): geeft ons
een constitutie, die de eenheid van het volk, het vaderland, de volle
onafhankelijkheid en het welzijn van het hele volk garandeert.

bron 6
Een prent van tekenaar Opland, van 3 oktober 1961 over de kwestie NieuwGuinea

Onderschrift
Oom Luns: “We zullen je naar het UNO-weeshuis brengen”.
In de prent staat:
Luns, Plein 1813, Nieuw-Guineetje, Haagse hopjes, tante de Quay
Toelichting
Oom Luns:
Tante De Quay:
UNO:

800049-2-012b

Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken J.A.M.H. Luns
Nederlandse minister-president J.E. de Quay
Verenigde Naties
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Ten oorlog! Europese oorlogen 1789 - 1919. Oorlog als
maatschappelijk fenomeen
bron 7
Een spotprent op Napoleon uit 1805

Toelichting
Op de troon zit Napoleon.
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bron 8
Op 30 september 1854 schrijft de in Constantinopel (Istanbul) verblijvende
correspondent Thomas Chenery dit artikel voor The Times. Het wordt 12 oktober
1854 in The Times gepubliceerd
Het is met een gevoel van verbazing en woede dat het publiek er achter zal
komen dat er geen voldoende voorbereidingen zijn getroffen voor de verzorging
van de gewonden. Er zijn niet alleen onvoldoende chirurgen, niet alleen
onvoldoende verzorgers en verpleegsters, maar er is zelfs geen linnen om
verband van te maken voor de gewonden.
Was de slag bij Alma een gebeurtenis die voor de hele wereld een verrassing
was? Was de expeditie naar de Krim de afgelopen vier maanden niet het
gesprek van de dag? (…) En toch, zes maanden nadat de troepen in het land
zijn, is er geen rekening gehouden met zelfs de meest eenvoudige chirurgische
ingreep! (…)
Als het parlement zitting had, dan zou er waarschijnlijk wel op deze beruchte
feiten, die veel opwinding veroorzaken, gereageerd worden. Maar nu is het aan
de regering een onderzoek te doen naar degenen die hun plicht zo hebben
verzaakt.
De versleten Britse pensioentrekkers die als een ambulancekorps hier naartoe
zijn gebracht, zijn volkomen nutteloos. Er zijn geen artsen, geen verplegers en
zusters om de aanwijzingen van de artsen uit te voeren en de zieken te
verzorgen (…). Hierin zijn de Fransen ons verre de baas. Hun voorzorgen zijn
buitengewoon goed. Zij hebben meer artsen en de hulp van de Zusters van
Liefdadigheid, die in ongelooflijke aantallen mee zijn gekomen met de expeditie
(er zijn er vijftig uitgezonden). Deze toegewijde vrouwen zijn voortreffelijke
verpleegsters.

bron 9
Uit een brief van kapitein Ernst Otto Kirsch aan zijn vrouw Ida-Maria, van
27 augustus 1870. Kirsch heeft gehoord dat hij het IJzeren Kruis, een Pruisische
militaire onderscheiding zal krijgen
Ik verheug mij er werkelijk op een kinderlijke manier op. Het kruis is zo mooi.
Zowel mijn vader als ik dragen er een. Op de ene kant van mijn kruis staan
natuurlijk de kroon, de eikenbladeren en het jaartal 1813, net als op het oude
kruis, op de andere kant een kroon, een W van Wilhelm en het jaartal 1870. En
dat maakt het voor mij dubbel zo lief en waardevol.
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bron 10
Een prent uit 1914 uit het Britse tijdschrift Punch, over de gebeurtenissen in juni
en juli 1914

Onderschrift
(De adelaar): “Zijn houding staat me niet aan. Iemand moet hem steunen”.
Toelichting
Op de adelaar staat Austria (Oostenrijk), op de haan Servia (Servië), de beer is
het symbool voor Rusland.
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bron 11
Op 20 juli 1918 schreef Douglas Haig, opperbevelhebber van de Britse troepen
aan het westelijk front, aan de Britse regering
Mijne heren,
Ik heb de eer u het volgende te rapporteren over de operaties van de
strijdkrachten onder mijn bevel in de periode die volgde op de acties in de
nabijheid van Cambrai in de eerste week van december 1917.
De grote veranderingen die hebben plaatsgevonden in de algemene
oorlogsomstandigheden aan het einde van 1917 en de oorzaken die daartoe
leidden, zijn al langer bekend, zodat ik daar slechts kort aandacht aan hoef te
besteden. Het verdwijnen van Rusland als oorlogvoerend land aan de zijde van
de landen van de Entente heeft het grootste deel van de Duitse en Oostenrijkse
divisies aan het oostfront vrijgemaakt. Al in het begin van november 1917 is het
overbrengen van Duitse divisies van het Russische front naar het westfront
begonnen. Het werd duidelijk dat deze beweging voortdurend door zou gaan
totdat de vijand in de meerderheid zou zijn.
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bron 12
Een Amerikaanse wervingsposter van H.R. Hopps uit 1916

Vertaling
Destroy this mad brute = vernietig deze gekke bruut, op de knots staat Kultur
(Cultuur), op de helm militarism (militarisme), op de grond America (Amerika).
Enlist = neem dienst (in het leger); U.S. Army = het leger van de Verenigde
Staten
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Examen VWO

2007
tijdvak 1
dinsdag 22 mei
9.00 - 12.00 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 28 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 85 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen
punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Van kind tot burger: Volksopvoeding via het onderwijs in
Nederland (1780-1920)

2p

3p

6p

3p

4p

1p

1

2

3

4

5

6

Patriotten gaven aan het begrip ‘burger’ een nieuwe betekenis.
Noem deze nieuwe betekenis en geef aan tot welke visie op het onderwijs dit
leidde.
Gebruik bron 1.
Een bewering:
Uit deze bron blijkt dat Paulus van Bijlevelt
− een patriot is, met de opvattingen van verlichte burgers over onderwijs uit
zijn tijd,
− waarschijnlijk het doel van de Schoolwet van 1806 zal ondersteunen
− maar de praktische uitwerking daarvan niet.
Toon dit voor elk onderdeel van deze bewering aan.
Drie keerpunten in de Nederlandse geschiedenis zijn:
1795 de Bataafse Republiek wordt uitgeroepen;
1815 het Verenigd Koninkrijk ontstaat;
1848 Nederland krijgt een liberale grondwet.
Geef bij elk van deze keerpunten aan:
− welke mogelijkheid dit keerpunt opleverde voor het onderwijsbeleid van de
overheid en
− wat de uitvoering van dit beleid bemoeilijkte.
Gebruik bron 2.
Uit deze tekst blijkt dat Wijnbeek de Schoolwet van 1806 als uitgangspunt neemt
voor zijn schoolinspecties.
Toon dit aan met drie voorbeelden uit de bron.
Gebruik bron 2.
Wijnbeek maakt in deze bron duidelijk dat op openbare scholen behoedzaam
moet worden omgegaan met het geschiedenisonderwijs.
Leg uit welk probleem van het openbaar onderwijs Wijnbeek hier aanduidt. Doe
dat door
− eerst aan te geven wat rond 1840 onder openbaar onderwijs wordt verstaan
en
− vervolgens uit te leggen waardoor én bij wie de inhoud van het
geschiedenisonderwijs in die tijd bezwaren kon oproepen en
− ten slotte aan te geven waarom hierdoor het onderwijsbeleid zou kunnen
mislukken.
In 1849 hief minister van onderwijs Thorbecke de functie van Wijnbeek op.
Maak duidelijk dat dit past bij de politieke principes van Thorbecke.
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2p

2p

4p

3p

4p

3p

7

Gebruik bron 3.
Uit deze tekst blijkt dat Elise van Calcar schrijft vanuit het perspectief van een
standenmaatschappij.
Toon dit aan.

8

Gebruik bron 3.
Elise van Calcar ondersteunt de liberale doelstelling van het volksonderwijs,
maar heeft kritiek op de manier waarop dit onderwijs gegeven wordt.
Leg dit uit.

9

10

11

12

Gebruik bron 3.
Stel: je doet onderzoek naar de opvattingen van ondernemers rond 1870 en je
vindt deze tekst. Bij deze bron horen twee belangrijke feiten:
1 De prijsvraag is uitgeschreven door het bestuur van de ‘Vereniging ter
bevordering van Fabriek- en Handwerksnijverheid in Nederland’.
2 Het bestuur geeft de inzending van Elise van Calcar de eerste prijs.
Je vraagt je af in hoeverre je de gegevens in deze bron als representatief kunt
beschouwen.
Leg telkens met een argument uit, waarom je de gegevens uit de bron
− enerzijds wél als representatief en
− anderzijds niet als representatief kunt beschouwen.
Tussen industrialisatie, sociale mobiliteit en het ontstaan van nieuwe
schooltypen aan het einde van de negentiende eeuw bestaat een verband.
Leg uit wat het verband is tussen:
− industrialisatie en sociale mobiliteit;
− sociale mobiliteit en nieuwe schooltypen;
− industrialisatie en nieuwe schooltypen.
Gebruik bron 4.
Bij de opening van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam in oktober 1880
houdt Abraham Kuyper zijn beroemde rede ‘Soevereiniteit in eigen kring’. De
prent verschijnt naar aanleiding van deze gebeurtenis.
Leg uit:
− (zonder de bron) dat Abraham Kuyper door het nastreven van ´soevereiniteit
in eigen kring´ bevorderde dat er een ‘dubbele identiteit’ ontstond bij de
aanhangers van zijn orthodox-protestantse partij, de ARP (Anti
Revolutionaire Partij) en
− (met de bron) welke mening de tekenaar hier weergeeft over ‘soevereiniteit
in eigen kring’.
Gebruik bron 5.
Het liberale Kamerlid H.J. Smidt noemt een aantal argumenten voor zijn
standpunt over staatssteun voor het volksonderwijs die aansluiten bij de
opvattingen van de patriotten.
Toon dit voor drie van zijn argumenten aan.
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3p

2p

13

14

De Schoolwet van 1889 werd aangenomen ondanks het verzet van de liberalen.
Leg uit:
− wat de kern van de Schoolwet van 1889 was en
− dat het aannemen van de Schoolwet van 1889 het gevolg was van een
politieke machtsverschuiving en
− dat die machtsverschuiving door de liberalen veroorzaakt was.
Een bewering:
Er bestaat een verband tussen:
− het teruglopen van het schoolverzuim en de voortschrijdende industrialisatie
en
− het teruglopen van het schoolverzuim en de mechanisering van de
landbouw.
Leg telkens uit welk verband hiertussen bestaat.

De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië

2p

15

Een bewering:
Tussen de 80-jarige oorlog en de oprichting van de VOC bestond een direct
verband.
Leg uit welk verband dat was.

2p

16

De VOC was méér dan een gewone handelsonderneming.
Toon dit aan.

3p

3p

2p

17

18

19

Gouverneur-generaal Daendels liet in de periode 1808-1811 op Java de Grote
Postweg aanleggen.
Leg uit dat de aanleg van de Grote Postweg
− een modern initiatief was,
− slaagde dankzij de inzet van traditionele middelen maar
− voor Daendels betekende dat hij hiermee tegen een patriottisch principe
inging.
Tussen de Java-oorlog en de invoering van het Cultuurstelsel bestond een
verband.
Maak duidelijk
− welk verband dat was en
− in welk opzicht het Cultuurstelsel verschilde van het Contingentenstelsel en
− in welk opzicht het Cultuurstelsel overeenkwam met het Contingentenstelsel.
Gebruik bron 6.
Uit deze bron blijkt dat het Nederlandse bestuur kiest voor aansluiting bij de
traditionele bestuurlijke praktijk in Indonesië.
Licht dit toe, door uit te leggen
− waaruit dit in het reglement blijkt en
− (zonder de bron) waarom het Nederlandse bestuur voor deze aanpak kiest.
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3p
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20
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23

24

Gebruik bron 7.
Albert Hahn geeft in deze prent zijn visie op het moderne imperialisme.
Leg uit:
− met een element uit de prent wat de visie van Hahn op het moderne
imperialisme is en
− dat hij met deze prent daarmee de keerzijde van de Ethische Politiek
illustreert.
Gebruik bron 8 en 9.
Een bewering:
Deze foto’s laten zien dat de Ethische Politiek in de jaren 1920-1930 succesvol
is geweest.
Noem een doel van de Ethische Politiek en leg daarmee uit of deze bewering
juist is.
De Volksraad bracht een begin van een democratiseringsproces van het bestuur
van Nederlands-Indië op gang. Over deelname aan dit proces werd verschillend
gedacht door de aanhangers van Boedi Oetomo en de Partai Nasional Indonesia
(PNI).
Beredeneer op grond van hun uitgangspunten voor elk van deze twee groepen
of zij aan dit proces hebben deelgenomen.
Gebruik bron 10.
Deze bron geeft de verandering in de koloniale verhoudingen sinds het begin
van de twintigste eeuw weer, maar bevat ook een aanwijzing voor continuïteit in
die koloniale verhoudingen.
Toon dit aan door uit de tekst een voorbeeld te noemen van:
− verandering in de koloniale verhoudingen en
− een voorbeeld van continuïteit van de koloniale verhoudingen.
Licht je voorbeelden telkens toe.
In bron 10 wordt verwezen naar de planters op onder andere Sumatra, die door
‘misleidende’ literatuur als slecht werden afgeschilderd.
Leg dit, zonder de bron te gebruiken, uit door:
− eerst aan te geven waarom particuliere plantages na 1870 op Sumatra op
grote schaal konden worden aangelegd en
− daarna aan te geven welk verband er bestond tussen het moderne
imperialisme, de opkomst van industrie in het Westen en de aanleg van
plantages op Sumatra en
− vervolgens kort aan te geven op welke manier het tekort aan arbeiders op de
plantages werd opgelost en
− ten slotte uit te leggen waardoor de planters op Sumatra meer macht over
hun arbeiders hadden dan ondernemers in Nederland in die tijd.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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25
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27

28

Gebruik bron 11.
Stel: Een Indonesische nationalist leest dit fragment en is het helemaal niet
eens met het beeld dat Jaquet oproept van Soekarno als leider van de
Indonesische nationalistische beweging.
Ondersteun deze mening door:
− met een voorbeeld van het Nederlandse optreden vóór 1942 tegenover
Soekarno te verklaren waarom deze niet met de Nederlanders wilde
samenwerken en
− met een voorbeeld van het optreden van Soekarno tijdens de Japanse
bezetting duidelijk te maken dat hij de belangen van Indonesië probeerde te
behartigen en
− duidelijk te maken dat Soekarno juist een consequente politiek heeft
gevoerd en
− met een voorbeeld uit de bron te laten zien dat Jaquet Soekarno ook als
mens negatief afschildert.
Gebruik bron 11.
Jaquet uit in dit fragment kritiek op het Nederlandse beleid in 1942.
Leg uit dat hij zelf een beperkte visie lijkt te hebben op het Indonesische
nationalisme.
De volgende gebeurtenissen uit de geschiedenis van Indonesië staan in
willekeurige volgorde:
1 De ‘Eerste Politionele Actie’ gaat van start.
2 Indonesië begint met het nationaliseren van Nederlandse bedrijven.
3 Soekarno en Hatta roepen de Republik Indonesia uit.
4 Indonesië zegt de Staatsrechtelijke Unie met Nederland op.
5 Het Akkoord van Linggadjati wordt gesloten.
6 Het begin van de Bersiap-periode zorgt voor grote onrust.
7 De soevereiniteitsoverdracht van Nederland naar Indonesië vindt plaats.
Zet deze gebeurtenissen in de juiste tijdvolgorde van vroeger naar later. Noteer
alleen de nummers.
In het Nederlandse Nieuw-Guinea-beleid na 1950 zijn kenmerken van het
moderne imperialisme te herkennen.
Noem twee van die kenmerken en leg per kenmerk uit op welke wijze het naar
voren komt in het Nederlandse Nieuw-Guinea-beleid na 1950.

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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geschiedenis

Bronnenboekje
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Van kind tot burger: Volksopvoeding via het onderwijs in
Nederland (1780-1920)
bron 1
In 1804 ontstaat in het departementaal (provinciaal) bestuur van Utrecht een
debat naar aanleiding van het afschaffen van de subsidie voor volksscholen,
waardoor arme kinderen kosteloos onderwijs krijgen. Paulus van Bijlevelt is daar
fel op tegen, want
Zouden zij, die in armoede geboren zijn, juist daarom tot onkunde en verachting
gedoemd zijn, en hun de weg worden gesloten, om zich uit het stof te verheffen
en voor zichzelf en anderen nuttig te zijn? (…) Niet alleen wordt de noodlijdende
jeugd door behoorlijke onderwijzingen tot een beter bestaan, tot een kennelijke
onderscheiding van deugd en ondeugd opgeleid, maar ook daardoor wordt zij
veelal, of liever zeg ik, geheel, afgetrokken van de beginselen van een
zwerversleven. Immers het is bekend hoe vooral op het platteland kinderen,
welke óf door een strafbare achteloosheid van ontaarde ouders óf door armoede
van het nodige onderwijs verstoken zijn, als het redenloze vee langs velden en
wegen omdwalen, en daar veelal door werkeloosheid die ondeugden in de
beginselen leren uitoefenen, die hen naderhand zeer makkelijk in handen der
Justitie brengen.

bron 2
Henricus Wijnbeek, tussen 1833 en 1849 inspecteur van het middelbaar en
lager onderwijs, schrijft over zijn werkzaamheden
Sinds 1833 heb ik ieder jaar een gedeelte der lagere scholen bezocht en dus
gelegenheid gehad om op te merken en onderling te vergelijken de
verscheidenheid van schoollokalen en schoolmeubelen, van leerwijzen, van doel
en middelen en de vruchten daarvan. Alles wat bij die verscheidenheid mij het
beste is voorgekomen in mijn geest tot een geheel verenigende, heb ik mij een
ideaal geschetst van een in alle opzichten doelmatig ingerichte lagere school en
stel het mij als maatstaf bij mijn schoolbezoeken. (…)
Het onderwijs der geschiedenis moet beginnen met die van het vaderland en
mag eerst alleen in de hoofdtrekken en op een geheel onpartijdige wijze
beoefend worden. Bijbelse geschiedenisverhalen moeten niet minder
behoedzaam worden meegedeeld. De algemene geschiedenis mag alleen
behandeld worden in scholen voor de beschaafde stand.
(De onderwijzer) mag geen opzettelijk zedenkundig onderwijs geven, maar
maakt van iedere gepaste gelegenheid gebruik om de gemoederen der
leerlingen zedelijk te vormen en tracht hen liefde voor het vaderland, eerbied
voor ’s Lands regering en wetten in te scherpen.
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bron 3
Elise van Calcar wint in 1873 de eerste prijs in een prijsvraag met als onderwerp
“Hoe kan men er voor zorgen dat vrouwen vóór hun huwelijk niet alleen maar
dienstbode kunnen worden, maar ook ander werk kunnen doen, zonder dat zij
daardoor later minder goede huisvrouwen en moeders worden?” Over het
onderwijs aan meisjes schrijft zij
Hoe beperkt is de gedachtekring, waarin zelfs de zogenaamde beschaafde
vrouw zich mag bewegen, hoe beperkt zijn haar uitzichten, hoe beknopt is haar
kennis, hoe sterk zijn haar vooroordelen! Het onderwijs aan haar gegeven is te
onbeduidend en te onvolledig om tot een basis voor uitgebreider studie te
kunnen dienen: zij leert zo hier en daar wat van, meest voor de schijn.
En als zij door nood gedwongen worden om iets met hun opleiding te doen, hoe
hulpeloos staan dan duizenden vrouwen uit de fatsoenlijke burgerstand, ja zelfs
uit de hoogste standen van de maatschappij? Lezen kunnen zij niet op
behoorlijke toon of op aangename manier, zodat zij niet kunnen dienen als
voorlezeressen bij oude of ziekelijke mensen. Schrijven, ja, soms een vrij goed
handschrift, maar voor kopieerwerk zijn ze niet eens te gebruiken, omdat ze aan
de stukken geen presentabel voorkomen weten te geven. Rekenen - zeer zwak;
ach, zij kunnen er nauwelijks mee toe achter de toonbank om vlug uit het hoofd
de klanten voor te rekenen wat ze moeten betalen. Het eenvoudigste
boekhouden maakt haar radeloos …Talen hebben zij geleerd, zes zeven jaren
van haar leven, maar zijn niet tot het spreken opgeklommen of in staat het
kleinste briefje te schrijven. Tekenen is niet verzuimd; zij maken een lief blaadje
voor een album, maar in de kunsthandel is er geen cent voor te maken.
Laat ons nu een blik slaan op de kennis van de vrouw uit het volk. Als wij de
meisjes op haar twaalfde jaar aantreffen, nadat zij zes à zeven volle jaren
hebben schoolgegaan, wat zit er dan in? Wat nemen zij mee op de levensreis?
O, zo bedroevend weinig! Hebben zij leren opmerken, leren zien,
onderscheiden, ordenen? Is haar oordeel gescherpt? Is er een basis gelegd om
haar te leren handelen? En op handelen zal het bij haar aankomen. Lezen,
schrijven, spreken en denken zal nooit haar sterke punt zijn, maar doen, werken
met de hand. Is die hand daartoe opgevoed? Nee! Alles wat de vrouw uit het
volk weet en dat haar moet dienen om mee door de wereld te komen, leert zij
gewoonlijk niet op school, maar in het praktische leven. (...)
De gebruikelijke leerstof biedt niet genoeg oefening om oordeel, overleg en
beleid te scherpen. Het blijft bij alles bespreken, nazeggen, werken met klanken,
letters, cijfers. Men heeft het wel over aanschouwelijk onderwijs, maar bepaalt
die aanschouwing zich meestal niet tot het zwarte bord, de kaart en slecht
getekende afbeeldingen?
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bron 4
Tekening uit begin 1881 uit het tijdschrift De Nederlandsche Spectator, met als
titel 'Soevereiniteit in eigen kring'

bron 5
In augustus 1889 dient de antirevolutionaire minister Mackay een wetsontwerp
in voor een nieuwe schoolwet. Tijdens het debat over deze wet in de Tweede
Kamer zet het liberale kamerlid H.J. Smidt zijn opvattingen op het gebied van
volksonderwijs uiteen
Daarom is het (volksonderwijs) dan ook een onderwerp van staatszorg. Het is
voor de staat een middel om verarming van zijn ingezetenen te voorkomen, een
middel om de ingezetenen te ontwikkelen tot die hoogte, dat zij in staat zijn tot
zelfregering, welke de loop der tijden eist. Het onderwijs is nodig – en daarom is
het ook een algemeen belang - om in de strijd om het bestaan tegenover andere
volken onze staat voor achteruitgang en ondergang te behoeden. (...) Want ik
ben ervan overtuigd, dat met de in dit wetsontwerp neergelegde kiem, daardoor,
als het wet wordt, de bijl aan de wortel van onze neutrale volksschool zal gezet
zijn en dat langzaam maar zeker daarmee het cement onzer volkseenheid, de
staatsneutraliteit tegenover kerken en belijdenissen, wordt aangetast en
losgewoeld. Ook ter handhaving van het grote en heilige beginsel, waarvan het
verlaten de staat in nieuwe beroering zal brengen en weer tot gewetensdrang en
godsdienstoorlog kan leiden, zal ik mij dan ook met dit wetsontwerp niet
verenigen.
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De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië
bron 6
Uit het Reglement op het beleid der Regering van Nederlands-Indië, 1854
De verdeling der gewesten in regentschappen geschiedt door de gouverneurgeneraal. In elk regentschap wordt (…) een regent aangesteld, door de
gouverneur-generaal uit de inlandse bevolking gekozen. De instructies der
regenten en hun verhouding tot de Europese ambtenaren worden door de
gouverneur-generaal vastgesteld. Bij het openvallen der betrekking van regent
op het eiland Java wordt (…) zoveel doenlijk een der zonen of nabestaanden
van de laatste regent tot opvolger gekozen.
bron 7
Een prent van Albert Hahn uit Het Volk van 26 november 1905 met als titel Ons
doel in Indië

Onderschrift
(in potlood) Alle partijen, de sociaal democraten uitgezonderd, zijn het wat Indië
betreft vrijwel eens
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bron 8
De Raad van Nederlands-Indië (1913)

Van links naar rechts: J.B. van den Houwen van Oordt, B. Quarles van Ufford,
vice-president D.F. van Rees, M.S. Koster en secretaris O. Uhlenbach
bron 9
De Raad van Nederlands-Indië (1930)

Van links naar rechts: Achmad Djajadiningrat, H.G.P. Duijfjes, vice-president
Ch.J.I.M. Welter, secretaris W.G. Peekema, Koesoemo Joedo, A.J.L. Couvreur,
W.P. Hillen en C.W. Bodenhausen
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bron 10
Een fragment uit een boek over Nederlands-Indië
Er zijn niet alleen beelden, er zijn ook mensen. De jonge ambtenaar van het
Binnenlands Bestuur op een afgelegen post aan een kust in de Grote Oost, waar
hij, de zoon van een apotheker uit Axel of een notaris uit Den Helder, als enige
blanke het gezag voert over enige tienduizenden opgewonden, bruine grote
kinderen, die hem achten en eerbiedigen en niet weten hoe het hem soms te
moede is, wanneer het KPM-schip weer het anker licht uit de baai, waar hij
uitziet van zijn voorgalerij, wetend, dat hij nu een volle maand lang weer geen
blanke ziet.
De planter in de bergen van Preanger, Siantar of Atjeh. Niet de ruwe, drinkende
barbaar, zoals een misleidende litteratuur hem ons maar al te vaak afschildert,
maar een man, die tussen zijn koelies in de stilte van een ontginning, of in de
halve schemer van het eentonig park der rubbertuinen, of in de koelte op een
open helling met jonge thee, iets in zich opneemt van de grote rust van het grote
land zelf en bij al zijn werk eerst ’s avonds tijd heeft om zich te verheugen,
omdat zijn aanstaande vrouw gisteren ‘met de handschoen’ is getrouwd en
overmorgen aan boord gaat.
De jonge Hollandse vrouw, die niet rouwt om de geneugten van haar werelds
bestaan in het vaderland, nu haar man, de haast even jonge luitenant,
wekenlang op patrouille is en zij in het garnizoensplaatsje zonder vertier soms
de eenzaamheid naar haar keel voelt grijpen.
Toelichting
KPM = Koninklijke Pakketvaart Maatschappij
Trouwen ‘met de handschoen’ is een huwelijk sluiten waarbij één van de
partners niet aanwezig is; die wordt door de symbolische ‘handschoen’
vertegenwoordigd.

bron 11
De Nederlandse historicus L.M.G. Jaquet, die als bestuursambtenaar werkte in
Nederlands-Indië, schrijft in zijn memoires
Ik ben er op grond van mijn gesprekken met Soekarno van overtuigd, dat men in
1942 diens ijdelheid had kunnen strelen en daarvan een nuttig gebruik had
kunnen maken door een beroep op hem te doen om met enkele Nederlandse
regeringsautoriteiten naar het buitenland uit te wijken, teneinde tijdens de oorlog
aldaar in het belang van Indonesië te werken. Ik geloof dat hij dit graag zou
hebben geaccepteerd, doch als hij dit niet zou hebben gedaan, hadden wij alle
macht om hem gedwongen te evacueren en hem zodoende uit handen van de
Japanners te houden. (De historicus) Dahm maakt melding van een dringend
verzoek van de resident van Benkoelen, half februari 1942, aan de gouverneurgeneraal om Soekarno naar Java te laten terugkeren, omdat hij vreesde voor
ernstige gevolgen van diens ontmoeting met de reeds op Sumatra gelande
Japanners. Aan dit verzoek - waarover ik na de oorlog hoorde - is geen gevolg
gegeven.
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erratumblad

2007-1

geschiedenis VWO
Centraal examen vwo
Tijdvak 1
Opgaven

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,
Bij het centraal examen geschiedenis vwo op dinsdag 22 mei, aanvang 9.00 uur moeten
de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin
van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt.

Op pagina 3, bij vraag 9, moet de zin:
Leg telkens met een argument uit
vervangen worden door:
Leg telkens met twee argumenten uit

De voorzitter van de CEVO
drs. H.W. Laan
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Examen VWO

2007
tijdvak 2
woensdag 20 juni
9.00 - 12.00 uur

geschiedenis

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 29 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen
punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.
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Van kind tot burger: Volksopvoeding via het onderwijs in
Nederland (1780-1920)

2p

4p

2p

2p

2p

4p

2p

2p

1

2

3

Gebruik bron 1.
Op grond van deze bron kan Hermanus Johannes Krom gezien worden als een
voorbeeld van een Nederlandse patriot.
Leg dit uit door aan te geven dat zijn ideeën kenmerkend zijn voor:
− de patriotten en
− de Nederlandse Verlichting.
De Schoolwet van 1806 brengt, vergeleken met de situatie in de Republiek,
zowel verandering als continuïteit.
Geef van beide twee voorbeelden.
Met de Schoolwet van 1806 wilde de overheid het onderwijs democratiseren.
Leg uit dat de wet in dat opzicht voortvloeit uit de veranderde opvatting over het
burgerschap.

4

Na 1806 wordt het Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN) in het onderwijs
ingevoerd.
Noem twee doelen die de overheid daarmee wilde bereiken.

5

Gebruik bron 2 en 3.
Stel: je doet onderzoek naar de rol van de overheid in het onderwijs in de
negentiende eeuw. Bij je onderzoek vind je deze bronnen uit de periode 18401851. In deze bronnen komen Thorbecke en de orthodox-protestant Groen van
Prinsterer aan het woord.
Welke tekst past bij welke politicus? Licht je keuze telkens toe.

6

Gebruik bron 2 en 3.
Bij deze bronnen concludeer je dat er in beide visies spanning blijkt te bestaan
tussen het ideaal van vrijheid van onderwijs en het streven naar nationale
eenheid.
Toon dit voor beide visies aan.

7

Gebruik bron 2 en 3.
In 1917 komt er met de Pacificatie een einde aan de Schoolstrijd.
Leg uit welke politicus uit deze bronnen zijn zin gekregen heeft.

8

Rond 1870 werd van verschillende kanten vergeefs aangedrongen op een
verbod op kinderarbeid tot twaalf jaar. Een regeringscommissie onderzocht het
probleem.
Leg uit waarom deze regeringscommissie alleen tot een verbod op kinderarbeid
wilde overgaan als dit gekoppeld werd aan leerplicht.
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Gebruik bron 4.
Met deze bron kun je vaststellen dat Samuel van Houten op grond van zijn
opvattingen over volksonderwijs tot de conservatief- liberalen behoort.
Licht dit toe door:
− zijn opvatting over staatssteun voor het volksonderwijs weer te geven en
− de motivering voor zijn standpunt weer te geven en
− daarmee uit te leggen dat Van Houten in dit opzicht een conservatief-liberaal
standpunt inneemt.
Gebruik bron 5.
In zijn verzoekschrift richt Van Eeghen zich tegen de Leerplichtwet.
Leg uit dat het verzet van Van Eeghen tegen de invoering van de leerplicht
− gebaseerd is op het uitgangspunt van ‘soevereiniteit in eigen kring’ en
− voortkomt uit zijn opvatting over de rol van het gezin en
− illustratief is voor de Schoolstrijd.
Stelling:
De rooms-katholieken hebben met hun streven naar bijzondere scholen hun
integratie als staatsburger vertraagd.
Geef een argument vóór en een argument tegen deze stelling.
Een interpretatie:
Uit de bepaling in de Grondwet van 1887 over het kiesrecht blijkt een opvatting
over burgerschap die overeenkomt met de opvatting van veel achttiende-eeuwse
patriotten over het belang van goed onderwijs.
Licht dit toe. Verwerk in je toelichting:
− de inhoud van de bepaling over kiesrecht in de Grondwet van 1887 en
− de opvatting over burgerschap van de patriotten en
− de opvatting over burgerschap die uit deze grondwetsbepaling blijkt.
In 1901 werd de Leerplichtwet aangenomen.
Leg uit dat het aannemen van deze wet uitgelegd kan worden als:
− een teken dat de opvattingen binnen het liberalisme tussen 1848 en 1901
ingrijpend veranderden en
− een bevestiging van de nieuwe opvattingen over de positie van kinderen.
Gebruik bron 6.
In deze prent geeft de tekenaar een visie op de tegenstelling tussen liberalen en
confessionelen.
Welke visie beeldt de tekenaar uit? Licht je antwoord toe met twee elementen uit
de prent.
Gebruik bron 6.
De rol van de vrouw in deze prent kan slechts symbolisch bedoeld zijn.
Noem hiervoor de reden.
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De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië

2p

4p

2p

2p
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Een bewering:
Na 1780 discussieerden de patriotten ook over de VOC.
Leg uit dat hun kritiek op de VOC aansloot bij hun politieke programma.
Stelling:
De verhouding tussen de Republiek en de Indonesische archipel in de periode
1602-1799 was koloniaal.
Nuanceer deze stelling door:
− het noemen van twee kenmerken van een koloniale verhouding en
− bij elk kenmerk aan te geven in welk opzicht dit wel of niet past bij de
verhouding tussen de Republiek en de Indonesische archipel tussen 1602
en 1799.
Multatuli heeft het Cultuurstelsel gekarakteriseerd als ‘Javaanse zeden
overgezet in Staatsblad-termen’. In het Staatsblad worden alle wetten
gepubliceerd.
Leg uit dat het Cultuurstelsel aan de karakterisering van Multatuli voldeed.
Gebruik bron 7.
In de bron komt het dualistische bestuursstelsel van Nederlands-Indië naar
voren.
Leg dit uit door:
− eerst aan te geven wat het dualistisch bestuursstelsel inhoudt en
− daarna aan te geven hoe dit dualistisch bestuursstelsel in de bron naar
voren komt.
Gebruik bron 7.
De kritiek op het Cultuurstelsel zoals in de bron leidt na 1845 tot aanpassingen.
Leg dit uit door:
− met een gegeven uit de bron aan te geven dat Steyn Parvé de situatie rond
1845 op Java weergeeft en
− zonder de bron een oorzaak voor deze situatie rond 1845 te noemen.

21

Gebruik bron 8.
Een bewering:
De tabel ondersteunt de stelling dat het concubinaat (ongehuwd samenleven) in
Nederlands-Indië tussen 1880 en 1925 minder geaccepteerd werd.
Beredeneer of deze bewering juist is.

22

Stelling:
Nederlands-Indië was rond 1910 wel een staatkundige maar geen bestuurlijke
eenheid.
Toon de juistheid van deze stelling aan.
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Gebruik bron 9.
Professor Stibbe legt in deze tekst een verband tussen de politieke en de
economische ontwikkeling van Nederlands-Indië.
Noem het verband dat professor Stibbe legt en leg uit of deze tekst past bij de
Ethische Politiek.
Een bewering:
De mogelijkheden die de Ethische Politiek de Indonesische bevolking bood,
vonden hun begrenzing in het superioriteitsgevoel van veel Nederlanders.
Geef hiervan twee passende voorbeelden en leg daarmee deze bewering uit.
De volgende gebeurtenissen staan in willekeurige volgorde:
1 Soekarno en Hatta worden gearresteerd en verbannen door gouverneurgeneraal De Jonge.
2 De Ethische Politiek doet zijn intrede.
3 De Max Havelaar wordt gepubliceerd.
4 De Decentralisatiewet wordt ingevoerd.
5 De muiterij op de Zeven Provinciën breekt uit.
6 De Partai Nasional Indonesia (PNI) wordt opgericht.
7 In Wallstreet vindt de grote Beurskrach plaats die het begin vormt van de
Crisisjaren.
Zet deze gebeurtenissen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. Noteer
alleen de nummers.
Gebruik bron 10.
Een onderzoeker trekt op grond van deze bron een aantal conclusies:
− Deze bron is geschikt om te onderzoeken wat het koloniale beleid in
Nederlands-Indië rond 1932 is.
− De opvatting van De Jonge sluit aan bij de verandering in de opvatting over
de uitoefening van gezag in Nederlands-Indië tussen het einde van de
negentiende eeuw en 1932.
− De Jonge sluit zich hier aan bij de Ethische Politiek.
Ondersteun elke conclusie met een aan de bron ontleend argument.
Gebruik bron 11.
Noem de drie argumenten die Van Roijen in zijn rede opvoert en maak per
argument aannemelijk wie hij daarmee, binnen of buiten de Veiligheidsraad, wil
overtuigen.
Gebruik bron 12.
Een bewering:
Deze foto is bruikbaar voor de propaganda van zowel de Nederlanders als de
Republikeinen.
Toon de juistheid van deze bewering aan.

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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De Nederlandse houding tegenover Nederlands-Indië in het begin van de
twintigste eeuw vertoonde overeenkomsten met die tegenover Nieuw-Guinea na
1950.
Licht dit toe door:
− aan te geven waarin die houding overeenkwam en
− aannemelijk te maken dat de Nederlandse houding tegenover Nieuw-Guinea
na 1950 verklaard kan worden uit de Nederlandse houding tegenover
Indonesië na 1950.

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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Bijlage VWO
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tijdvak 2

geschiedenis

Bronnenboekje
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Van kind tot burger: Volksopvoeding via het onderwijs in
Nederland (1780-1920)
bron 1
In een prijsvraag uit 1782 wordt de vraag gesteld: “Welke verbetering hebben de
gewone of openbare, vooral de Nederlandse Scholen, ter meerdere beschaving
onzer Natie, nog wel nodig?” Dominee Hermanus Johannes Krom schrijft hier
onder meer over
Inderdaad, naast de Bijbel en de Catechismus, behoorde bij ware Vaderlanders,
het onderwijs aan de kinderen in de Vaderlandse geschiedenissen in
aanmerking te komen. Daarmee zou een ware zucht voor het welzijn van het
Vaderland in tedere harten worden ingeplant, om hen de wonderen van Gods
hand, in de opkomst en bewaring van de Republiek, niet minder blijkbaar, dan
vroeger in de lotgevallen van het Joodse Volk, te doen eerbiedigen. En (…) om
eenieder aan te moedigen, tot het najagen van die deugden, welke onze
Voorvaders zo eerwaardig en ook geducht maakten in ’t oog van hun naburen.
Ja van alle volken.

bron 2
Een vertrouwelijk schrijven aan koning Willem II, 1840
De oprichting, en ook dit vooral moet men in het oog houden! de inrichting van
bijzondere scholen, behoort vrij en onbelemmerd te zijn. Dan zullen wij onder
Gods zegen, en zo er in Nederland nog geloof en ijver overgebleven is, minder
te vrezen hebben voor de tweedracht der Gezindheden 1); de gedeeltelijke
afzondering, wel verre van dit schadelijk te zijn, zal, in de tegenwoordige stand
der zaak, het middel kunnen zijn om de burgerlijke eendracht te behouden of te
herstellen. Wij zullen minder behoeven te duchten voor de veroveringen der
Roomse Kerk; de wapens, waarmee wij gewoon zijn haar te overwinnen, zullen
ons niet meer uit de hand worden gerukt. Wij zullen minder gevaar lopen van de
toenemende invloed van een reeds ver doorgedrongen neologie 2); deze antievangelische en even daardoor anti-Nederlandse strekking zal, door de wijziging
van het schoolwezen, van een bondgenootschap worden beroofd, waarin zij een
van hare krachtige steunpilaren vindt.

noot 1 Gezindheden = hier: protestantse geloofsrichtingen
noot 2 neologie = hier: de rooms-katholieke leer
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bron 3
Uit de Handelingen der Tweede Kamer van 24 september 1851
Ik ben, Mijne Heren, een vriend, een voorstander van vrijheid, vooral ook op het
gebied van onderwijs. Een van de oudste strijders hiervoor ben ik. Ik weet dat
die vrijheid (…) menige niet-heilzame vrucht zal dragen. Onder deze tel ik die
welke de spreker verlangt; het zijn sektescholen; ik acht die niet wenselijk. Maar
ik zal daarom niet het minst aan die vrijheid tornen. Maar U moet me niet vragen
vanwege zulke sektescholen de indiening van een ontwerp te bespoedigen, of
voorlopige maatregelen eisen met als doel aan een partij een vrijheid te geven
waarvan men in mijn ogen gebruik kan maken op een zodanige manier dat die
niet met het algemeen belang overeenstemt.

bron 4
In augustus 1889 dient de antirevolutionaire minister Mackay een wetsontwerp
in voor een nieuwe schoolwet. Tijdens de algemene beraadslagingen over deze
wet in de Tweede Kamer zet het liberale kamerlid Samuel Van Houten zijn
opvattingen op het gebied van volksonderwijs uiteen
Wat mijn persoonlijk gevoelen betreft (...): het zou mij zelfs genoegen doen
indien in de loop der tijden de staat gedwongen wordt voor de ontwikkeling van
werkelijk vrij onderwijs, zich meer en meer van het gebied van onderwijs terug te
trekken. (...)
Maar het is inderdaad in strijd met de vrijheid der school, als zij staatssubsidie
aanneemt. Gij kunt dat niet aannemen zonder u aan banden te leggen. (...)
Ik neem aan, dat gij nu staatsgeld kunt krijgen zonder enige verantwoording
(…), zonder bewijs zelfs dat gij het nodig hebt, zonder enige goedkeuring van
uw rekening; dit alles is zo in strijd met het wezen van het staatsgeld, dat vroeg
of laat controle van de staat het gevolg wordt van de aanneming van
staatssubsidie.
De openbare school heeft niet een uniforme levensrichting over het gehele land,
maar heeft in elke kring een levensrichting, die beïnvloed wordt door de
omgeving waarin de school gelegen is en werkt, en door de richting van het
hoofd der school. Dit is wat ik versta onder plaatselijke neutraliteit.
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bron 5
Rond 1900 wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de invoering van de
leerplicht. De Tweede Kamer wordt overspoeld met verzoekschriften over dit
onderwerp. Uit het verzoekschrift van T.H. van Eeghen, afgevaardigde van de
besturen van vier verenigingen voor christelijk schoolonderwijs
Wij betwisten het recht der overheid tot het vaststellen van dwingende
bepalingen ten aanzien van de inrichting van de bijzondere school, die niet een
publieke maar een eigen instelling is. Wij erkennen het recht van de overheid
om de jeugd tegen verwaarlozing, ook als deze uit schoolverzuim blijkt, te
beschermen, maar constateren dat het wetsontwerp veel verder gaat, omdat het
de overheid veroorlooft tegen de ouders op te treden. Zelfs in die gevallen,
waarin van verwaarlozing redelijkerwijs geen sprake kan zijn. Voorts wordt bij dit
ontwerp de beslissing over de vraag, hoe het volk moet worden opgevoed, aan
de ouders ontnomen en alleen aan de wetgever overgelaten.
Verder protesteren wij, omdat niet alleen de bijzondere scholen, maar ook de
ouders geheel worden geplaatst onder een scherp toezicht van
staatsambtenaren. In elk geval zou die controle behoren te worden opgedragen
aan personen, op wier keuze de omgeving invloed kan hebben; personen, die
van nabij met de toestand en de behoeften van het gezin bekend zijn, en in wie
de ouders persoonlijk vertrouwen kunnen stellen. Ten slotte zal aan de
bijzondere school en haar voorstanders door het verplichte herhalingsonderwijs
een ondragelijke last worden opgelegd, indien niet de kosten van dat onderwijs
volledig uit de publieke kas worden voldaan (…)
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bron 6
Een prent uit 1891 met als titel: De stembus op 23 juni

Opschrift
Bij de herstemming wordt de nederlaag van de kerkelijken voltooid. O(nder)
a(ndere) wordt Schaepman niet herkozen en bijten er acht Calvinisten in het
zand.
Toelichting
Schaepman was de leider van de rooms-katholieken in de Kamer.
De vrouw in de stembus heeft in haar rechterhand een boek met opschrift
“Grondwet”, een sjerp met “Liberalisme” en een rol papier met de woorden
“Vrijheid, vooruitgang” in haar linkerhand.
Links van de stembus staat Schaepman, rechts van de stembus staat Abraham
Kuyper, de leider van de orthodox-protestanten.
Op de vallende fles staat: “Jenever”.
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De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië
bron 7
D.C. Steyn Parvé, een oud-ambtenaar van het koloniaal bestuur, schrijft in 1850
over het Cultuurstelsel
Men ziet dat door de beloningen, die percentsgewijze aan de Europese en
inlandse hoofden worden betaald, de bevolking wordt prijsgegeven aan het
winstbejag der over haar gestelde ambtenaren. Dezelfde Europese en inlandse
hoofden, die geroepen zijn om de bevolking door dwang tot de arbeid te
brengen, zijn door geldelijk belang, door eerzucht aangespoord, om de meest
mogelijke arbeid van de bevolking te vorderen. (...) Mogen wij hier vaststellen
dat een systeem, dat op zulke grondslagen is geplaatst, de oorzaak van het
verderf reeds van het ogenblik der geboorte meebrengt. Vroeg of laat moet het
teniet gaan door overdrijving en door een onvermijdelijk misbruik van de kracht
der bevolking en van het productief vermogen van de akker.

bron 8
Aantal gemengde huwelijken van Europeanen als percentage van het totaal
aantal huwelijken van Europeanen in Nederlands Indië
1880
1900
1905
1920
1925

10%
13%
15%
20%
27,5%

bron 9
Professor Stibbe schrijft in het Koloniaal Tijdschrift, mei 1924
Zolang Indië voor zijn economisch leven nog geheel afhankelijk is van Europese
technische en andere kennis, kapitaal en ondernemingsgeest, zolang het nog
uitsluitend het Nederlands gezag is, dat de band vormt om en tussen de losse
brokken waaruit Indië bestaat, de Staatseenheid Indië dus uitsluitend het
product is van het Nederlands gezag en Indië voor zijn betekenis naar binnen en
naar buiten nog geheel aangewezen is op de actie van het Nederlandse
element; zolang de economische prestaties van Inlands element van
wereldstandpunt gezien, zich blijven bewegen om het nulpunt en de
staatkundige in hoofdzaak in negatieve (afbrekende) richting, zolang schijnt een
numeriek overwicht van Inlanders in Indië's vertegenwoordigend lichaam (de
Volksraad) al heel weinig te rijmen met de eisen der billijkheid en die van het
economisch en staatkundig belang van het land.
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bron 10
Gouverneur-generaal De Jonge wordt in 1932 gevraagd een monument voor
J.B. van Heutsz te onthullen. Hij vindt dat
… niet plezierig. Van Heutsz is het symbool van de Nederlandse overheersing.
Nu zag ik er volstrekt niet tegen op, als het nodig was, openlijk te belijden dat
wij in Indië zijn als overheersers en als zodanig ook willen en zullen handelen,
maar aan de andere kant hield ik er niet van to rub it in bij gelegenheden als
zo’n plechtigheid, waarbij het aan bombast en grote woorden meestal niet
ontbreekt. Oost en West will never meet, zegt men. Ik heb altijd het gevoel
gehad, dat Indië bezig was te bewijzen dat dit wél mogelijk is. De Oosterling
heeft de eigenaardigheid, rechtvaardig gezag zo goed te kunnen aanvaarden,
maar dan moet dat gezag ook rekening houden met een andere eigenaardigheid
en er op uit zijn, zoveel mogelijk to save their face. Onthullingen van Van
Heutsz-monumenten hebben die strekking niet.
Vertalingen:
To rub it in: inwrijven.
Will never meet: zullen elkaar nooit ontmoeten.
To save their face: om hun gezicht te redden, hun eergevoel te ontzien.

bron 11
De Nederlandse diplomaat J.H. van Roijen verdedigt in de Veiligheidsraad het
Nederlandse ingrijpen in Indonesië, 28 januari 1949
Het gaat er niet om of Indonesië onafhankelijk zal worden of niet – dat hebben
wij allang beloofd – maar in welke structuur en onder welke leiding de nieuwe
onafhankelijke staat zijn bestaan zal beginnen. Wij zijn vastbesloten om niet een
staat achter te laten waarin een bepaalde minderheid op Java alle andere
groepen en delen van de archipel overheerst, noch een staat die in feite
geregeerd wordt door een dictatoriale groep die zich gedurende de
onderhandelingen geweldadig heeft opgesteld tegen verkiezingen in haar eigen
gebied, noch een staat onder de hegemonie van een kliek die moest steunen op
het leger en op de invloedrijke communistische groep van Tan Malakka.
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bron 12
Deze foto staat in een boekje dat rond 1948 in Nederlands-Indië verscheen

Toelichting
“Merdeka”, vrijheid, is de leus van de Indonesische nationalisten.
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geschiedenis

Examen VWO
Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20

06

Tijdvak 1
Maandag 22 mei
9.00 – 12.00 uur

Vragenboekje

Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of
uitleg ontbreekt.

Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te
behalen; het examen bestaat uit 25 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
dan worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Begin
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Let op! Vraag 12 is een stelopdracht. Reserveer daarvoor voldoende tijd.

Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam
2p

2p

3p

De Geneefse Akkoorden waren niet bijzonder positief voor Ho Chi Minh. Toch zette hij
zijn handtekening ter goedkeuring.
Noem twee redenen waarom Ho Chi Minh toch akkoord ging met de bepalingen zoals deze
in 1954 werden vastgelegd.

2 

Gebruik bron 1.
In deze prent geeft tekenaar Frits Behrendt zijn visie op het Tonkin-incident.
Wat is de visie van Behrendt op deze gebeurtenis? Licht je antwoord toe met beide
tekeningen.

3 

2p

4 

2p

5 

2p

6 

1p

7 

6p

Het dekolonisatieproces in Zuidoost-Azië verhevigde de spanningen in de Koude Oorlog.
Leg uit waardoor dit kwam.

1 

De volgende gebeurtenissen staan in willekeurige volgorde:
1 Het Amerikaanse Congres neemt de Tonkin-resolutie aan.
2 Johnson volgt Kennedy op als president.
3 Boeddhistische monniken in Vietnam steken zichzelf in brand.
4 Operatie Rolling Thunder gaat van start.
5 De Verenigde Naties worden opgericht.
6 Het Tet-offensief gaat van start.
7 President Diem wordt afgezet.
Zet de gebeurtenissen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. Noteer alleen de
nummers.
Gebruik bron 2.
Leg uit:
• dat de bron een veroordeling is van de militaire strategie van president Johnson;
• (zonder bron) welke strategie Kissinger als minister later zelf volgt.
Gebruik bron 3.
Een bewering: Nixon geeft hier een vertekend beeld van de protestgeneratie.
Leg uit op welke manier Nixon dat vertekende beeld hier geeft.
Welke politieke reden heeft Nixon om geen poging te doen de jongeren voor zich te
winnen?
In juli 1971 begon Henry Kissinger in Beijing besprekingen met de Chinese partijleiders. In
zijn memoires concludeert Kissinger dat er bij deze gesprekken veel op het spel stond.
Indien de conferentie mislukt was, had dit – aldus Kissinger – geleid tot:
1 isolement van China;
2 een hardere opstelling van de Sovjet-Unie in de Koude Oorlog;
3 schade voor de Verenigde Staten, bij de terugtocht uit Vietnam.
Leg per punt uit waardoor dit een gevolg kon worden van het mislukken van de ChineesAmerikaanse onderhandelingen.

8 

4p

9 

2p

10 

Gebruik bron 4.
Deze foto is bruikbaar voor de Noord-Vietnamese propaganda om daarmee de boodschap
van het moeilijk te overwinnen Vietnamese volk over te dragen.
Leg met twee elementen uit de foto uit, welke argumenten voor die onoverwinnelijkheid de
Noord-Vietnamese propaganda daarmee kan uitdragen.
Gebruik bron 4.
Ontleen aan de bron een argument waarmee je aannemelijk maakt dat deze foto vrijwel
zeker in Zuid- en niet in Noord-Vietnam is gemaakt.
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2p

In 1967 weigerde de op dat moment wereldberoemde zwarte bokser Cassius Clay dienst. Hij
wilde niet naar Vietnam gestuurd worden want: “I ain’t got no quarrel with them VietCong.
No VietCong ever called me a nigger” (Ik heb geen ruzie met die lui van de Vietcong. Geen
Vietcong-strijder heeft mij ooit een nikker genoemd).
Cassius Clay geeft met zijn uitspraak uiting aan een mening die bij veel zwarte burgers
leefde.
Leg uit wat die mening was en waarop die was gebaseerd.

11 

15p 12

Stel: het is 1980 en je bent ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse
Zaken. Je krijgt de opdracht een analyse te maken van de Amerikaanse politiek in ZuidoostAzië tussen 1954 en 1975. Vier presidenten speelden daarbij een rol. In je stuk gebruik je
telkens een passende uitspraak van de presidenten Eisenhower, Kennedy, Johnson en
Nixon. Je geeft je analyse de titel Continuïteit of verandering.
Schrijf deze analyse aan de hand van de aanwijzingen A tot en met E. Neem voor de
leesbaarheid de cursieve kopjes en de titel over.



Continuïteit of verandering
A De periode Eisenhower
President Eisenhower op een persconferentie, 7 april 1954: “Er is een rij dominostenen, je
stoot de eerste om, en het is zeker dat de laatste vervolgens heel snel ook zal omvallen.”
Noem:
• twee gebeurtenissen in Zuidoost-Azië naar aanleiding waarvan Eisenhower deze uitspraak
heeft gedaan;
• twee voorbeelden van het beleid van de regering Eisenhower in Zuidoost-Azië om hier ‘de
dominostenen overeind te houden’.
B De periode Kennedy
President Kennedy in een televisie-interview, september 1963: “Ik denk dat de oorlog
alleen gewonnen kan worden als de regering (van Zuid-Vietnam) zich veel meer inspant om
de steun van het volk te winnen. Het is uiteindelijk hún oorlog. Zij moeten hem winnen of
verliezen.”
• Ga na in welk opzicht er sprake is van continuïteit en in welk opzicht van verandering in
het beleid van Kennedy ten opzichte van zijn voorganger; licht de verandering in het beleid
met een voorbeeld toe.
C De periode Johnson
President Johnson in 1964: “Ik zag bommen als politieke middelen om over vrede te
onderhandelen. Aan de ene kant konden onze vliegtuigen en bommen worden gebruikt om
het Zuiden gerust te stellen (…) Aan de andere kant konden onze bommen worden gebruikt
om het Noorden te slaan.”
• Geef met een kernwoord een korte typering van het Amerikaanse beleid in Zuidoost-Azië
onder Johnson.
• Ga daarbij na in welk opzicht er sprake is van continuïteit en in welk opzicht van
verandering ten opzichte van het beleid van zijn voorganger; licht de verandering in het
beleid met een voorbeeld toe.
D De periode Nixon
President Nixon in een rede voor de televisie, 23 januari 1973: “Laten wij - nu we een
eervol verdrag hebben gesloten - er trots op zijn dat Amerika niet een vrede heeft gesloten
die de bondgenoten heeft verraden (…) En laten we trots zijn op degenen die zich
opofferden, die hun levens gaven opdat het volk van Zuid-Vietnam in vrijheid kan leven en
de wereld in vrede.”
• Geef met een kernwoord een korte typering van het Amerikaanse beleid in Zuidoost-Azië
onder Nixon.
• Ga daarbij na in welk opzicht er sprake is van continuïteit en in welk opzicht van
verandering ten opzichte van het beleid van zijn voorganger; licht de verandering in het
beleid met een voorbeeld toe.
Let op! Het laatste deel van deze opdracht staat op de volgende pagina.
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E Continuïteit of verandering
Je sluit je analyse af met een conclusie over het Amerikaanse beleid in Zuidoost-Azië,
waarbij je òf vanuit de continuïteit òf vanuit de verandering in het beleid aangeeft welke les
daaruit getrokken kan worden. Verwerk in je conclusie allereerst de ontwikkeling in
Vietnam in 1975.

Van kind tot burger: Volksopvoeding in Nederland (1780-1920)
2p

Leg uit waarom in de Republiek rond 1780 het onderwijs van streek tot streek kon
verschillen.

13 

Patriotten hadden kritiek op de bestaande samenleving, maar dachten positief over de
mogelijkheden om de samenleving te verbeteren.
Noem twee van hun kritiekpunten en leg bij elk punt met een voorbeeld uit hoe de
patriotten daarin verbetering wilden brengen.

4p

14 

3p

Gebruik bron 5.
Tussen het Zeeuwsch Genootschap en de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen bestaat een
overeenkomst in denkbeelden over het onderwijs.
15  Ontleen aan de bron:
• twee verbeteringen die beide organisaties in het onderwijs willen doorvoeren;
• een overeenkomst in de manier waarop de gewenste verbeteringen onder de aandacht
worden gebracht.

2p

16 

6p

17 

4p

18 

3p

4p

Gebruik bron 5.
Het Zeeuwsch Genootschap is een echte vertegenwoordiger van de Nederlandse
Verlichting.
Toon dit aan.
Gebruik bron 6.
De Maatschappij tot Nut van het Algemeen wil in 1798 het onderwijs verbeteren door een
aantal belemmeringen uit de weg te ruimen. Dat is pas min of meer gelukt rond 1900.
Noem drie belemmeringen die ‘het Nut’ volgens dit rapport uit de weg wil ruimen en leg
per belemmering uit wanneer en op welke manier dat uiteindelijk geheel of gedeeltelijk
gebeurde.
Gebruik bron 7.
Leg uit:
• dat de visie van Jeronimo de Vries op het onderwijs gebaseerd is op de idealen van de
Verlichting en
• dat hij schrijft vanuit het perspectief van de heersende klasse.
Gebruik bron 8.
Een onderzoeker trekt op basis van deze bron de volgende conclusies:
1 De afdeling Noord-Beveland is voorstander van het economisch liberalisme.
2 De manier waarop deze afdeling denkt de arbeiders te helpen, is kenmerkend voor het
verlichte denken.
3 De afdeling Noord-Beveland is antisocialistisch.
Ondersteun elke conclusie met één argument.

19 

Gebruik bron 9.
In deze bron geeft Van Houten zijn opvattingen over de maatschappelijke positie van de
vrouw.
Toon aan dat Van Houten hier tegen het liberale burgerschapsideaal ingaat en leg uit
waardoor dit burgerschapsideaal voor de arbeidersklasse in de negentiende eeuw niet
bereikbaar is.

20 
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4p

4p

2p

3p

2p

In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond er een aantal politieke vraagstukken,
waaronder de sociale kwestie en de kiesrechtkwestie. Volgens veel liberalen kon een goede
onderwijspolitiek beide kwesties oplossen.
Leg dit uit door bij elke kwestie aan te geven welk verband de liberalen legden tussen
oplossing van deze kwestie en een goede onderwijspolitiek.

21 

Gebruik bron 10.
Albert Hahn verbindt in deze prent de schoolstrijd met de sociale kwestie.
Toon dit aan met twee elementen uit de bron, één element uit de tekening en één element uit
het onderschrift.

22 

Gebruik bron 10.
Stel: de socialisten overwegen de prent van Hahn als een propagandaprent te gebruiken.
Geef één argument waarom ze de prent wel en één argument waarom ze de prent niet
kunnen gebruiken.

23 

Na 1860 nam de kinderarbeid in de textielsector sterker toe dan de groei van de totale
werkgelegenheid in de textiel.
24  Leg uit waardoor:
• kinderarbeid in textielfabrieken toenam,
• kinderarbeid in de huisnijverheid toenam en
• kinderarbeid in fabrieken het volgen van onderwijs meer belemmerde dan kinderarbeid in
de huisnijverheid.
De leerplichtwet van 1901 maakte onderwijs voor kinderen tot twaalf jaar tot een recht,
maar betekende voor de gemeenten een plicht.
Leg met een voorbeeld uit wat hierbij een plicht van de gemeente was.

25 

Einde
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Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam
Naar aanleiding van het Tonkin-incident maakt Frits Behrendt de prent ‘Spel met papieren
tijger’

bron 1

Toelichting
Op de linker prent zijn van links naar rechts herkenbaar: de Chinese leider Mao Zedong, Ho
Chi Minh, president Johnson. Op de rechter prent van links naar rechts: Ho Chi Minh, Mao
Zedong en president Johnson.

In 1969 schrijft Henry Kissinger, de latere minister van Buitenlandse Zaken onder
president Nixon, over de Vietnamoorlog

bron 2

1
2
3
4
5
6
7

De Noord-Vietnamezen en de Vietcong, die in hun eigen land vochten, hoefden, nu de
Amerikanen oorlogsmoe waren, niet veel meer te doen dan hun troepen op peil houden om
de bevolking in bedwang te houden. Wij vochten een militaire oorlog; onze tegenstanders
vochten een politieke oorlog. Wij zochten fysieke uitputting; onze tegenstanders waren uit
op onze psychische uitputting. Wat we uit het oog verloren, was een van de hoofdregels van
iedere guerrillaoorlog: de guerrilla wint als hij niet verliest. Een gewoon leger verliest als
het niet wint.

In oktober 1970 spreekt Nixon zich uit over recente anti-Vietnamoorlog-demonstraties

bron 3
1
2
3
4
5
6
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Degenen die een vredesteken in één hand houden en met de andere stenen of bommen
gooien zijn de superhypocrieten van deze tijd. Geweld in de Verenigde Staten vandaag de
dag wordt niet veroorzaakt door de oorlog en het wordt niet veroorzaakt door
onderdrukking. Het gaat hier niet om een of ander romantisch ideaal. Laten we deze mensen
nemen voor wat ze zijn. Het zijn geen romantische revolutionairen. Dit zijn dezelfde
bandieten en herrieschoppers waar goede mensen altijd al last van gehad hebben.
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De Noord-Vietnamese oorlogsfotograaf Duong Thanh Phongh maakt in 1969 een foto van
twee Vietcong-strijders met hun baby in een kapotgeschoten Amerikaans legervoertuig en
voorziet deze van het bijschrift: ‘Eenvoudig geluk onder zware oorlogsomstandigheden’

bron 4

Van kind tot burger: Volksopvoeding in Nederland (1780-1920)
In 1778 schrijft het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen een prijsvraag uit over de
vraag: “Welke verbeteringen hebben de openbare scholen, ter meerdere beschaving van
onze natie, nodig?” H.J. Krom, predikant in Middelburg, krijgt de hoofdprijs. In zijn
bijdrage bespreekt hij uitgebreid de toestand van het bestaande onderwijs

bron 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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De inrichting van ons schoolwezen is overal niet zodanig als men in een eeuw, waarin de
gelegenheid tot het bekomen en vermeerderen van kundigheden zich zo overvloedig
voordoet, wel zoude wensen (…) Het kan niet ontkend worden dat vele schoolmeesters,
vooral op het platteland, niet zeer geschikt zijn voor hun functie, waartoe meer vereist
wordt dan men zich doorgaans verbeeldt. Velen die er nimmer toe werden opgeleid, zijn
meer geschikt om achter de ploeg te gaan en de harde kluiten der aarde te breken dan om de
harten van de jeugd te vormen en van de nodige kundigheid te voorzien (…) De boeken die
in gebruik zijn, behelzen een gedeelte van de Heilige Schrift (de bijbel). Door het algemeen
gerammel en geraas heeft de meester nog werk genoeg zijn kleine scholier te verstaan en
naar behoren zijn fouten aan te wijzen en te verbeteren (…) De kinderen zijn steeds
benauwd voor de grillige gestrengheid van zulke meesters; ze zijn bijna zo bang voor ’t
schoolgaan als voor de dood (…) De bullepezen (een soort zweep), leren riemen, rottingen,
stevige stok, de plak zelfs, te hard aangezet, kunnen treffende gevolgen nalaten. Een
onvoorziene slag tegen het hoofd kan snel de dood aanbrengen.
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In 1798 schrijft de Maatschappij tot Nut van ´t Algemeen het rapport ‘Algemeene
denkbeelden over het nationaal onderwijs’. Daarin staat

bron 6

1
2
3
4
5
6

De jeugd moet, zonder onderscheid naar stand of sekse, van nationaal onderwijs gebruik
kunnen maken. Allen moeten op kosten van de maatschappij die kundigheden kunnen
verkrijgen, die de maatschappij van hen zal eisen.
Dit onderwijs moet daarom staan onder het onmiddellijk toezicht, bestuur en zorg van hen
aan wie de maatschappij de waarneming en behartiging van de algemene belangen heeft
opgedragen.

In 1832 schreef de voorzitter van de stadsarmenscholen in Amsterdam, Jeronimo de Vries,
over het belang van onderwijs aan arme mensen

bron 7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wat zou er van de veiligheid der minvermogenden zonder plichtsbesef, zonder zedelijke
beginselen der armen, zonder onderwijs en opleiding terechtkomen? De vroeger gemaakte
aanmerking, dat het bedenkelijk was, om aan de armen een zo geregeld onderricht, zulk een
gepaste beschaving en verlichting te geven, kan en mag niet meer gemaakt worden. Waar
vindt men ter wereld een behoeftige klasse, zó verbonden aan orde en rust, zó gewillig in
het dragen van opgelegde lasten en wapenen? Om u te beveiligen, meervermogenden, moet
men de armenscholen, dat zijn kweekplaatsen tot plicht en orde, voorstaan en ondersteunen.
Zonder onderwijs kunnen de behoeftigen geen openbare kennisgevingen lezen, uw wil niet
begrijpen.
In 1874 organiseert de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen een enquête onder de
afdelingen over de sociale kwestie. De afdeling Noord-Beveland antwoordt

bron 8

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Om de goede verstandhouding tussen de arbeiders en werkgevers te behouden zou het zeer
nuttig kunnen werken, dat elke afdeling in zijn kring pogingen aanwendde om het
denkbeeld bij de werkman ingang te doen vinden, dat zijn eigen belang meebrengt het
belang van de werkgevers als zijn eigen belang te beschouwen en dat werkstakingen meer
in het nadeel van de arbeider dan van de werkgever uitvallen en dat afgedwongen
loonsverhogingen geen stand kunnen houden; omdat het loon ook onderworpen is aan de
wet der staathuishoudkunde: namelijk vraag en aanbod.
Op de vraag hoe de afdeling de arbeiders dacht te kunnen helpen, luidt het antwoord
Door alle mogelijke zorg aan te wenden, dat ook door de kinderen uit de arbeidersstand van
de gelegenheid tot het verkrijgen van onderwijs gebruik wordt gemaakt.

In 1877 publiceerde Samuel van Houten een artikel over de maatschappelijke positie van de
vrouw

bron 9

1
2
3
4
5
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De opvatting dat alleen de ongehuwde vrouw voor haar levensonderhoud arbeid zoeken
moet, is naar mijn mening onjuist en moet ernstig bestreden worden. Een meisje behoort
een werkkring en zijn voordelen te zoeken op gelijke wijze als de mannen, als levenstaak,
om een nuttig lid der maatschappij te zijn; en het huwelijk moet hieraan (…) in hoofdzaak
niets veranderen.
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In het socialistische blad De Notenkraker van 2 april 1905 verschijnt onderstaande prent
over de schoolstrijd van Albert Hahn

bron 10

Titel: Vrijheid van geweten

Onderschrift
“Nou moedertje, je weet het wel goed, nietwaar? Stuur je ze naar de zondige ‘openbare’,
dan is de hel onvermijdelijk het einde. Zend je ze echter naar onze broederschool, dan erf je
de hemel en … nou ja … en elke week een kop bruine bonen met twee roggebroden.”
Toelichting
Een broederschool is een rooms-katholieke school, de persoon links op de prent is gekleed
als een pastoor (rooms-katholieke geestelijke).

Einde
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Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of
uitleg ontbreekt.

Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te
behalen; het examen bestaat uit 28 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

600063-2-12o

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
dan worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.
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Let op! Vraag 12 is een stelopdracht, reserveer daarvoor voldoende tijd.

Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam

2p

4p

De volgende gebeurtenissen staan in willekeurige volgorde:
1 President Nixon begint zijn driehoeksdiplomatie.
2 De Noord-Vietnamezen lanceren het Tet-offensief.
3 Vietnamese troepen boeken een grote overwinning bij Dien Bien Phoe.
4 De akkoorden van Parijs worden getekend.
5 In Parijs beginnen onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Noord-Vietnam.
6 Noord- en Zuid-Vietnam worden verenigd tot één socialistisch Vietnam.
7 De zwaarste bombardementen op Noord-Vietnam vinden plaats.
Zet de gebeurtenissen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. Noteer alleen de
nummers.

1 

Gebruik bron 1.
Een bewering:
President Kennedy beschrijft in deze bron de situatie in Zuid-Vietnam in 1961.
2  Licht dit toe. Doe dat door:
• twee voorbeelden van het optreden van de regering van Zuid-Vietnam te geven die Kennedy
voor ogen kan hebben gehad bij zijn beschrijving en
• twee voorbeelden te geven van de situatie in Zuid-Vietnam die Kennedy voor ogen kan
hebben gehad bij zijn beschrijving.

3 

Gebruik bron 2.
Een interpretatie:
Frits Behrendt beeldt in deze prent de dominotheorie uit.
Toon dit aan.

2p

4 

Het optreden van Noord-Vietnam werd door de Verenigde Staten gezien als een schending
van het Handvest van de Verenigde Naties. Toch doet het Congres geen beroep op de
Veiligheidsraad om in de Vietnamoorlog in te grijpen.
Welke reden had het Congres hiervoor?

4p

Gebruik bron 3.
Deze foto is gebruikt door de Noord-Vietnamese propaganda, maar zou ook gebruikt
kunnen worden om kritiek te leveren op Noord-Vietnam.
5  Ontleen aan de bron:
• twee argumenten waardoor deze bron bruikbaar is voor de Noord-Vietnamese propaganda
en
• twee argumenten waardoor deze bron bruikbaar is voor de Amerikaanse propaganda.

2p

4p

2p

Gebruik bron 4.
Henry Kissinger doet deze uitspraak kort voor een belangrijke koerswijziging in de
Amerikaanse buitenlandse politiek. Hij richt zich via de hoofdredacteuren tot de NoordVietnamese leiders en tot de bevolking van de Verenigde Staten.
6  Leg voor elk van beide groepen uit
• welke boodschap Kissingers uitspraak voor die groep bevat en
• wat hij ermee wil bereiken.
De Volksrepubliek China was formeel geen partij in de Vietnamese oorlog. Toch was de
Amerikaanse regering van oordeel dat de Volksrepubliek China wel degelijk betrokken was
bij het conflict.
Geef twee argumenten voor het standpunt van de Amerikaanse regering.

7 
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4p

2p

2p

2p

Op 10 september 1969 schrijft Henry Kissinger in een memorandum aan president Nixon:
“We proberen het Vietnam-probleem op te lossen op drie fronten die heel veel met elkaar te
maken hebben. Die fronten liggen in de Verenigde Staten, in Vietnam en op het gebied van
de diplomatie. Om onze meest basale doelen via diplomatie te kunnen bereiken, moeten we
succes hebben op beide andere fronten.”
8  Licht deze uitspraak toe. Doe dat door voor elk van beide ‘andere’ fronten:
• aan te geven, welk succes volgens Kissinger nodig was en
• uit te leggen waarom dit onmisbaar was om te slagen aan het diplomatieke front.
Een bewering:
Door het lezen van de Pentagon Papers gingen veel Amerikanen twijfelen aan het
Vietnambeleid van de Amerikaanse regering.
9  Licht deze uitspraak toe. Doe dat door:
• aan te geven waardoor de inhoud van de Pentagon Papers die twijfel opriep en
• een argument te geven dat kan dienen om aan te tonen dat die achterdocht ten aanzien van
het Vietnambeleid van president Nixon terecht was.
Gebruik bron 5.
Leg uit waarom dit perscommuniqué door de leiders van de Chinese Volksrepubliek gunstig
is ontvangen, maar in West-Europa gemengde gevoelens oproept.

10 

Een bewering:
Door de pingpongdiplomatie van Nixon en Kissinger hoopten de Verenigde Staten een
einde te maken aan de Vietnamoorlog.
Leg dit uit.

11 

Inleiding bij vraag 12.
Stel: jij begon in 1964 aan een loopbaan als journalist. Je eerste grote artikel ging over het
Tonkin-incident en de rol van president Johnson daarin. Ruim veertig jaar later kijk je
hierop terug. Je schrijft je terugblik vanuit twee invalshoeken:
• de betekenis van het Tonkin-incident voor de Vietnamoorlog en
• de rol van president Johnson.
Je aarzelt over de titel van je terugblik, moet het ‘De leugen regeerde’ heten of ‘Het doel
heiligde de middelen’? Je hebt als geheugensteun twee bronnen verzameld (bron 6 en 7) die
je bij je terugblik gebruikt.

12p

Gebruik bron 6 en 7.
Schrijf deze terugblik. Neem voorlopig beide titels en de cursieve kopjes over en volg
aanwijzing A tot en met D.

12 

A De voorgeschiedenis 1960-1964
Als inleiding geef je een kort overzicht van de directe voorgeschiedenis van de
Amerikaanse betrokkenheid bij Vietnam. Doe dat door:
• eerst kort de politieke betrokkenheid van de Verenigde Staten bij Vietnam van 1960 tot
1964 te beschrijven;
• daarna, met bron 6, de militaire betrokkenheid van de Verenigde Staten bij Vietnam van
1960 tot 1964 te beschrijven.
B Het Tonkin-incident
Daarna ga je in op de verslaglegging van de gebeurtenissen in de Golf van Tonkin.
Doe dat door:
• aan te tonen dat de beschrijving van de gebeurtenissen (bron 7) niet waarheidsgetrouw is.
Let op! Het vervolg van deze opdracht staat op de volgende pagina.
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C De rol van president Johnson 1964-1968
Vervolgens geef je aan welke rol president Johnson heeft gespeeld in het Vietnamconflict
tussen 1964 en 1968. Dat doe je door:
• aan te geven op welke manier president Johnson de gebeurtenissen in de Golf van Tonkin
gebruikt voor zijn Vietnambeleid;
• aan te geven in welk opzicht dat beleid in 1968 is gewijzigd en
• twee redenen te geven waardoor dat gebeurde.
D Conclusie: regeerde de leugen of heiligde het doel de middelen?
Je rondt je terugblik af met een beargumenteerde conclusie. Je verwerkt daarin:
• de betekenis die de gebeurtenissen in de eerste dagen van augustus 1964 hebben gehad voor
de Vietnamoorlog en
• de rol die president Johnson daarin heeft gespeeld.
• Streep één van beide titels door en geef een argument voor de keuze van de titel die je laat
staan.

Van kind tot burger: Volksopvoeding via het onderwijs in
Nederland (1780-1920)

13 

Tot 1795 werden in de Republiek de rooms-katholieke inwoners achtergesteld bij de
calvinisten.
Maak met twee voorbeelden duidelijk op welke wijze deze achterstelling zichtbaar werd.

2p

14 

Gebruik bron 8.
Gozewijn Loncq (1758-1835) is een patriot.
Leg uit hoe hij zijn politieke opvattingen verbindt met het onderwijs.

4p

15 

De Schoolwet van 1806 kan zowel vernieuwend als behoudend genoemd worden.
Maak duidelijk wat vernieuwend en wat behoudend was in deze wet.

2p

3p

2p

2p

4p

2p

Koning Willem I probeerde vanaf 1815 de nationale eenheid te bevorderen door het
onderwijs. In 1830 bleek dat deze politiek was mislukt.
16  Verklaar deze mislukking. Doe dat door uit te leggen waardoor voor 1830 de nationale
eenheid niet bevorderd werd door in het onderwijs nadruk te leggen op:
• het geloof,
• de vaderlandse geschiedenis en
• de taal.

17 

Gebruik bron 9.
Uit de vergelijking van de twee kaartjes blijkt, dat tussen 1810 en 1834 in het zuiden van
Nederland maar weinig departementen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (het
Nut) gesticht zijn.
Verklaar dit vanuit de uitgangspunten van het Nut.

18 

Gebruik bron 9.
Stel: je onderzoekt de verspreiding van het verlichte burgerschapsideaal in het begin van de
negentiende eeuw. Voor zo’n onderzoek is deze bron enerzijds wel, anderzijds niet
bruikbaar.
Leg dit uit.
Gebruik bron 10.
Een historicus gebruikt deze tabel om aan te tonen dat in de negentiende eeuw in Nederland
de welvaart onder de orthodox-protestanten stijgt.
Geef de redenering waarmee de historicus de gegevens uit de tabel gebruikt om deze
ontwikkeling aan te tonen en formuleer twee bezwaren tegen zijn conclusie.

19 

Gebruik bron 10.
De weerslag van de Pacificatie van 1917 is in deze tabel terug te vinden.
Toon dit aan.

20 
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3p

2p

4p

2p

4p

2p

2p

2p

In 1863 wordt als nieuw schooltype na de lagere school de HBS, de Hogere Burger School,
ingevoerd. Reden voor die invoering was, dat het bestaande onderwijs niet meer voldeed.
21  Leg dit uit, door:
• eerst een economische verandering in die tijd te noemen,
• daarna uit te leggen welke nieuwe eis deze verandering aan het onderwijs stelde en
• ten slotte aan te geven voor welke bevolkingsgroep de HBS bedoeld was.
22 

Gebruik bron 11.
Leg uit of er in de bron sprake is van overtreding van de Kinderwet van Van Houten.

23 

Gebruik bron 11.
Deze bron vormt een illustratie van:
1 de gevolgen van het gezinsloonmodel en
2 de moeilijkheden bij het in praktijk brengen van de opvoedingsidealen van de Verlichting.
Toon dit voor beide aan.

24 

Gebruik bron 12.
Op grond van deze bron kun je concluderen dat:
1 het kabinet Kappeijne van de Coppello een liberaal kabinet is en
2 het idee van de nachtwakersstaat door dit kabinet wordt losgelaten.
Ondersteun beide conclusies met een argument uit de bron.

Gebruik bron 13.
In deze bron komen gevolgen naar voren van de schoolwetten van 1857 en 1878.
25  Noem een voorschrift uit:
• de Schoolwet van 1857 en geef met een voorbeeld aan hoe dit in de bron naar voren komt
en
• de Schoolwet van 1878 en geef met een voorbeeld aan hoe dit in de bron naar voren komt.

26 

Gebruik bron 13.
Jan Ligthart is een voorbeeld van de manier waarop onderwijs aan het einde van de
negentiende eeuw kan bijdragen aan sociale mobiliteit.
Toon dit aan.

27 

Een bewering:
Een Verlichtingspedagoog zou de aanpak van moderne onderwijzers als Theo Thijssen en
Jan Ligthart ouderwets vinden.
Op grond van welke redenering kan deze bewering worden gedaan?

28 

De Schoolstrijd heeft ertoe bijgedragen dat de leerplicht in Nederland later werd ingevoerd
dan in andere West-Europese landen.
Leg uit waardoor dat kwam.

Einde
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Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam
Op 26 mei 1961 verklaart president Kennedy in de New York Times

bron 1
1
2
3
4

Geen enkele hoeveelheid wapens of troepen is in staat om een regering in het zadel te
houden die niet bereid of in staat is tot het nastreven van sociale hervormingen en
economische ontwikkeling. Militaire verdragen met staten waar sociaal onrecht en
economische chaos uitnodigen tot opstand, infiltratie en subversieve acties helpen niet.

Een prent van tekenaar Frits Behrendt van 10 augustus 1965

bron 2

Toelichting
Op de landen staat geschreven (van links naar rechts en van boven naar beneden):
Borneo, Sumatra, Malakka, Saigon, Vietnam, Kambodja, Laos, Thailand, China.
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In 1967 maakt de Noord-Vietnamese fotograaf Mai Nam deze foto die de titel krijgt
‘Schiettraining van de zelfverdedigingswacht van een machinefabriek in Hanoi’

bron 3

Op 16 september 1970 verklaart Henry Kissinger, president Nixons adviseur voor de
buitenlandse politiek, in Chicago tegenover een groep Amerikaanse hoofdredacteuren en
uitgevers

bron 4

1
2
3
4
5
6

De grootste tegenstelling in de wereld van vandaag de dag is die tussen de Sovjet-Unie en
communistisch China. Langs een grens van 4000 kilometer zijn er aan de ene kant
territoriale claims en bestaat aan de andere kant een groot militair potentieel. Deze situatie
is des te grimmiger door de onenigheid tussen de twee grote communistische mogendheden
over de vraag welk van de twee het centrum van de communistische leer is, wat een bijna
godsdienstige ondertoon aan het conflict geeft.

Naar aanleiding van het bezoek dat Nixon en Kissinger in 1972 aan de Chinese
Volksrepubliek hebben gebracht, geeft de Amerikaanse regering het volgende
perscommuniqué uit

bron 5

1
2
3
4
5
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De Verenigde Staten erkennen dat er maar één China is en dat Taiwan een deel van China
is. De regering van de Verenigde Staten vindt dat de kwestie-Taiwan door de Chinezen zelf
moet worden opgelost. Alle Amerikaanse troepen en militaire installaties zullen op den
duur uit Taiwan worden teruggetrokken. Tot die tijd zal de omvang van deze troepen
worden verminderd en het aantal installaties op Taiwan worden teruggebracht.
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In onderstaande tabel zijn de Amerikaanse troepensterkte en het aantal gesneuvelde
militairen in Vietnam tussen 1963-1972 weergegeven

bron 6

jaar

(Geschat) aantal
Amerikaanse soldaten in
Vietnam

(Geschat) aantal
Amerikaanse gesneuvelden

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

16.300
23.300
184.300
385.300
485.600
586.100
475.200
334.600
156.800
24.200

123
216
1.965
6.333
11.348
16.869
11.776
6.164
2.413
763

In de eerste week van augustus 1964 verscherpt de spanning in Zuidoost-Azië aanzienlijk.
Een Nederlandse samenvatting van de beschrijving in de Amerikaanse pers van de
gebeurtenissen in de Golf van Tonkin uit 1964

bron 7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Op 2 augustus werd de Amerikaanse torpedobootjager Maddox (2200 ton) in de golf van
Tonkin door drie Noord-Vietnamese torpedoboten beschoten met torpedo’s en kanonnen.
De aanval werd afgeslagen door geschutsvuur van de Maddox en door vliegtuigen van het
vliegkampschip Ticonderoga. Daarbij werden de Noord-Vietnamese boten beschadigd; één
ervan zou zijn gezonken. (…)
Op 4 augustus werden de Maddox en een tweede torpedobootjager, de C. Turner Joy,
opnieuw door Noord-Vietnamese torpedoboten aangevallen, terwijl zij volgens de
Verenigde Staten op normale patrouillevaart in de golf van Tonkin op 65 mijl uit de kust
waren. Twee van de aanvallende schepen werden hierop volgens Washington tot zinken
gebracht; twee andere beschadigd.

Van kind tot burger: Volksopvoeding via het onderwijs in
Nederland (1780-1920)
Gozewijn Loncq is de initiatiefnemer van de Haagse afdeling van de Maatschappij tot Nut
van ’t Algemeen die in 1796 wordt opgericht. In zijn oprichtingsrede zegt hij

bron 8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

600063-2-12b

"Burgers (...) de bevordering van redelijke begrippen van verlichting in burgerlijke en
godsdienstige zin, is altijd, maar vooral nu, een van de hoofdplichten van de man die zijn
vaderland bemint; de man, die prijs stelt op zijn eigen geluk door het geluk van anderen te
vergroten. De tijden van onwetendheid (...) gaan voorbij; de dageraad der verlichting breekt
meer en meer door de duistere nevelen van de onkunde en van het onverstand. De man
wiens verlichte geest onder het voormalig bestuur van deze landen in plaats van
aanmoediging overal tegenwerking ontmoette, kan nu de ruime teugel laten aan zijn zucht
tot uitbreiding van maatschappelijk geluk. Hij kan nu ook verwachten, dat hij in zijn
pogingen zal slagen en dat hij bescherming en medewerking zal vinden. Despotische
gouvernementen (…) mogen hun grootste steunpunten vinden in domheid en onwetendheid.
De republikeinse vinden kracht en sterkte in kunde en verlichting.
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Op een kaart van het huidige Nederland zijn de departementen (= afdelingen) van de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in 1810 en 1834 ingetekend. Eén punt staat voor één
afdeling

bron 9

1810

1834

In onderstaande tabel zijn de percentages weergegeven van leerlingen die openbaar of
bijzonder lager onderwijs volgen

bron 10

600063-2-12b

jaar

Percentage leerlingen
in openbaar onderwijs

Percentage leerlingen
in bijzonder onderwijs

1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930

79
77
77
75
71
69
62
55
38

21
23
23
25
29
31
38
45
62

5

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 675

In 1878 schrijft een onderwijzer in Friesland over de kinderarbeid die hij om zich heen ziet

bron 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bij enigszins gunstige weersgesteldheid verlaten de kinderen van acht jaar en daarboven,
reeds in de laatste dagen van maart de school. Dan begint het ‘aardappelzetten’, een man
boort het gat en het kind zet er de aardappel in. Dan komt het vlaswieden. Hierop volgt het
wieden van kanariezaad- en van de erwtenakkers. De gerst en tarwe worden rijp; en alles
wat handen heeft moet aan het aren lezen (graankorrels uit de achtergebleven aren zoeken).
Het vlas kan worden getrokken: mannen en vrouwen rukken het uit de grond, en kinderen
en kindertjes leggen het uitgerukte vlas in schoven. Inmiddels wordt het wieden der
ontzaggelijke aardappelvelden niet vergeten; dit duurt totdat de aardappelen rijp zijn, en
dan met alle macht aan het ‘dollen’, waaraan vóór midden oktober geen einde komt. Nu nog
een achttal dagen aan het nazoeken; en dan kan weer aan de school worden gedacht.
Verschrompeld van buiten en van binnen, ordeloos en ruw, komen de stumpers dan hun
plaatsen in de schoolbanken weer innemen. Men begrijpt hoe het dan staat met hun kennis.
De invoering van een wettelijke leerplicht was lange tijd voorwerp van publieke discussie.
Het kabinet Kappeijne van de Coppello schrijft in een toelichting op de Schoolwet van 1878

bron 12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vrijwel overal, onlangs nog in het Koninkrijk Italië, wordt de leerplicht ingevoerd. Waarom
kan dit goede voorbeeld in Nederland niet worden nagevolgd? De Staat heeft immers het
recht de vader te straffen die zijn ouderlijke plicht verzuimt en daardoor tegelijkertijd én
het kind benadeelt én schade toebrengt aan de burgerlijke maatschappij, welke er belang bij
heeft dat haar leden behoorlijk onderwijs genieten. De regering zou dan ook geen ogenblik
aarzelen de beslissende stap te doen, indien zij slechts met ouderlijke plichtsverzaking te
kampen had. Doch de staat heeft niet het recht aan de ouders de keuze der school te
ontnemen, en, zolang dus de tegenstand tegen de openbare school gaande wordt gehouden,
moet van het nemen van afdoende maatregelen worden afgezien.
De onderwijsvernieuwer Jan Ligthart beschrijft in zijn Jeugdherinneringen (1913) hoe hij
rond 1880 aan de opleiding voor onderwijzer begint

bron 13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ik moest mijn ouders zeggen, dat ik het schoolgeld moest meebrengen, en dat de
bovenmeester anders verplicht was mij van de school te verwijderen. (…) Echter, behalve
betalen en verwijderen, was er nog een derde kans. En ik weet nog, hoe mijn hart opsprong
van blijde verlichting, toen de bovenmeester me dit uitzicht opende: Ik kon hulponderwijzer
worden. Dan kostte ik niets en zou zelfs wat verdienen: gratis opleiding en vijf gulden in de
drie maanden!
De theoretische opleiding, die ik gratis ontving, was heel eenvoudig. Ik kocht bij Ten Brink
en De Vries in de Hartenstraat voor vijf cent een ‘Beknopt Overzicht van de Vaderlandsche
Geschiedenis door A.A. Holst,’ voor tien cent een ‘Kort Overzicht van de Algemeene
Geschiedenis’ van dezelfde schrijver, voor nog eens vijf cent de beknopte ‘Bijbelsche
Geschiedenis’ en zo ook een beknopte Rekenkunde, Taalkunde, Aardrijkskunde. ’t Waren
dunne boekjes van 32-48 bladzijden, in een dun geel of anders gekleurd omslag – ieder
overzicht had, meen ik, zijn vaste kleur – en bestaande uit een reeks lesjes.

Einde
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Vragenboekje

Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of
uitleg ontbreekt.

Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te
behalen; het examen bestaat uit 25 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
dan worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.
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Let op! Vraag 11 is een stelopdracht. Reserveer daarvoor voldoende tijd.

Met de loep op Lancashire. Katoen en samenleving 1750-1850

2p

1 

3p

2 

3p

3 

Een aantal van de eerste katoenfabrikanten in Lancashire is begonnen als koopman in
textiel.
Noem twee redenen waarom het juist voor deze kooplui geen grote stap was om
katoenfabrikant te worden.
In de achttiende en negentiende eeuw veranderde Engeland door de enclosure-wetten.
Licht dit toe. Doe dat door:
• eerst kort aan te geven wat de enclosure-wetten inhielden;
• daarna uit te leggen waarom de enclosures negatief voor de kleine boeren, maar positief
voor de opkomende industrie waren.
Gebruik bron 1.
Leg uit:
• om welke technologische vernieuwing het in de bron gaat;
• welk maatschappelijk gevolg daarvan in de bron wordt beschreven en
• hoe de overheid in de bron reageert op dit maatschappelijk gevolg.

4 

Gebruik bron 1.
Een onderzoeker trekt uit deze bron twee conclusies:
1 De officier die het verslag schrijft, is enigszins op de hand van de opstandige wevers.
2 Er is sprake van een georganiseerde verzetsbeweging.
Ondersteun elk van beide conclusies met een aan de bron ontleend argument.

5 

Rond 1800 bouwden ondernemers in Lancashire nieuwe industriekolonies waar hun
werknemers konden wonen en werken. De huizen en werkplaatsen voor spinners werden in
de nabijheid van riviertjes gebouwd, de weverskolonies werden bij dorpen en steden
gebouwd.
Verklaar dit verschil.

2p

6 

Gebruik bron 2.
Voor het ontstaan van het Chartisme kan deze bron twee verklaringen leveren:
1 Het Chartisme ontstaat uit politieke ontevredenheid.
2 Het ontstaan van het Chartisme is een gevolg van economische omstandigheden.
Ondersteun elk van beide verklaringen met een aan de bron ontleend argument.

2p

7 

Gebruik bron 2.
Toon met de bron aan dat deze Chartisten uitgaan van het burgerlijk ideaal.

8 

Gebruik bron 3.
Deze afbeelding wordt in leerboeken vaak als kenmerkend voor de Industriële Revolutie
gebruikt.
Leg uit waarom dit gebruik van deze afbeelding in een bepaald opzicht onterecht is.

9 

Toen de Factory Acts werden aangenomen, wilden ook liberale fabrikanten een strenge
overheidsinspectie op de naleving ervan.
Leg uit waarom dit zowel opmerkelijk als begrijpelijk is.

2p

2p

2p

4p
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3p

Door de Industriële Revolutie vond na 1830 een politieke machtsverschuiving plaats in het
parlement van Groot-Brittannië.
Noem een besluit van het parlement na 1830 en leg daarmee uit welke politieke
machtsverschuiving er plaatsvond.

10 

15p 11

Gebruik bron 4.
Schrijf een verslag over de bruikbaarheid van de bron voor een onderzoek. Lees daarvoor
de inleiding hieronder, neem de cursieve kopjes over en voer opdracht A tot en met C uit.



Inleiding
Stel: je doet een onderzoek waarbij je de katoenindustrie in Bolton rond 1840 vergelijkt met
de Tilburgse wolindustrie rond 1890. Je kiest deze twee jaartallen, omdat het onderzoek dan
gaat over hetzelfde stadium in het industrialisatieproces. Je kijkt vooral naar de leef- en
werkomstandigheden van de wevers.
Je hebt deze bron over Tilburg gevonden en die lijkt op het eerste gezicht goed te
gebruiken, omdat de informatie uit de bron betrekking heeft op de plaats (Tilburg), de tijd
(1887) en het onderwerp van je onderzoek (de textielindustrie).
A
Een vergelijking: Bolton en Tilburg
Vergelijk de informatie over Tilburg in 1887 in deze bron met wat je weet van Bolton rond
1840. Noem daarvoor telkens een opmerkelijke overeenkomst of een opmerkelijk verschil
tussen Bolton en Tilburg als het gaat om:
• de positie van thuiswevers;
• het werken van vrouwen en kinderen (onder de 12 jaar) op de fabriek;
• de betrokkenheid van fabrikanten bij de sociale zekerheid van hun werknemers;
• veranderingen in de woonomgeving van wevers.
B
De betrouwbaarheid en representativiteit van de bron
Belangrijke criteria voor de bruikbaarheid van bronnen zijn hun betrouwbaarheid en
representativiteit.
Bespreek de betrouwbaarheid en de representativiteit van de bron op de volgende punten:
De bron is het getuigenverhoor uit een parlementaire enquête.
• Noem twee redenen waarom dit de betrouwbaarheid van de informatie uit deze bron
vergroot en één reden waarom dit de bron onbetrouwbaar kan maken. Licht je antwoord
telkens toe.
De getuige C. Hosemans is meesterknecht in de fabrieken van Eras.
• Noem twee redenen waarom dit de betrouwbaarheid van de informatie uit deze bron
vergroot en één reden waarom dit de bron onbetrouwbaar kan maken. Licht je antwoord
telkens toe.
• Noem één reden waarom je de informatie uit deze bron wel, en één reden waarom je de
informatie uit deze bron niet representatief kunt noemen voor de leef- en
werkomstandigheden van de arbeiders in de textielindustrie in Tilburg. Licht je antwoord
telkens toe.
C
Een eindoordeel over de bruikbaarheid
Bepaal ten slotte met het voorafgaande de bruikbaarheid van de bron voor je onderzoek
naar de textielindustrie. Noem daarbij twee historische bronnen met aanvullende informatie
en leg per bron uit waarom die nodig is om een beter gefundeerde conclusie te trekken.

500018-1-12o
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Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam

2p

2p

12 

In de jaren zestig werd in Vietnam op grote schaal oorlog gevoerd.
Leg uit waarom de Verenigde Naties niet konden ingrijpen in de oorlog in Vietnam.

13 

Gebruik bron 5.
De toespraak van Ho Chi Minh spreekt zowel de Amerikanen als de Vietnamese
nationalisten aan.
Maak voor elk van beide groepen duidelijk wat hen aanspreekt in de toespraak.
De volgende gebeurtenissen uit de oorlog in Vietnam staan in willekeurige volgorde:
1 De Noord-Vietnamezen lanceren het Tet-offensief.
2 Operatie Rolling Thunder gaat van start.
3 De Akkoorden van Parijs worden getekend.
4 De Tonkin-resolutie wordt in het Amerikaanse Congres aangenomen.
5 Het aantal militaire ‘adviseurs’ in Vietnam loopt op tot 10.000.
6 Noord- en Zuid-Vietnam worden verenigd tot één socialistisch Vietnam.
7 Incident in de baai van Tonkin.
Zet de gebeurtenissen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. Noteer alleen de
nummers.

2p

14 

3p

Gebruik bron 6.
Uit de woorden van Dean Acheson blijkt de koerswijziging in het Zuidoost-Azië-beleid van
de Verenigde Staten rond 1950.
15  Maak dit duidelijk door:
• eerst de kern van het beleid van de Verenigde Staten vóór 1950 te noemen;
• daarna het beleid na 1950 kort te beschrijven;
• ten slotte een verklaring te geven voor de wijziging van het Amerikaanse beleid na 1950.

4p

3p

3p

3p

Gebruik bron 7.
Een interpretatie:
Uit deze bron blijkt dat president Kennedy bezwaren ziet tegen militair ingrijpen in het
conflict in Zuidoost-Azië.
Noem de drie argumenten die Kennedy hier geeft tegen interventie in Zuidoost-Azië en leg
uit wat dit betekent voor zijn beleid.

16 

De betrekkingen tussen de Sovjet-Unie en Noord-Vietnam waren sterk wisselend. Ze
kunnen als volgt worden ingedeeld:
1 In de periode 1945-1956 steunde de Sovjet-Unie de communisten in Vietnam.
2 In de periode 1956-1964 was de Sovjet-Unie terughoudend tegenover het communistische
Noord-Vietnam.
3 Vanaf 1964 voerde de Sovjet-Unie haar steun aan Noord-Vietnam op.
Leg voor elk van de drie perioden uit dat de verstandhouding tussen de Sovjet-Unie en de
Verenigde Staten een oorzaak was van deze wisselende betrekkingen.

17 

Gebruik bron 8.
Deze toespraak is gericht tot de communistische partijgenoten van Le Duan in Vietnam.
Toch zou Le Duan er geen bezwaar tegen hebben dat ook de regering van de Verenigde
Staten zijn toespraak zou horen.
18  Licht dit toe. Doe dat door:
• een reden te noemen waarom Le Duan zijn rede ook in de Verenigde Staten wilde laten
horen en
• uit te leggen dat hij de oorlog in Vietnam ziet als onderdeel van de Koude Oorlog.
Gebruik bron 9.
In de bron beschrijft Truong Nhu Tang de continuïteit in de Franse en Amerikaanse
strategie in Vietnam.
19  Leg uit:
• welke continuïteit Truong Nhu Tang hier ziet;
• (zonder de bron te gebruiken) welke strategische verandering er heeft plaatsgevonden.

500018-1-12o
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2p

20 

4p

21 

2p

22 

4p

4p

2p

Gebruik bron 10.
De tekenaar Willem geeft in deze prent zijn mening over de Vietnampolitiek van president
Johnson.
Wat verwijt de tekenaar president Johnson? Licht je antwoord toe met een element uit de
prent.
Gebruik bron 11.
De foto van Eddie Adams is één van de bekendste beelden van de oorlog in Vietnam. Een
verklaring hiervoor is dat de foto op indringende wijze de fase van de oorlog tijdens het
Tet-offensief weergeeft.
Leg uit waarom de foto kenmerkend is voor de Vietnamoorlog ten tijde van het Tetoffensief. Betrek in je antwoord de plaats van deze gebeurtenis en de kleding van de
militairen op de foto.
Gebruik bron 11.
Geef een reden waarom deze foto het falen van de Vietnampolitiek van Johnson zichtbaar
maakt.

Gebruik bron 12 en bron 13.
Een bewering:
Uit deze twee bronnen blijkt dat fotograaf Eddie Adams tussen 1968 en 1998 meer politiek
bewust raakt.
23  Ondersteun deze bewering. Doe dat door:
• met bron 12 en bron 13 uit te leggen welke politieke ontwikkeling de fotograaf doormaakt;
• een verklaring te geven voor zijn houding in 1968 en de verandering in zijn opvatting in
1998.
Amerikaanse bombardementen hebben tussen 1968 en 1972 grote schade aangericht in
Noord-Vietnam. Toch hebben deze bombardementen er niet toe geleid dat de NoordVietnamese samenleving totaal ontwricht raakte.
Noem twee voorbeelden van de schade die werd aangericht en geef bij elk voorbeeld een
maatregel waarmee de Noord-Vietnamezen hun samenleving in stand wisten te houden.

24 

Vietnamveteranen juichten de onthulling van het Vietnam-memorial in 1982 in Washington
toe.
Leg uit welke mentaliteitsverandering in de Amerikaanse samenleving zij hierin zagen.

25 

Einde
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Met de loep op Lancashire. Katoen en samenleving 1750-1850
Een legerofficier rapporteert op 26 april 1826 over ongeregeldheden te Haslingden
(Lancashire) aan de minister van Binnenlandse Zaken

bron 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

In Haslingden werd gisteren, hoewel de cavalerie in de buurt was, een fabriek aangevallen
en de machines werden vernietigd. Vanmorgen vernielde een menigte van ongeveer 3.000
mensen met succes de weefmachines van drie fabrieken. Omdat de eigenaars van twee
andere fabrieken dringend om bescherming hadden gevraagd, werden soldaten in stelling
gebracht om een fabriek in Chatterton te verdedigen. Daar werden zij onmiddellijk
bekogeld met een regen van stenen, waardoor de kolonel gedwongen was om te laten
schieten. Een aantal mensen uit de menigte werd gedood en gevreesd moet worden voor een
aanzienlijk aantal gewonden door het onophoudelijk schieten, dat wel een kwartier
aanhield. Daarna verspreidde de menigte zich geleidelijk, maar met de kennelijke bedoeling
om met een overweldigende meerderheid terug te keren. De meesten waren gewapend met
knuppels, knotsen enz., maar er werden geen geweren gezien. De hardnekkigheid en
vastbeslotenheid van de oproerlingen waren zo buitengewoon groot, dat ik het niet geloofd
zou hebben, als ik er niet zelf bij was geweest.
Een gedeelte uit de ‘Oproep aan hun vrouwelijke mede-landgenoten’ van de Politieke
Vrouwen Bond van Newcastle aan de Tyne, in het Chartisten-tijdschrift Northern Star van
9 februari 1839

bron 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

500018-1-12b

MEDE-LANDGENOTEN! Wij roepen u op om u bij ons te voegen en onze vaders,
echtgenoten en broers te helpen zichzelf en ons te bevrijden van politieke, fysieke en
mentale slavernij. Wij brengen de volgende argumenten naar voren als een antwoord op
onze vijanden en een aansporing voor onze vrienden:
Ons is gezegd dat het huis het domein van de vrouw is en dat de politiek het terrein van de
man is; maar dit ontkennen wij: de aard der zaken maakt dit onmogelijk en het gedrag van
hen die dit beweren, is in strijd met het principe dat zij zeggen aan te hangen. Is het niet zo
dat de belangen van onze vaders, echtgenoten en broers, onze belangen horen te zijn? Als
zij onderdrukt worden en verarmen, delen wij dan niet deze kwade dingen met hen? Als dat
zo is, moeten wij dan niet verontwaardigd zijn over het onrecht dat hen aangedaan wordt?
Jarenlang hebben wij ons ingezet om ons huis in comfortabele staat te houden, om, zoals
ons hart ons leert, onze echtgenoten na hun vermoeiend werk te kunnen ontvangen. Jaar na
jaar ging voorbij en juist nu bestaat er geen vooruitzicht dat onze verlangens vervuld
worden: onze echtgenoten staan onder grote druk, onze huizen zijn half gemeubileerd, onze
gezinnen slecht gevoed en onze kinderen zonder scholing - de vrees voor gebrek hangt
boven ons hoofd; de verachting van de rijken is op ons gericht; het merkteken van slavernij
ligt op onze familie en we voelen de degradatie.
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Afbeelding van weefgetouwen, uit een reisgids voor Lancashire uit 1842
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Begin 1887 deed een parlementaire enquêtecommissie onderzoek naar de toestand in
fabrieken en werkplaatsen in Nederland. Daarvoor wordt ook Cornelis Hosemans naar Den
Haag geroepen en onder ede verhoord. Hij is meesterknecht bij de Tilburgse
textielfabrikant Eras
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De Voorzitter: Wilt gij uw naam, voornaam, beroep, ouderdom en woonplaats opgeven?
Antwoord: Cornelis Hosemans, meesterknecht bij de heer Eras, oud 30 jaar, wonende te
Tilburg.
Vraag: Hoeveel mensen hebt u onder u?
A. Ik ben meesterknecht bij twee fabrieken, die bij elkaar staan. Op die twee fabrieken
samen werken 137 mensen, die allen onder mijn toezicht staan.
V. Zijn daar veel jongens onder?
A. 23 kleine jongens.
V. En hoeveel meisjes?
A. Er zijn 22 à 23 meisjes van boven de 16 en een meisje onder de 16 jaar.
V. Zitten er bij u mannen of vrouwen aan de weefstoelen?
A. Alleen mannen.
V. U bent zeker vroeg in dit beroep terechtgekomen?
A. Van mijn 16de jaar af.
V. Wat deed u vóór die tijd?
A. Ik ben tot mijn 16de jaar op school geweest. (…). Ik ben een half jaar thuis geweest, en
in die tijd heb ik moeten leren weven, en daarna ben ik naar de fabriek gegaan. (…)
V. Als men maar alleen op de inkomsten let, dan zouden de kinderen wel op hun 10de jaar
kunnen beginnen?
A. Tien jaar is wel wat vroeg, dan zijn het nog te veel kinderen; het is al erg genoeg, dat zij op
hun 12de moeten beginnen, maar in huishoudens waar 5 of 6 kinderen zijn en er soms twee
zijn, die boven de 12 jaar zijn en de ouders moeten dan de verdiensten van de kinderen
verliezen, dan is het al te erg. (…)
V. Hoe is het met de thuiswevers gesteld?
A. In verhouding hetzelfde als met de fabrieksarbeiders.
V. Zijn er veel thuiswerkers?
A. Ja.
V. Worden daar veel kleine jongens en meisjes bij het werk gebruikt?
A. Ja, met hun 12de jaar beginnen zij het vak te leren.
V. Maar ook daar gaan de kinderen tot hun 12de jaar school?
A. Ik geloof niet dat tegenwoordig in Tilburg kinderen onder de 12 jaar niet naar school
gaan. (…)
V. Er zijn geen getrouwde vrouwen op de fabriek?
A. Nergens in Tilburg.
V. Maar wat doen zij thuis?
A. Vooreerst het huishouden. En dan zijn er ook nog wel, die in huis voor de fabriek
werken, zoals pluizen, noppen en haspelen, alles heel licht werk.
V. De arbeiderswoningen te Tilburg zijn over het algemeen goed?
A. Ja, uitstekend.
V. De vrouwen houden er meest een varken of een geit op na?
A. Ja, zij boeren er zo wat bij. En dan hebben zij meest een klein stukje tuingrond, waarop
zij allerlei groenten poten. (…)
V. Zij hebben nog al vaak een eigen huisje?
A. Jawel, maar dat dateert toch reeds van vroegere tijd, toen de wevers nog 12 en 13 gulden
verdienden. Nu zij maar 5 en 6 gulden verdienen, komt het daar niet meer van. (…)
V. Begrijp ik het goed dat op uwe fabriek een (zieken)fonds is? (…)
A. Wij hebben alle reden om trots te zijn op onze patroon (= baas). Is een man ziek, dan
wordt de dokter gehaald en ontvangt de werkman 4 gulden uit het fonds, gedurende de tijd
van zijn ziekte of de vrouw van de zieke man, maar dat zijn uitzonderingen.
V. Dat uw patroon het uitbetaalt?
A. Ja. (…)
V. Wie beheert het fonds?
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A. De kas berust altijd bij de oude moeder Eras; is er wat veel in bij een gelukkig jaar, dan
gaat het naar de spaarkas. (…)
V. Is dat de moeder van uw patroon die het beheer over de kas heeft?
A. Zij bewaart alleen de bankoverzichten van de spaarbank en de kas ook. (…)
V. Wat gebeurt er met de oude werklieden?
A. Wij hebben nog geen oude mannen, die afgedankt zijn. (…)
V. Het komt dus hierop neer dat, als een werkman oud en minder geschikt wordt, hier of
daar in de fabriek wel een werkje wordt gevonden om hem nog een broodje te kunnen
verschaffen?
A. Zeker, dan kunnen dergelijke mensen altijd nog aan minder zwaar werk gezet worden.
Zoals ik gehoord heb van andere fabrieken, worden zij door de fabrikanten ook altijd
geholpen. (…)
V. Hebt u zojuist niet gezegd dat de lonen de laatste tijd zo gedaald zijn dat een goede
arbeider tegenwoordig maar 5 à 6 gulden verdienen kan?
A. Een goede wever, die thuis weeft, heb ik gezegd.
V. Verdient een goede arbeider in de fabriek meer?
A. Een goede wever op de fabriek verdient meer.
V. Hoeveel kan die wel maken?
A. Bij ons 10 à 11 gulden in de week, ook wel eens 12 gulden.
V. Maar wanneer die thuiswevers geen kinderen hebben, die de leeftijd hebben om te
kunnen werken, terwijl hun vrouwen de grootste tijd nodig hebben voor het huishouden en
de kleine kinderen, dan is dat toch een armoedig bestaan en kan men toch niet bij hen van
welvaart spreken?
A. Neen, zeker niet. (…)
V. De meeste thuiswevers zullen dan wel trachten op een fabriek te komen?
A. Neen; de meesten houden er niet van op een fabriek te gaan werken. Zij zeggen: vrijheid
gaat boven alles en is beter dan opgesloten te zijn in de fabriek, waar men 's morgens om 7
ingaat om er eerst 's avonds uit te komen. Dat schrikt velen van de fabriek af; vandaar dat
de mensen in de fabrieken beter betaald moeten worden. (…)
V. Hebben die thuiswevers in de regel tuintjes of niet?
A. Zeker. Zij poten aardappelen of mesten een varken. Dat kunnen de fabriekswevers niet
doen. Zij zouden er anderen flink voor moeten betalen om hen het werk te laten doen. (…)
V. Is het loon voor de thuiswevers de laatste tijd achteruit gegaan?
A. Zeker.
V. Is het loon per uur aan de fabrieken de laatste tijd achteruit gegaan?
A. Voor de schrobberaars niet, voor andere werkzaamheden wel. De overvloed van
arbeiders maakt dat werkzaamheden die vroeger 8 of 10 centen per uur kosten, nu te
verkrijgen zijn voor 5 of 6 centen. (…)
V. Het verhoor is gesloten; ik dank u voor de gegeven inlichtingen.
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Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam
Op 2 september 1945 roept Ho Chi Minh de onafhankelijkheid van Vietnam uit. Bij die
gelegenheid zegt hij
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Alle mensen zijn gelijk geschapen. Hun Schepper heeft aan hen enkele onvervreemdbare
rechten geschonken, zoals leven, vrijheid en geluk.
Deze woorden vinden we terug in de Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten
van Amerika uit 1776. Ruim opgevat betekent de verklaring: alle volkeren hebben recht op
leven, geluk en vrijheid.
Ook de Franse revolutionairen verklaarden in hun Rechten van de Mens en Burger uit 1791
dat alle mensen in vrijheid zijn geboren met gelijke rechten.
Aan deze waarheden kan niet worden getwijfeld.
Niettemin misbruiken de Franse imperialisten al meer dan tachtig jaar de Vrijheid,
Gelijkheid en Broederschap. Ze hebben ons vaderland overweldigd en onze burgers
onderdrukt.
In mei 1950 heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dean Acheson, een
ontmoeting met zijn Franse ambtgenoot. Hij zegt onder meer
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De regering van de Verenigde Staten is ervan overtuigd dat er noch nationale
onafhankelijkheid, noch democratische ontwikkeling kan zijn in een land dat overheerst
wordt door de Sovjet-Unie. De regering van de Verenigde Staten beschouwt de situatie als
zodanig ernstig dat economische en militaire steun aan de Verbonden Staten van Indochina
(= Vietnam, Laos en Cambodja) en Frankrijk noodzakelijk is, om deze landen te helpen de
orde te herstellen en ze in de gelegenheid te stellen de weg naar vrede en democratische
ontwikkeling verder af te leggen.
In oktober 1961 spreekt de Amerikaanse columnist Arthur Krock met de Amerikaanse
president John F. Kennedy over de oorlog in Vietnam. Uit het verslag dat hiervan wordt
gemaakt
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De president zei, dat hij er over dacht Chroesjtsjov te schrijven met het verzoek om de
agressors in Vietnam en Laos tegen te houden (…). De president is er nog steeds van
overtuigd dat Amerikaanse troepen niet in de strijd op het Aziatische vasteland moeten
worden betrokken, zeker niet in een moeilijk toegankelijk land als Laos dat bewoond wordt
door mensen die onverschillig staan tegenover het conflict tussen Oost en West over
vrijheid en zelfbeschikking. Verder, zo vertelde de president, kunnen de Verenigde Staten
niet tussenbeide komen in een conflict veroorzaakt door guerrillastrijders. Het is moeilijk te
bewijzen dat dit in Vietnam niet zo is.
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In een toespraak tot het partijkader spreekt Le Duan, secretaris-generaal van de
Vietnamese Arbeiderspartij, in juli 1965 over de mogelijkheid van een algehele confrontatie
met de Verenigde Staten
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Als de Verenigde Staten zich nog avontuurlijker opstellen en Amerikaanse troepen samen
met troepen van hun marionettenstaten het Noorden aanvallen, dan is er sprake van een
geheel nieuwe situatie. Dan zullen wij niet in ons eentje tegen de Verenigde Staten strijden,
maar wordt ons gehele kamp in de strijd betrokken. De Verenigde Staten krijgen dan niet
alleen te maken met 17 miljoen mensen uit het Noorden, maar zullen ook strijd moeten
leveren met honderden miljoenen Chinezen. Kunnen de Amerikaanse imperialisten
honderden miljoenen mensen verslaan? Natuurlijk kunnen ze dat niet. Als ze wanhopig
worden, zullen de Verenigde Staten dan de atoombom gebruiken? Ons kamp heeft ook de
atoombom. De Sovjet-Unie heeft voldoende atoombommen om iedere imperialist te
verslaan die een atoombom wil gebruiken om een socialistisch land aan te vallen (…).
In de in 1985 gepubliceerde memoires van de voormalige Vietcongleider Truong Nhu Tang
lezen we over de vietnamisering van de oorlog
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In feite was er weinig nieuws in de stappen die Nixon zette. De strategie die de Amerikanen
vietnamisering (= de strijd laten voeren door het Zuid-Vietnamese leger) noemden, leek als
twee druppels water op de zogenaamde ‘vergeling’ (jaunissement) (= Vietnamezen
opnemen in het Franse leger) die de Franse bevelhebber De Lattre de Tassigny zeventien
jaar eerder had doorgevoerd. Het kwam erop neer dat de gevechten aan het ZuidVietnamese leger werden overgelaten en de schijn van een onafhankelijk Zuid-Vietnamees
bewind werd versterkt.
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Prent van de politiek tekenaar Willem in De Nieuwe Linie van 13 april 1967
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Op 1 februari 1968 maakt de Amerikaanse fotograaf Eddie Adams in Saigon een foto van de
executie van Vietcongkapitein Bay Lop door generaal Nguyen Ngoc Loan, de chef van de
Vietnamese Nationale Politie
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Oorlogscorrespondent Peter Arnett beschrijft hoe zijn collega Eddie Adams op 1 februari
1968 zijn kantoor binnenkomt, nadat hij foto’s heeft gemaakt van de terechtstelling van een
Vietcongsoldaat door generaal Loan
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Ik bevond mij op kantoor, toen Eddie op een dag kwam binnenstormen. “Generaal Loan
heeft godverdomme een man doodgeschoten waar ik bij was!”, riep hij verbaasd uit. Hij
zocht in de vele zakken en zakjes van zijn visvest, en zei: “Wacht nou even, ik moet het
rolletje met negatieven hier ergens hebben.”
Brigadegeneraal Nguyen Ngoc Loan was de bevelhebber van de Vietnamese Nationale
Politie, een gevreesd man, die de leiding had over een gevreesde organisatie. Terwijl we
wachtten tot zijn film was ontwikkeld, vertelde Eddie ons dat hij in Cholon met een
reportage team van NBC op pad was geweest. Ze bevonden zich op een kruispunt nabij de
An Quang-pagode, toen ze zagen hoe enige Vietnamese mariniers met een gevangene in de
richting van generaal Loan liepen. De man was nogal toegetakeld en zijn handen waren op
zijn rug vastgebonden. De journalisten liepen naar de politiebaas toe, en toen zij vlakbij
waren richtte deze zijn revolver met korte loop op de gevangene en schoot hem van dichtbij
door het hoofd. Terwijl hij zijn wapen liet zakken, richtte Loan zich tot de journalisten en
zei glimlachend: “Zij hebben veel Amerikanen en veel mensen van mijn volk vermoord”.
Vervolgens liep hij weg.
Enkele minuten later kwam de doka-assistent naar buiten met de ontwikkelde negatieven,
die hij aan Horst Faas (een Duitse fotograaf) overhandigde. Horst bekeek de beelden met
een vergrootglas. Normaal gesproken waren Horst en Eddie elkaars concurrenten, maar
deze keer was daar niets van te merken. Horst mompelde: “Tsjonge, jonge”, en gaf de
negatieven aan Eddie, die ze bekeek en een kreet van blijdschap slaakte. Alles stond erop:
het moment van de dood, de wrede uitdrukking op het gezicht van de generaal, zijn
uitgestrekte arm en de revolver slechts enkele centimeters van het hoofd van het slachtoffer
verwijderd. NBC-cameraman Vo Suu had de scène op kleurenfilm vastgelegd, maar het was
Eddie’s foto die op de voorpagina’s van de belangrijkste kranten ter wereld verscheen.
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Generaal Nguyen Ngoc Loan overlijdt in 1998 in de Amerikaanse staat Virginia, waar hij
na zijn vlucht uit Vietnam in 1975 een restaurant begonnen was. Kort na het overlijden van
de generaal schrijft fotograaf Eddie Adams een artikel in Time Magazine van 27 juli 1998
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Ik won een Pulitzer Prize in 1969 voor de foto van een man die iemand anders doodschiet.
Op die foto sterven twee mensen: degene die de kogel kreeg en generaal Nguyen Ngoc
Loan. De generaal doodde de Vietcongsoldaat en ik doodde de generaal met mijn camera.
Stilstaande beelden zijn de meest krachtige wapens ter wereld. Mensen geloven erin, maar
foto’s liegen nog ook als er niet in gemanipuleerd wordt. Wat de foto niet vertelde was:
‘Wat zou jij doen als je generaal was geweest op dat moment, op die plaats en op die warme
dag, en je kreeg zo’n schurk te pakken nadat hij twee of drie Amerikanen gedood had?’

Einde
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geschiedenis

Examen VWO
Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20

05

Tijdvak 2
Woensdag 22 juni
9.00 – 12.00 uur

Vragenboekje

Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of
uitleg ontbreekt.

Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te
behalen; het examen bestaat uit 23 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

500048-2-12o

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
dan worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Begin
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Vraag 10 is een stelopdracht. Reserveer daarvoor voldoende tijd!

Met de loep op Lancashire. Katoen en samenleving 1750-1850

2p

2p

3p

4p

2p

1 

Tussen 1750 en 1850 verdubbelde de bevolking van Engeland.
Noem twee redenen waarom deze bevolkingsgroei gunstig was voor de katoenfabrikanten.

2 

Gebruik bron 1.
Stelling:
De Industriële Revolutie is meer een geleidelijk proces geweest dan een plotselinge
omwenteling.
Leg uit dat bron 1 deze stelling ondersteunt.

3 

Veel schrijvers over het ontstaan van de Industriële Revolutie noemen de grote rol van
uitvindingen, kolen en kanalen en een groeiende vraag naar textiel als belangrijke factoren.
Noem drie andere factoren die hierbij een rol speelden.

4 

De Nederlandse historicus Jan Romein beschreef ‘de wet van de remmende voorsprong’.
Volgens Romein bracht de vroege Industriële Revolutie Groot-Brittannië eerst voordeel,
maar leidde dit daarna tot achterstand op landen die later industrialiseerden.
Leg uit dat Romein gelijk had.

5 

2p

6 

4p

7 

4p

8 

3p

Gebruik bron 2.
Al tijdens de Industriële Revolutie ontstaat een debat over de vraag of industrialisatie
vooruitgang betekent. Andrew Ure geeft hier zijn standpunt in dit debat als het gaat om de
wevers in Groot-Brittannië.
Geef uit de bron twee voorbeelden waaruit het standpunt van Andrew Ure blijkt en geef,
zonder de bron te gebruiken, bij beide voorbeelden telkens een tegenargument.

Wie wil beoordelen of de industrialisatie vooruitgang of achteruitgang betekende voor
gezinnen van katoenarbeiders in Lancashire in het begin van de negentiende eeuw, kan de
lonen van de arbeiders onderzoeken.
Geef twee redenen waarom het onderzoek naar lonen van individuele arbeiders een beperkt
beeld oplevert van hun levensstandaard.
Gebruik bron 3.
A Toon met twee elementen uit de prent aan dat de tekenaar aansluit bij het rapport van het
Sadler’s Select Committee over kinderarbeid.
B Wat is de visie van de tekenaar op Robert Peel? Licht je antwoord toe met een element uit
de prent.
Premier Robert Peel schafte in 1846 de Corn Laws af.
Leg uit waarom de populariteit van Peel toen hij de Corn Laws afschafte bij sommige
groepen wel, maar bij andere groepen niet groter werd.

De eisen van de Chartisten-beweging zijn niet los te zien van de maatschappelijke
veranderingen in Groot-Brittannië als gevolg van de industrialisatie.
9  Licht dit toe. Doe dat door:
• eerst een politieke eis van de Chartisten te noemen;
• daarna aan te geven wat zij daarmee wilden bereiken;
• ten slotte uit te leggen hoe deze eis gezien kan worden als een gevolg van de
industrialisatie.
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Gebruik bron 4.
Stel: het is 1848 en je bent journalist in Manchester. Op het vasteland van Europa zijn op
verschillende plaatsen revoluties uitgebroken, die de bestaande orde lijken te bedreigen. In
Groot-Brittannië vrezen sommigen dat deze revoluties zullen overslaan.
De roman ‘Mary Barton’ is zojuist verschenen en je hoofdredacteur vraagt je een artikel te
schrijven naar aanleiding van dit boek. De titel van je artikel luidt:
Mary Barton: realistisch of eenzijdig? Gevaarlijk of niet?
14p 10

Schrijf dit artikel volgens de aanwijzingen A tot en met D. Neem de titel en de cursief
gedrukte kopjes over.



A Het beeld van een arbeider en een fabrikant uit Manchester in het boek
Geef met telkens twee voorbeelden uit het romanfragment (bron 4) kort weer, welk beeld
Gaskell schetst van:
• de bestaanszekerheid van textielarbeider John Barton;
• de houding van fabrikant Hunter tegenover zijn arbeiders.
B Reacties van fabrikanten
Een aantal fabrikanten reageert ontzet op het verschijnen van dit boek. Zij vinden het
eenzijdig en onverantwoordelijk. Je vraagt naar hun argumenten voor dit standpunt.
Doe dat door:
• twee argumenten te noemen die deze fabrikanten kunnen aanvoeren om de eenzijdigheid
aan te tonen van het beeld dat Gaskell schetst.
• daarna met een voorbeeld uit de Engelse geschiedenis voor 1848 duidelijk te maken
waarom zij het boek onverantwoordelijk vinden.
C De bedoeling van de schrijfster
Om een evenwichtig artikel te schrijven moet je de schrijfster de kans geven zich te
verdedigen. In de inleiding van het boek schrijft ze: “Ik weet niets van Politieke Economie of
van economische theorieën. Ik probeerde waarheidsgetrouw te schrijven; als mijn verhalen welk
systeem dan ook bevestigen of ermee botsen, dan is dat niet met opzet gebeurd.”
Je confronteert haar met dit voorwoord en noteert haar antwoorden op de volgende drie
vragen:
• met welk argument zij kan aantonen dat haar boek geen eenzijdig beeld schetst;
• voor welk publiek zij dit boek heeft geschreven en
• waarom zij juist dit publiek wil bereiken.
D ‘Mary Barton’: realistisch of eenzijdig? Gevaarlijk of niet?
In het slot van je artikel maak je een afweging en geef je als journalist in 1848 je mening.
Doe dat aan de hand van de volgende vragen:
• Vind je het beeld van het lot van textielarbeiders in Manchester in de jaren veertig van de
19de eeuw in deze roman eenzijdig? Licht je mening toe; je mag hierbij een niet eerder
genoemd argument opvoeren.
• Vind je de angst voor het opruiende karakter van het boek terecht? Je legt daarbij uit
waarom je dat vindt en je mag ook hierbij een niet eerder genoemd argument opvoeren.
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Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam

2p

11 

4p

12 

2p

13 

3p

5p

Azië werd na 1945 strijdtoneel in de Koude Oorlog.
Noem twee ontwikkelingen in Azië die in het Westen de angst voor het communisme
vergrootten.
Gebruik bron 5.
Leg uit dat:
• het oordeel van Giap over de Conferentie van Genève discutabel is;
• het vanuit de positie van Giap voor de hand ligt dat hij het belang van Dien Bien Phu
positief waardeert.
De overwinning bij Dien Bien Phu inspireerde ook niet-communisten in Azië.
Geef daarvoor een verklaring.

Gebruik bron 6.
Een bewering:
Uit de bron is af te leiden dat de Vietnamese communisten het Chinese en niet het
Russische communistische model overnamen.
14  Toon dit aan, door:
• eerst een kenmerk van het Chinese communistische model te noemen;
• daarna een kenmerk van het Russische communistische model te noemen;
• ten slotte met de bron aan te tonen dat de bewering juist is.
Gebruik bron 7.
Deze bron is bruikbaar voor zowel de Noord-Vietnamese als de Amerikaanse propaganda.
15  Toon dit aan. Doe dat door uit de bron:
• eerst twee elementen te noemen die geschikt zijn voor de Noord-Vietnamese propaganda en
daarbij uit te leggen op welke wijze de Noord-Vietnamese propaganda er gebruik van kan
maken;
• daarna een element te noemen dat geschikt is voor de Amerikaanse propaganda en uit te
leggen op welke wijze dit door de Amerikaanse propaganda gebruikt kan worden.

3p

16 

4p

17 

4p

18 

De driehoeksdiplomatie van Nixon en Kissinger had voor de Sovjet-Unie en China
voordelen, maar was nadelig voor de onderhandelingspositie van Noord-Vietnam.
Noem een voordeel voor de Sovjet-Unie en een voordeel voor China en leg uit waardoor dit
nadelig was voor de onderhandelingspositie van Noord-Vietnam.
Gebruik bron 8.
Leg uit:
• dat Johnson de belofte ten aanzien van de Amerikaanse oorlogsstrategie in Vietnam die hij
hier doet niet is nagekomen;
• dat de houding van Nixon in 1964 afwijkt van het beleid dat hij als president vanaf 1968
voert.
Gebruik bron 9.
A Welke visie heeft Behrendt op de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en
Noord-Vietnam? Licht je antwoord met een element uit de prent toe.
De Nederlandse columnist Jan Blokker maakte zich kwaad over wat hij de
leugenachtigheid van de prent noemde.
B Geef een argument dat het oordeel van Blokker rechtvaardigt.
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Gebruik bron 10.
De bron is kenmerkend voor de reacties van veel Amerikanen in de jaren vóór 1970 op:
1 de rol van de media;
2 de rol van Amerikaanse militairen bij gruweldaden in Vietnam.
Toon dit voor elk van beide gebieden aan. Maak daarbij telkens een vergelijking met de
jaren na 1970 om te laten zien waarom de bron minder kenmerkend is voor de latere
periode.

19 

De volgende gebeurtenissen uit de oorlog in Vietnam staan in willekeurige volgorde:
1 China krijgt een permanente zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
2 Chinese troepen vallen Korea binnen.
3 China wordt een communistische volksrepubliek.
4 Er wordt een begin gemaakt met de driehoeksdiplomatie.
5 Er ontstaat een breuk tussen China en de Sovjet-Unie.
6 De Parijse Akkoorden worden gesloten.
7 De Geneefse Akkoorden worden gesloten.
Zet deze gebeurtenissen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. Noteer alleen de
nummers.

20 

21 

Gebruik bron 11.
In 1960 waarschuwt president Eisenhower voor de gevaren van het militair-industriële
complex, dat wil zeggen de samenwerking van een reusachtig militair apparaat en een grote
bewapeningsindustrie om de Amerikaanse politiek te beïnvloeden.
Leg uit dat de schrijver van het lied de mening van Eisenhower deelt.

4p

22 

Gebruik bron 11.
Deze bron is door vorm en inhoud een symbool voor het Vietnamprotest van de jaren zestig
en zeventig.
Leg dit voor beide aspecten uit.

2p

23 

De oorlog in Vietnam droeg bij tot een toenadering van blanke en zwarte Amerikanen.
Geef hiervoor twee redenen.

2p

Einde
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Met de loep op Lancashire. Katoen en samenleving 1750-1850
Uit een Engels geschiedenisboek uit 2003 een fragment over de Industriële Revolutie

bron 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kolen en kanalen waren van levensbelang voor de regio’s in Groot-Brittannië die gingen
industrialiseren. Dit was in het bijzonder, maar niet alleen daar, het geval bij de textiel, een
tak van industrie die profiteerde van de groeiende consumptie in die tijd. Een hele serie
technologische veranderingen trok doorlopend de aandacht, omdat ze voor dramatische
veranderingen zorgde in wat individuele arbeiders aan resultaten konden behalen en omdat
ze wezenlijke veranderingen teweegbracht in de organisatie van de nijverheid. Zowel door
het mogelijk te maken om dubbel zo brede stof te weven als door een hogere weefsnelheid,
vergrootte John Kays schietspoel in 1733 de productiviteit van handwevers, hoewel het nog
een halve eeuw zou duren voordat deze algemeen gebruikt werd. De productie van wollen
stoffen veranderde aanzienlijk door de vroege machines die de arbeidsproductiviteit
vergrootten, zoals de handgedreven spinning jenny van James Hargreaves uit 1764.
In 1834 bezocht de Schotse geleerde Andrew Ure verschillende industriecentra in GrootBrittannië. Een jaar later schrijft hij in een boek over de industrialisatie
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Er is tot nu toe te weinig stilgestaan bij de zegeningen die de technische wetenschap de
samenleving heeft geschonken en de mogelijkheden die zij nog in petto heeft om het lot van
de mensheid te verbeteren. (…) In de fabriek is elk onderdeel van de machine zo ingesteld
dat er voor de arbeider bijna niets meer te doen is, zeker geen vermoeiende inspanningen
van de spieren, terwijl de machine hem wel voorziet van een goed en gegarandeerd
inkomen, benevens een gezonde werkplek. De wever buiten de fabriek moet daarentegen
alles doen met zijn eigen spierkracht, vindt zijn werk vervelend, neemt als gevolg daarvan
ontelbaar veel pauzes (los van elkaar stellen ze niet veel voor, maar opgeteld zijn het er
veel), verdient daardoor navenant minder en schaadt bovendien zijn gezondheid door het
slechte eten en de vochtigheid in zijn krot.
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Deze prent uit 1832 is gemaakt naar aanleiding van het rapport van de ‘Sadler’s Select
Committee’, waarin de kinderarbeid in Groot-Brittannië vergeleken wordt met slavernij. Sir
Robert Peel (de naam op de katoenbaal links) was zelf katoenfabrikant en wordt later
premier van Groot-Brittannië

bron 3

Vertaling (van links naar rechts):
“Waarom heb je de spoel laten vallen, jij kleine boef?”
“Mijn vingers waren zo koud, dat ik het niet meer kon houden. Oh lieve hemel, maak mij
alstublieft niet dood, au, mijn rug, vergeef mij alstublieft”.
“Aan het werk jullie duivels of ik hak jullie in tweeën!”
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Fragment uit de roman ‘Mary Barton, A tale of Manchester life’, door Elizabeth Gaskell,
die verschijnt in 1848. Zij baseert haar romanpersonages op haar ervaringen met
textielarbeiders en hun gezinnen die zij ontmoet bij haar vrijwilligerswerk in de jaren
1842-1843
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Onder hen was John Barton. Zijn ouders hadden het moeilijk gehad; zijn moeder was
gestorven door een totaal gebrek aan eerste levensbehoeften. Hijzelf was een hardwerkende
arbeider en daarom tamelijk zeker van werk. Maar hij gaf telkens al zijn geld uit, met het
vertrouwen van iemand die geloofde dat hij altijd in staat zou zijn zijn eigen geld te
verdienen. Toen op een dinsdagochtend zijn baas plotseling failliet ging en iedereen op de
fabriek met de mededeling dat mijnheer Hunter ermee stopte, werd ontslagen, had Barton
slechts een paar shilling achter de hand. Maar hij vertrouwde erop dat hij ergens anders wel
weer aan de slag kon en dus ging hij, voordat hij weer naar huis ging, urenlang op zoek naar
werk, van de ene fabriek naar de andere. Maar bij elke fabriek was de slappe tijd zichtbaar;
bij de ene was werktijdverkorting ingevoerd, bij de andere werden mensen ontslagen en
Barton bleef wekenlang zonder werk en leefde op krediet.
Juist toen werd zijn zoontje, zijn oogappel, het brandpunt van al zijn liefde, getroffen door
roodvonk. Ze sleepten hem door de crisis, maar zijn leven hing aan een zijden draadje.
Alles, zo zei de dokter, hing af van goede en overvloedige voeding om het door koorts
uitgeputte ventje weer op krachten te brengen. Belachelijk! Zelfs met het simpelste eten in
huis was nog niet één klein maal te bereiden. Barton probeerde eten te kopen op de pof (=op
krediet), maar de rek was er uit bij de kleine kruideniers, die het nu op hun beurt ook
moeilijk hadden. Hij bedacht dat het geen misdaad zou zijn om te stelen en hij zou ook
gestolen hebben, maar hij zag er geen kans toe in de paar dagen waarin het kind
wegkwijnde. Zelf uitgehongerd, aan de rand van dierlijke roofzucht -maar deze lichamelijke
pijn was niets vergeleken met de angst om zijn kleine knul, die hem ontglipte- stond hij bij
een van die etalages waarin alle mogelijke luxe etenswaren waren uitgestald: hertenbout,
kaas, bakken met pudding; het water liep de eenvoudige voorbijganger in de mond. En uit
deze winkel kwam mevrouw Hunter! Ze stak de straat over naar haar rijtuig, gevolgd door
de winkelier, die was beladen met aankopen voor een feest. De deur werd snel dichtgeklapt
en ze reed weg. Barton keerde naar huis terug met een bitter gevoel van woede in zijn hart.
Thuis kwam hij er achter dat zijn enige jongen was gestorven.
Korte tijd later overlijdt ook de vrouw van John Barton. Hij blijft alleen over met zijn
dochter Mary. Hij besluit te strijden voor een rechtvaardiger wereld en hij wordt actief in
de vakbeweging. Daarin gaat hij zelfs zo ver dat hij de zoon vermoordt van de rijke,
onrechtvaardige fabrikant Carson. Zijn dochter Mary, die verliefd was op deze zoon,
realiseerde zich net dat een verbintenis tussen twee personen uit verschillende klassen
ongewenst was.
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Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam
In 1964 vertelt generaal Vo Nguyen Giap, naaste medewerker van Ho Chi Minh en
oprichter van de Vietminh, het volgende over de historische betekenis van de slag bij Dien
Bien Phu

bron 5
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De overwinning bij Dien Bien Phu was niet alleen een grote overwinning voor ons volk,
maar werd door de socialistische landen als hun overwinning gezien. Ze werd beschouwd
als een grote overwinning van de zwakke en kleine landen die momenteel strijd voeren voor
hun vrijheid en onafhankelijkheid tegen imperialisme en kolonialisme. Dien Bien Phu is de
trots van de onderdrukte volken, een grote bijdrage van ons volk aan de beweging voor
nationale bevrijding die na de Tweede Wereldoorlog zo aan kracht heeft gewonnen.
Dien Bien Phu betekende ook een grote overwinning voor de krachten van de vrede in deze
wereld. Zonder de overwinning zou de Conferentie van Genève niet zijn geslaagd en zou
evenmin de vrede in Indochina opnieuw zijn hersteld.
Generaal Vo Nguyen Giap herinnert zich een gesprek met Ho Chi Minh in 1946

bron 6
1
2
3
4
5

Op een dag vroeg oom Ho me hoe lang we Hanoi zouden kunnen vasthouden als de vijand
de oorlog zou uitbreiden naar het Noorden. “Een maand misschien”, zei ik tegen hem. “En
hoe zit het met andere steden?”, vroeg hij. Ik antwoordde hem: “Die kunnen we makkelijker
vasthouden”. “En het platteland?”. Ik antwoordde hem onmiddellijk: “Dat kunnen we zeker
vasthouden”.
Tegen het einde van de Vietnam-oorlog ontdekken Amerikaanse soldaten het archief van
een Vietcong-eenheid in Zuid-Vietnam. Het bevat korte biografieën van leden van de
eenheid, zoals van Ngo Rim
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Mijn ouders waren arme boeren. Ik ging tot mijn dertiende naar de dorpsschool, die ik
verliet om mijn familie te helpen. Ik werkte als bediende tot mijn zestiende, toen werd ik lid
van de militie die het dorp beschermde. Ik verspreidde pamfletten, stond vijf keer op wacht
toen mijn eenheid een ‘strategic hamlet’ (=een versterkt dorp) vernietigde; ik stond zeven
keer op wacht terwijl er vergaderingen werden gehouden; ging naar het districtsleger om
een taak op me te nemen in het dorp Thanh Phu; op 20 juli 1963 hielp ik mee met een
blokkade terwijl mijn eenheid een vijandelijke patrouille onderschepte en aanviel, die
onderweg was om mensen te ronselen en te dwingen om een ‘strategic hamlet’ te bouwen.
Daarna meldde ik me als vrijwilliger voor deze eenheid en werd ik opgeleid door de
Provinciale Genie Eenheid.
Tijdens de verkiezingsstrijd in 1964 legt president Johnson in New Hampshire de volgende
verklaring af over eventuele bombardementen op Noord-Vietnam
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Men heeft mij geadviseerd onze vliegtuigen met bommen te laden, en die boven bepaalde
gebieden te laten vallen. Het gevolg daarvan, denk ik, zou een uitbreiding en een escalatie
van de oorlog zijn en dat zou hierin resulteren, dat wij een groot aantal Amerikaanse
jongens een oorlog zouden laten uitvechten, waarvan ik vind dat hij door Aziatische
jongens gestreden moet worden, om te helpen hun eigen land te beschermen. En daarom heb
ik gekozen om de oorlog niet uit te breiden (…). De Republikeinen onder wie Richard
Nixon hebben allen op een goed moment de suggestie geopperd dat het misschien wel juist
zou zijn om zich in Vietnam tegen het Noorden te richten. Welnu, voordat men iemand
begint aan te vallen en een groot offensief onderneemt, kan men beter eerst in beschouwing
nemen hoe men gaat beschermen wat men al heeft.
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Naar aanleiding van de vredesonderhandelingen in Parijs tussen de Verenigde Staten en
Noord-Vietnam tekent Fritz Behrendt deze prent

bron 9

Onderschrift:
Laten we over vrede praten.
Toelichting:
Links zit president Nixon, tegenover hem Pham Van Dong, de Noord-Vietnamese
onderhandelaar bij de onderhandelingen in Parijs.

Op 26 november 1969 publiceert de New York Times de volgende reacties van inwoners van
New Goshen, een plaats in Indiana, nadat bekend wordt dat één van hun mede-inwoners
betrokken was bij het bloedbad in My Lai
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“Hoe kunnen jullie krantenmensen Paul David beschuldigen?”, vroeg Robert Hale, terwijl
hij bezig was met het bijschaven van een paar garagedeuren achter de biljartzaal die hij en
zijn vrouw hebben. “Hij kreeg bevelen. Hij moest doen wat zijn officier hem opdroeg.”
“Het enige wat ik Paul David verwijt is dat hij hierover tegenover iedereen op de televisie
praatte”, zei Dee Henry, die Hale hielp met de garagedeuren. “Dit soort dingen gebeurt in
een oorlog. Ze zijn er altijd geweest en ze zullen er altijd zijn. Maar pas sinds kort begint
iedereen de pers erover te vertellen.”
“Het is erg genoeg om mensen te moeten vermoorden, zonder anderen erover te vertellen”,
sprak hij, “dit soort zaken moet geheim worden gehouden.
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Onderstaande regels zijn ontleend aan het liedje “I feel like I’m fixin’ to die”, van de
Amerikaanse zanger Country Joe McDonald uit 1969
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Kom op jullie, grote sterke mannen, Uncle Sam heeft jullie weer nodig
hij zit vreselijk in de knel daar in dat verre Vietnam
dus leg je boek weg en pak een geweer
we hebben vast een hoop plezier.
En het is een, twee, drie, waar vechten we voor?
Vraag het mij niet, het maakt mij niet uit
de volgende halte is Vietnam
en het is vijf, zes, zeven, doe de hemelpoort maar open
er is geen tijd je af te vragen waarom
hoera, we gaan er allemaal aan.
Kom op generaals, beweeg je snel, eindelijk komt je grote kans
erop af en pak die roden
want de enige goede communist is ‘n dode
en je weet dat vrede alleen gewonnen wordt als we ze allemaal opblazen
Kom op Wallstreet, beweeg je snel, want dit is een party-oorlog,
je kunt veel geld verdienen door het leger te bewapenen
hoop en bid alleen, dat als ze de bom gooien
hij valt op de Vietcong.
Kom op, moeders uit het land, stuur je jongens naar Vietnam
kom op, vaders, aarzel niet en stuur ze weg, voordat het te laat is.
Jullie kunnen de eerste zijn in je wijk
die je zoon terugkrijgt in een kist.
Originele tekst
Yeah, come on all of you, big strong men, Uncle Sam needs your help again.
He’s got himself in a terrible jam way down yonder in Vietnam.
So put down your books and pick up a gun, we’re gonna have a whole lotta fun.
And it’s one, two, three what are we fighting for?
Don’t ask me, I don’t give a damn, next stop is Vietnam;
And it’s five, six, seven, open up the pearly gates,
Well there ain’t no time to wonder why, whoopee! We’re all gonna die.
Well, come on generals, let’s move fast; your big chance has come at last.
Gonna go out and get those reds – the only good commie is the one who’s dead
And you know that peace can only be won when we’ve blown ‘em all to kingdom come.
Well, come on Wall Street, don’t move slow, why man, this is war a-go-go
There’s plenty good money to be made by supplying the Army with the tools of the trade
Just hope and pray that if they drop the bomb, they drop it on the Viet Cong.
Well, come on mothers throughout the land, pack your boys off to Vietnam.
Come on fathers, don’t hesitate, send ‘em off before it’s too late.
You can be the first ones in your block to have your boy come home in a box.

Einde
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geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl)
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Vragenboekje

Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of
uitleg ontbreekt.

Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te
behalen; het examen bestaat uit 25 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
dan worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.
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In dit examen is vraag 10 een stelopdracht. Reserveer voldoende tijd voor deze opdracht.

Nederlanders en hun gezagsdragers 1950-1990: verzuiling,
polarisatie en herwonnen consensus
2p

4p

2 

4p

3 

2p

4 

4p

5 

2p

6 

3p

4p

2p

Leg uit welke relatie er bestond tussen de verzuiling en de consensuspolitiek in de jaren
vijftig.

1 

Gebruik bron 1.
Op grond van deze bron worden twee juiste uitspraken gedaan:
1 Er is een opvallend verschil tussen het stemgedrag in de jaren vijftig en het stemgedrag in
de jaren zeventig.
2 Het jaar 1967 vormt een keerpunt in de ontwikkeling van het stemgedrag in Nederland.
Toon met telkens twee gegevens uit de tabel de juistheid van elke uitspraak aan.
Gebruik bron 1.
Verklaar de verschuivingen in de tabel wat betreft:
• het stemgedrag in de jaren vijftig en in de jaren zeventig vanuit de politieke cultuur van elk
van beide periodes;
• het omslagpunt 1967 vanuit politieke gebeurtenissen in 1966.
Leg uit dat de juridische handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw in de jaren
vijftig paste bij de gedachte van de harmonieuze ongelijkheid in het gezin.
Gebruik bron 2.
Op grond van deze bron worden twee uitspraken gedaan:
1 Dit verhaal is kenmerkend voor de omslag in de jaren zestig in de houding van veel
katholieken ten aanzien van seksualiteit.
2 Dit verhaal is kenmerkend voor veranderingen in de jaren zestig bij veel katholieken in
het omgaan met gezag.
Geef voor elk van beide uitspraken een argument.
In 1974 werd door de regering de Emancipatiecommissie ingesteld.
Leg uit dat
• de instelling van deze Emancipatiecommissie goed aansluit bij de strategie van Man Vrouw
Maatschappij (MVM);
• minder goed aansluit bij de strategie van Dolle Mina.
Gebruik bron 3.
De tekenaar Opland geeft in deze prent een visie op de manier waarop de discussie over een
wettelijke regeling van abortus verloopt.
Welke visie op deze kwestie geeft de tekenaar hier? Licht je antwoord toe met twee
elementen uit de prent.

7 

Gebruik bron 4.
Beel noemt enkele progressieve programmapunten die verband houden met het principe van
‘spreiding van inkomen, kennis en macht’.
Noem twee van die punten en leg telkens uit wat het verband is met het principe van
‘spreiding van inkomen, kennis en macht’.

8 

Gebruik bron 4.
Beel geeft een gekleurde weergave van de veranderingen in het leiderschap en van de
veranderingen van de achterban van de PvdA.
Noem één van die veranderingen in het leiderschap en één van die veranderingen in de
achterban van de PvdA en leg telkens uit waarom Beel er weinig van moet hebben.

9 
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16p 10

Gebruik de bronnen 5, 6 en 7.
Lees eerst de cursieve inleiding in het bronnenboekje bij de bronnen 5, 6 en 7 en voer
daarna de opdrachten uit.



Stel: de hoofdredacteur van het Veronica Magazine wil voor het vijfenveertigjarig jubileum
van Radio Veronica in 2005 een achtergrondartikel over de plaats van deze radio- en tvomroep in de Nederlandse geschiedenis. Jij doet voor dit artikel een onderzoekje. Je hebt
daarvoor drie krantenknipsels uit het Nieuwsblad van het Noorden en wat
achtergrondinformatie (zie de cursieve inleiding bij de bronnen) verzameld.
Om je artikel een lijn te geven, kies je deze hypothese als uitgangspunt:
De geschiedenis van Veronica is representatief voor de emancipatie van jongeren, de
ontzuiling van de media en de verandering in de houding van gezagsdragers tegenover
vernieuwing in de jaren zestig en zeventig.
Met de drie bronnen en je kennis van deze periode ga je deze hypothese toetsen.
Neem voor de samenhang de cursieve kopjes over.
Je bent jong en je wilt wat
In de eerste plaats bekijk je de rol van Radio Veronica bij de emancipatie van jongeren.
A Beschrijf de rol die Radio Veronica daarin speelde. Doe dat door:
• eerst twee redenen te geven waarom Radio Veronica kiest voor jongeren als doelgroep;
• daarna een reden te noemen waarom veel jongeren niets zagen in de bestaande omroepen;
• ten slotte, eerst met bron 6, daarna met bron 7, duidelijk te maken wat Radio Veronica
betekende voor de emancipatie van jongeren.
Piraten en politiek
In de tweede plaats bekijk je de rol van Radio Veronica bij de ontzuiling van de media.
B Bepaal de bijdrage van Radio Veronica hieraan. Doe dat door:
• eerst een verklaring te geven voor de opstelling van de VVD bij de val van het kabinet
Marijnen (bron 6);
• daarna uit te leggen waarom KVP, ARP en PvdA tegen commerciële omroepen zijn;
• ten slotte duidelijk te maken in welk opzicht Radio Veronica invloed had op de ontzuiling
van de omroep.
Van Noordzee naar Hilversum
In de derde plaats bekijk je de rol van de gezagsdragers in de jaren zestig en zeventig in de
kwestie Veronica.
C Leg per bron (5, 6 en 7) uit, welke houding van de gezagsdragers tegenover vernieuwing
je er uit afleidt.
Veronica als teken van de tijd
Je eindigt met een conclusie, waarin je nagaat in hoeverre je hypothese klopt.
D Begin met het noemen van de kenmerken van de politieke cultuur aan het begin van de
jaren zestig en zeventig en de verschuiving die daarin optreedt. Beredeneer daarna, met
behulp van je antwoorden bij A tot en met C, of je hypothese voor elk van de drie
onderdelen ervan helemaal, gedeeltelijk of helemaal niet juist is.
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Met de loep op Lancashire. Katoen en samenleving 1750-1850

2p

3p

2p

2p

4p

Omstreeks 1750 werd in Lancashire bombazijn gemaakt, een stof waarin men katoen en
linnen verweefde. Daaruit blijkt dat er in Lancashire toen al sprake was van verbinding met
de wereldmarkt.
Leg dit uit.

11 

Gebruik bron 8.
Deze prent toont een belangrijke voorwaarde voor de vestiging van een mill.
Noem die voorwaarde en leg uit waarom na 1840 zo’n vestigingsplaats de ontwikkeling van
de (textiel)industrie vaak meer belemmerde dan bevorderde.

12 

13 

Het putting-out system van vóór de Industriële Revolutie bevatte al elementen van de
fabrieksmatige productie van textiel.
Geef daarvan een voorbeeld.

14 

Een gunstige omstandigheid voor de ontwikkeling van de katoennijverheid in Lancashire
was het ontbreken van gildenregels.
Leg dit uit.
Gebruik bron 9.
Op grond van deze bron worden twee juiste uitspraken gedaan:
1 In vergelijking met de huisnijverheid kenden de arbeiders in deze spinfabriek op het werk
minder vrijheid.
2 In deze bron zijn effecten van de verschillende Factory Acts zichtbaar.
Toon de juistheid van elk van beide uitspraken aan, telkens met gebruik van twee regels uit
het reglement.

15 

16 

Gebruik bron 9.
Uit deze regels blijkt dat ze zijn opgesteld voordat vakbonden invloed op de
arbeidsomstandigheden in deze fabriek hadden.
Toon dat aan.

2p

17 

De naam ‘Industriële Revolutie’ suggereert dat in de katoennijverheid massaal
stoommachines werden ingevoerd. Toch was dit niet het geval.
Geef daarvoor twee redenen.

3p

Gebruik bron 10.
Stel: je onderzoekt sociale veranderingen die de Industriële Revolutie teweeg heeft gebracht
in Lancashire. Je vindt deze tekst van Friedrich Engels en je wilt deze bron gebruiken.
18  Ga na hoe je deze bron bij je onderzoek kunt gebruiken. Doe dat door:
• eerst aan te geven welke sociale verandering door Engels wordt genoemd;
• vervolgens aan te geven welk oordeel Engels heeft over die sociale verandering en
• ten slotte uit te leggen of de bron bruikbaar is voor je onderzoek.

2p

19 

2p

2p

De mechanisatie van de katoennijverheid in Lancashire veranderde de huisnijverheid.
Verklaar waarom dit eerst het werk van de vrouwen, daarna dat van de mannen
beïnvloedde.
Gebruik bron 11.
Stel: Iemand gebruikt deze tabel om te bewijzen dat handwevers in Groot-Brittannië het
slachtoffer worden van de Industriële Revolutie.
Leg met twee argumenten uit waarom dit een onjuist gebruik van deze tabel is.

20 
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3p

Een bewering:
Tussen 1848 en 1856 werden in Groot-Brittannië 3000 kilometer nieuwe rioolpijpen
aangelegd. Hierbij ging het voor de Britse notabelen naast filantropie vooral om
eigenbelang.
Geef twee voorbeelden van dit eigenbelang en leg uit dat deze bewering eerder door een
socialist dan door een liberaal zal zijn gedaan.

21 

Gebruik de bronnen 12, 13 en 14.
Tijdens de industrialisatie werd in de fabrieken op grote schaal gebruikt gemaakt van
kinderarbeid. Sommigen zagen deze kinderarbeid als een bewijs van de vooruitgang door de
industrie, anderen zagen dit als een negatief gevolg van de industrialisatie. De
‘draadjesmaker’ (regel 5 van bron 12) werd in deze discussie een veelgebruikt symbool.
Geef per bron, telkens met één element, aan op welke manier de ‘draadjesmaker’ gebruikt
wordt om een positief of negatief gevolg van industrialisatie te benadrukken.

6p

22 

3p

In de negentiende-eeuwse discussie over kinderarbeid speelden de burgerlijke idealen van
de middenklasse een grote rol, maar lieten arbeiders nauwelijks hun stem horen.
23  Licht dit toe. Doe dat door:
• het burgerlijk ideaal van de middenklasse dat in de discussie een rol speelde te noemen en
• twee redenen te geven waarom de meeste arbeiders nauwelijks hun stem lieten horen.

3p

2p

Tijdens de oorlogen met Napoleon werd Groot-Brittannië lange tijd (1806-1813) afgesloten
van het vasteland van Europa.
24  Leg uit:
• waarom sommige (textiel)fabrikanten meer en andere minder te lijden hadden van deze
afsluiting;
• waarom de landadel van deze afsluiting profiteerde.
In 1838 werd de Anti-Corn-Law League opgericht die leidde tot afschaffing van de
graanwetten in 1846.
25  Leg uit waarom fabrikanten en arbeiders
• een gelijk belang hadden bij afschaffing van de graanwetten, maar
• een tegengesteld belang kregen toen de afschaffing bereikt was.

Einde
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geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl)

Examen VWO
Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20

04

Tijdvak 1
Dinsdag 25 mei
9.00 – 12.00 uur

Bronnenboekje
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Nederlanders en hun gezagsdragers 1950-1990: verzuiling,
polarisatie en herwonnen consensus
In de onderstaande tabel wordt alleen de verschuiving in aantallen zetels weergegeven bij
de verkiezingen voor de Tweede Kamer tussen 1952 en 1986. Bijvoorbeeld in 1952 winnen
drie partijen samen 5 zetels, die afgaan van de zetelaantallen van drie andere partijen

bron 1

Verschuivingen in het aantal zetels Tweede-Kamerverkiezingen 1952-1986

Jaar
1952
1956
1959*
1963
1967
1971
1972
1977
1981
1982
1986

in zetels
5
7
8
9
15
20
20
19
14
15
17

in percentage
5
7
5,5
6
10
13,5
13,5
12,5
9,5
10
11,5

* Vanaf de verkiezingen van 1959 telt de Tweede Kamer 150 in plaats van 100 zetels.

In 1985 maakt Marga Kerklaan voor de KRO (de Katholieke Radio Omroep) de
televisiedocumentaire ‘Moeder van een groot gezin’. Ter voorbereiding van haar
programma plaatst zij in de omroepbladen een oproep aan vrouwen om hun herinneringen
op te schrijven. Eén van de 300 vrouwen die op de oproep reageren, schrijft

bron 2

1
2
3
4
5
6
7
8

Ik ben geboren in 1924, opgegroeid in een muzikaal groot gezin. Ik was 27 toen we gingen
trouwen. We kregen zes kinderen vlug achter elkaar. Ik had nogal wat moeite met het gezin,
om die reden dat er veel ziekte was. Meer kinderen leek ons niet verantwoord. We zijn toen
eens gaan praten met de kapelaan* van de parochie. Die gaf mij de raad: ga maar aan de pil.
Dat was iets nieuws voor ons. Maar voor hem zeker ook, want ik mocht er niet met de
pastoor over praten, iets wat ik een beetje vreemd vond. Ik heb er met mijn huisarts over
gesproken, die vond het wel verstandig. Ik had er wel moeite mee, vooral ten opzichte van
mijn geloof.

* kapelaan = rooms-katholiek priester, onderpastoor, staat onder een pastoor in de kerkelijke
hiërarchie
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Een prent van Opland uit december 1980 over de discussies rondom de abortuswet

bron 3

Tijdens de kabinetsformatie van 1973 vroegen zowel de koningin als informateur Burger
regelmatig advies aan oud-politicus Beel (KVP). Op 8 december 1973 maakt Beel voor
eigen gebruik de volgende aantekeningen over de politieke situatie

bron 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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De stelling dat alle inkomens openbaar moeten worden gemaakt, veroorzaakt natuurlijk
onrust. In het Progressief Akkoord is de leeftijd voor toetreden (tot een politieke partij)
verlaagd tot 16 jaar en de contributie tot één gulden; dit geldt nu ook voor het lidmaatschap
van de PvdA. De achterban bestaat hoofdzakelijk uit leerlingen van sociale academies,
universiteiten en middelbare scholen. Leiding gaat van de jongeren uit. In Utrecht
bijvoorbeeld zie je de gekste initiatieven.
Van Dam was vroeger Nieuw Links, maar nu gematigd. Veel onenigheid in partijbestuur.
Van Dam wil praten met KVP. Den Uyl zegt: ja er zit iets in, maar niet op dit moment. Den
Uyl had Van Dam erbij gehaald, omdat Den Uyl van zichzelf geen revolutionair is. Onder
druk wijkt hij telkens.
PvdA in de regering zou funest zijn voor de partij. Hij (Den Uyl) wijst op brochure met wel
vijftig verlangens. Voor de inwilliging daarvan zal per jaar zo’n twee miljard extra nodig
zijn. Voorstellen die zij hebben gedaan zullen ze waar moeten maken, bijvoorbeeld
verhoging van de successiebelasting en dat geldt voor meer voorstellen. Elke groep komt
met eisen op grond van voorstellen die zijn gedaan; zie alle moties die zijn aangenomen. Zo
zal de PvdA meer moeten uittrekken voor de gemeenten. Na alles wat de PvdA heeft
gepropageerd, zit de partij hieraan vast.

3
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Inleiding bij bron 5, 6 en 7.
In 1960 begon Radio Veronica uit te zenden vanaf een schip op de Noordzee. De illegale
zender werd in korte tijd zeer populair. In de Tweede Kamer werd over het toelaten van
commerciële omroepen al langer gedebatteerd. In 1963 wees een meerderheid van KVP,
ARP en PvdA een voorstel tot legalisering af, in 1965 kwam het kabinet Marijnen zelfs ten
val over de omroepkwestie (bron 5). In Europees verband kwam een verdrag waarin hulp
aan piratenzenders strafbaar werd. Als op 18 april 1973 de Kamer over ondertekening van
dit verdrag debatteert, demonstreren honderdduizend jongeren in Den Haag voor behoud
van ‘hun’ Veronica (bron 6). Het pas gestarte Hilversum 3 was als ‘officiële’
jongerenzender voor hen geen alternatief. Veronica verdween uit de ether, maar niet voor
lang: op 2 september 1975 krijgt de Veronica Omroep Stichting van minister Van Doorn
zendtijd als aspirant-omroep (bron 7). Het eerste legale Veronica-programma werd
uitgezonden op Hilversum 3 begin 1976. Uiteindelijk blijft Veronica niet lang publieke
omroep. In 1995 wordt zij opnieuw commercieel.
Uit het Nieuwsblad van het Noorden van 27 februari 1965

bron 5

Kabinet struikelt over ether-beleid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Het kabinet-Marijnen is het niet eens
geworden over het omroepvraagstuk en zal
vandaag zijn ontslag indienen bij de
Koningin. Na een lange, slopende
vergadering van de hele ministerraad
verklaarde minister-president Marijnen
gisteravond om tien uur: ‘De besprekingen
over de radio- en televisievraagstukken
hebben niet tot overeenstemming geleid.
Hare Majesteit zal mij in de loop van de
ochtend ontvangen’. Over het verloop van
de besprekingen noch over de details van
het meningsverschil wilde mr. Marijnen iets
zeggen. Wellicht zal hij vandaag na afloop

15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

van zijn bezoek aan de Koningin een
duidelijker verklaring afleggen.
Toekomst nog onduidelijk
Het is de vraag of ooit duidelijk zal worden
hoe de meningen binnen het kabinet
Marijnen over het ingewikkelde
omroepvraagstuk verdeeld waren. Gezien de
voorgeschiedenis en de vorige plannen die
minister Bot eind vorig jaar in het parlement
onthulde, mag men aannemen dat het vooral
de liberale bewindslieden zijn geweest die
zich tot het laatst toe verzet hebben tegen
het compromis dat minister Bot (Onderwijs)
de laatste week op tafel heeft gelegd.

Uit het Nieuwsblad van het Noorden van 18 april 1972

bron 6

Den Haag in de ban van tocht voor Veronica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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De Haagse binnenstad is vandaag beheerst
door de demonstratie ten gunste van
Veronica. Tienduizenden, meest jongeren,
verzamelden zich vanmorgen op het
bekende Haagse Malieveld voor de
demonstratieve optocht naar het Binnenhof.
Hier overhandigde een aantal artiesten een
petitie aan dr. Anne Vondeling, voorzitter
van de Tweede Kamer met de woorden
“Veronica moet blijven”.
Zoals bekend valt de demonstratie samen
met de hoorzitting over de piratenwetjes die
vandaag in de grote vergaderzaal van de
Tweede Kamer wordt gehouden.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

4

Uit alle delen van het land kwamen
honderden bussen en extra treinen naar Den
Haag om de demonstranten aan te voeren.
De Haagse politie, die zo’n 250 man had
ingezet, behoefde nergens op te treden.
Namens de NOS verklaarde mr. W.J.A.
Wagenaars dat twee soorten
omroepbestellen, één met winst en één
zonder winst, niet te gedogen zijn. Hij
achtte het onvoorstelbaar dat er Kamerleden
zijn die zich vóór etherpiraterij kunnen
uitspreken.
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Uit het Nieuwsblad van het Noorden van 3 september 1975

bron 7

Veronica krijgt zendtijd; drie uur radio, één uur televisie
1
2
3
4
5

6
7
8

De uit het zendschip Veronica ontstane
Veronica Omroep Organisatie (VOO) is
door CRM-minister mr. H.W. van Doorn
erkend als aspirant-omroep en krijgt
zendtijd.

9
10
11
12
13

Reacties
De verschillende omroepverenigingen
hebben totaal verschillend gereageerd op het
nieuws. De VARA was ‘totaal verrast’ en

14
15

zag vrijwel onoplosbare problemen voor de
radio. Commentaren van gelijke strekking
waren te horen bij de NCRV en EO, terwijl
de VPRO “deze bijdrage tot de beroemde
pluriformiteit” helemaal niet zag zitten.
Positief
Aanmerkelijk positiever waren de reacties
van KRO, Tros en Avro.

Met de loep op Lancashire. Katoen en samenleving 1750-1850
Een ‘mill’ in een heuvelachtig landschap

bron 8

400014-1-14b

5

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 713

Reglement van een spinnerij in Lancashire in 1851

bron 9

REGELS die MOETEN WORDEN OPGEVOLGD door de arbeiders die werken in DEZE
FABRIEK
Regel 1:
Regel 2:
Regel 3:
Regel 5:
Regel 7:
Regel 10:
Regel 12:

Regel 13:
Regel 14:
Regel 16:

Regel 18:
Regel 21:

Alle Opzichters moeten als eersten en als laatsten op het fabrieksterrein zijn.
Ieder persoon die te laat komt, zal als volgt beboet worden: voor 5 minuten- 2 stuivers,
10 minuten- 4 stuivers, en 15 minuten- 6 stuivers etc.
Voor elke spoel die op de vloer gevonden wordt: 1 stuiver per spoel.
Voor afval op de vloer: 2 stuivers.
Voor elke gebroken spoel moet de waarde vergoed worden, en als het moeilijk is de
schuldige aan te wijzen, dan zal het bedrag betaald moeten worden door alle spinners
die dergelijke spoelen gebruiken.
Voor iedere vloek of onbeschaamde taal: 3 stuivers voor elke eerste overtreding, en als
de overtreding herhaald wordt, zullen zij worden ontslagen.
Iedereen die voor ons werkt, heeft een opzegtermijn van vier weken voordat het werk
kan worden opgezegd; maar L. WHITAKER & SONS kan en zal iedereen ontslaan
zonder dat een opzegtermijn in acht wordt genomen.
Als er twee personen tegelijkertijd naar het toilet gaan, zullen ze elk een boete krijgen
van 3 stuivers; als een man of jongen naar de vrouwen toiletten gaat, wordt hij direct
ontslagen.
Iedereen die met opzet of door nalatigheid de machine stuk maakt, de borstels
beschadigt, teveel rommel maakt, etc. wordt beboet voor de hele waarde van het
beschadigde.
De directie raadt al het werkvolk aan zichzelf elke morgen te wassen, maar zij moeten
zich minstens twee keer per week wassen, maandagochtend en donderdagochtend; en
iedereen die zich dan niet gewassen heeft, krijgt een boete van 3 stuivers voor elke
overtreding.
Iedereen die rookt op het fabrieksterrein, wordt direct ontslagen.
Iedereen die dit aanplakbiljet opzettelijk beschadigt, wordt ontslagen.

Aan de Opzichters wordt voorgeschreven zich strikt aan deze regels te houden. Zij worden door de
Directie verantwoordelijk gehouden voor de naleving van deze regels door de arbeiders.
Water-Foot Mill bij Haslingden september 1851
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Friedrich Engels (1820–1895) werd geboren in Duitsland. Hij woonde in Manchester in 1844 en 1845
en van 1850 tot 1870. Hij schrijft samen met Karl Marx het Communistisch Manifest uit 1848. Over
Manchester in 1845 schrijft hij

bron 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

De stad (Manchester) zelf is eigenaardig gebouwd zodat men er jarenlang wonen en dagelijks in- en
uitgaan kan, zonder ooit met een arbeiderswijk of zelfs maar met arbeiders in aanraking te komen:
zolang men namelijk alleen maar zijn zaken afdoet of uit wandelen gaat. Dit komt echter hoofdzakelijk
doordat bij onbewuste, stilzwijgende afspraak, zowel als door bewuste, uitgesproken opzet de
arbeiderswijken streng gescheiden zijn van de aan de middenklasse overgelaten stadsdelen. Of waar dat
niet gaat, met de mantel der liefde bedekt worden. Manchester heeft in zijn centrum een tamelijk
uitgestrekte handelswijk, ongeveer een halve mijl lang en even zo breed, die bijna uitsluitend uit
kantoren en pakhuizen (warehouses) bestaat. Bijna heel deze wijk is onbewoond en 's nachts eenzaam
en verlaten: alleen dwalen dienstdoende politieagenten, met hun dievenlantaarns door de nauwe,
donkere straatjes. (...)
Heel het eigenlijke Manchester (...) is louter een arbeiderswijk, een gemiddeld anderhalve mijl brede
gordel die om de handelswijk loopt. Daarbuiten, aan de andere kant van die gordel woont de hogere en
middelgrote bourgeoisie: de middelgrote in regelmatige straten in de nabijheid van de arbeidersbuurten,
(...) en de hogere bourgeoisie in de verder af gelegen, door tuinen omringde villa-achtige huizen (...) in
een vrije, gezonde landlucht, in prachtige, gerieflijke woningen, waaraan de naar de stad rijdende
omnibussen elk kwartier of half uur voorbijkomen. En het mooiste is daarbij dat deze rijke
geldaristocraten dwars door alle arbeidersbuurten langs de kortste weg naar hun kantoren in het
stadscentrum kunnen komen zonder ook maar te merken dat ze in de nabijheid komen van de treurigste
ellende die links en rechts te vinden is.

Het loon van een handwever in Bolton, 1797-1830

bron 11

jaar

bedrag (in shillings)
1797
1800
1805
1810
1816
1820
1824
1830

400014-1-14b
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9
8,5
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Uit een gedicht van de sociaalbewogen Vlaamse advocaat en dichter Julius P. Vuylsteke (1836-1903)

bron 12

Fabrieksgalmen
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

De jongen is op zijn tiende jaar;
Noch lezen, noch schrijven kan hij, voorwaar;
Maar vader wint weinig, en moeder is ziek;
Het kind moet dus mee, naar de fabriek.
Als draadjesmaker* wordt het geplaatst;
Te midden van ’t werktuig, dat ronkt en dat raast;
‘Ach vader, ’t is hier zo benauwd …’
“Let op!
of anders grijpen de riemen uw kop!”
‘Mijn oog is zo moe; mijn hoofd is zo zwaar …’
“Let op, of de tanden grijpen uw haar!”
‘Ach vader, ik voel mijn armen verlammen.’
“Let op, of ze raken tussen de krammen!”.
De vader gebiedt, het kind zwijgt stil:
welhaast wee weerklinkt een snerpende gil.
Bloed verft riemen en draden rood.
Het kind heeft geleden, het kind is … dood.
* De taak van een ‘draadjesmaker’ bestond uit het in elkaar draaien van gebroken draden en het schoonhouden van
de vloer onder de machines in de fabriek; kleine kinderen konden daar makkelijk onder kruipen.

Een negentiende eeuwse afbeelding van een spinnerij

bron 13
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Kinderen in een textielfabriek, illustratie bij het boek van de Engelse schrijfster Frances Trollope, The
adventures of Michael Armstrong, factory boy, uit 1840

bron 14

Einde
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Vragenboekje

Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of
uitleg ontbreekt.

Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te
behalen; het examen bestaat uit 24 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

400035-2-14o

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
dan worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.
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In dit examen is vraag 10 een stelopdracht. Reserveer voldoende tijd voor deze opdracht.

Nederlanders en hun gezagsdragers 1950-1990: verzuiling,
polarisatie en herwonnen consensus
1p

1 

Welke politieke stroming raakte het meest verzwakt door het secularisatieproces in de jaren
zestig en zeventig?

2p

2 

Leg uit waarom de verzuiling politieke vernieuwing in Nederland in de weg stond.

2p

2p

4p

6p

3p

De grote angst van de overheid in de jaren vijftig was de ontregeling van de samenleving.
Daartoe werden onder andere het Ministerie van Maatschappelijk Werk en de SER
ingesteld.
3  Geef een voorbeeld van de manier waarop deze instellingen orde probeerden te scheppen in:
• de relatie ouders-kinderen;
• de relatie werkgevers-werknemers.
Gebruik bron 1.
Leg uit dat de bron kenmerkend is voor de veranderingen van de jaren zestig op het gebied
van de jeugdcultuur.

4 

Gebruik de bronnen 2 en 3.
Zowel D’66 als provo Roel van Duyn willen het Nederland van 1966 veranderen.
Noem, telkens met een verwijzing naar het interview en naar de brochure, een
overeenkomst in hun kritiek en een verschil in actievoeren tussen D’66 en Roel van Duyn.

5 

Gebruik bron 4.
Deze passage uit het boek van Belinfante kan gelezen worden als een vorm van kritiek op
1 de kraakbeweging
2 de Dolle Mina’s
3 de opstellers van Keerpunt ’72.
6  Beschrijf per groep
• (uit de bron) welke kritiek Belinfante heeft en
• geef (zonder de bron) vanuit elk van deze drie groepen een passend argument tegen deze
kritiek.
Gebruik bron 5.
In deze prent geeft Frits Behrendt een visie weer op de discussie over een nieuwe Wet op de
Medezeggenschap.
Wat is de visie van Behrendt op deze wet? Licht je antwoord toe met twee tegenstellingen
uit de prent.

7 

Voor veel krakers ging het niet alleen om het krijgen van een woning, maar ook om het aan
de kaak stellen van misstanden in de maatschappij.
Leg uit welke redenering zij daarbij volgden.

2p

8 

4p

Eind jaren tachtig veranderde de relatie tussen politiek en burger. Behalve in de gevestigde
politieke partijen gingen burgers hun betrokkenheid bij de politiek tonen door deelname aan
activiteiten van organisaties als Greenpeace en Amnesty International.
9  Leg uit
• waarom deze ontwikkeling had kunnen leiden tot een nieuwe polarisatie;
• waardoor de strategie van de nieuwe organisaties in werkelijkheid juist heel goed aansloot
bij het poldermodel.
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15p 10

Schrijf na het lezen van de inleiding een historisch verantwoorde brief. Neem voor de
duidelijkheid de cursief gedrukte kopjes over.



Inleiding
Het weekblad Libelle viert zijn 70-jarig bestaan. De redactie heeft in het blad stellingen
geplaatst waar de lezers op mogen reageren. Eén van die stellingen luidt:
Het zijn bladen als Libelle en niet de politieke partijen en feministische actiegroepen die
gezorgd hebben voor de emancipatie van de vrouw.
Toevallig gaat je examenonderwerp hierover en je reageert dan ook in een brief aan de
redactie.
Het ideaalbeeld van de vrouw in de jaren vijftig
A In het eerste deel van je brief geef je aan:
• wat de ideale rol van de vrouw binnen het gezin in de jaren vijftig was;
• wanneer er een duidelijke verandering in de juridische positie van de vrouw kwam;
• wat deze verandering inhield;
• wat een belangrijk gevolg van deze verandering voor het ideaalbeeld van de vrouw was.
De wilde jaren zestig
B In de jaren zestig veranderde er veel in de positie van de vrouw en binnen het traditionele
gezin. In het tweede deel van je brief leg je uit:
• welke invloed elk van de onderstaande ontwikkelingen heeft gehad op de positie van de
vrouw en haar rol binnen het gezin:
- de komst van de pil (1963);
- de mechanisering van het huishouden;
- de groei van het aantal vrouwen in het vervolgonderwijs;
• op welke ontwikkeling een blad als Libelle de meeste invloed had.
De tweede feministische golf
C In het derde deel van je brief beschrijf je kort:
• een duidelijk verschil in doelstelling tussen de feministische actiegroepen Man-VrouwMaatschappij en Dolle Mina;
• hun invloed op de positie van de vrouw;
• twee veranderingen in politiek opzicht in de positie van de vrouw in de jaren zeventig.
Libelle of actiegroep en politieke partij
D Ten slotte beëindig je je brief met het geven van een afgewogen oordeel aan de hand van
je antwoorden bij A, B en C over de stelling Het zijn bladen als Libelle die gezorgd hebben
voor de emancipatie van de vrouw en niet de politieke partijen en feministische
actiegroepen.
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Met de loep op Lancashire. Katoen en samenleving 1750-1850
2p

11 

Eind achttiende eeuw groeide in West-Europa de afzet van katoenen stoffen.
Noem daarvoor twee redenen.

2p

12 

De ‘Industriële Revolutie’ in Lancashire was geen snelle verandering in korte tijd.
Leg dit uit met een voorbeeld uit de textielproductie.

4p

4p

2p

3p

2p

4p

Door de industrialisatie veranderde er tussen de zeventiende en de negentiende eeuw veel in
Lancashire. Hieronder staan vier veranderingen:
1 De productie voor de lokale markt wordt vooral productie voor de internationale markt.
2 Wol en vlas als belangrijke grondstoffen voor de textielproductie worden vervangen door
katoen.
3 De plaats van de kooplieden die investeren in textielproductie wordt ingenomen door
banken.
4 De standensamenleving gaat over in een klassensamenleving.
13  Deel deze veranderingen in. Maak daarbij per verandering een beredeneerde keuze uit één
van de volgende categorieën:
• sociale
• economische of
• technologische verandering.
Gebruik bron 6.
In deze bron wordt het ontstaan van de textielindustrie in Brabant beschreven. Veel
aspecten hiervan vertonen overeenkomsten met de Industriële Revolutie in Lancashire, maar
er zijn ook verschillen aan te wijzen.
14  Ontleen aan de bron
• twee kenmerken van de industrialisatie in Brabant die verschillen met Lancashire en
• twee kenmerken die overeenkomen met Lancashire.
Technologische vernieuwingen aan het begin van de achttiende eeuw, zoals de mule
(wagenspinner) hadden grote gevolgen voor de huisnijverheid.
Noem een gevolg van deze uitvinding voor de huisnijverheid op korte termijn én een gevolg
op lange termijn.

15 

In grotere industriesteden ontstonden in de negentiende eeuw drie klassen, elk met een
ander niveau van welvaart. Dit blijkt duidelijk uit de opbouw van Manchester.
16  Toon dit aan. Doe dat door per klasse:
• eerst aan te geven wie deel uitmaakten van die klasse
• daarna aan te geven waar en
• ten slotte hoe zij woonden.
Gebruik bron 7.
Een interpretatie:
In Groot-Brittannië werd rond 1850 veel gediscussieerd over de volksgezondheid. Als
discussievraag kwam daarbij naar voren: Hoe worden besmettelijke ziektes verspreid, via
de lucht of via het water?
Welk standpunt neemt de tekenaar hierover in? Licht je antwoord met een element uit de
bron toe.

17 

Gebruik bron 8.
De textielindustrie in Lancashire ondergaat invloed van de burgeroorlog die tussen 1860 en
1865 de Verenigde Staten verscheurt.
Noem twee effecten van de burgeroorlog die zichtbaar zijn in deze bron en leg per effect uit
welk verband er bestaat met de Amerikaanse Burgeroorlog.

18 
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2p

4p

Gebruik bron 8.
In een debat over de gevolgen van de industrialisatie in Engeland komen twee beweringen
naar voren:
1 Veranderingen in de bevolkingsaantallen vormen een verklaring voor de veranderingen in
de opbrengsten van de zijde-industrie tussen 1845 en 1865.
2 Veranderingen in de sociale gelaagdheid vormen een verklaring voor de veranderingen in
de opbrengsten van de zijde-industrie tussen 1845 en 1865.
Geef voor beide beweringen een argument.

19 

Malthus ontwikkelde zijn theorie in Engeland in het begin van de Industriële Revolutie. De
voorspelling die hij daarin deed kwam niet uit.
Toon met twee argumenten aan dat juist de industrialisatie ervoor zorgde dat zijn
voorspelling niet uitkwam.

20 

Gebruik de bronnen 9 en 10.
Een bewering:
Inspecteur Richards (bron 9) en Inspecteur Horner (bron 10) proberen de fabrikanten te
vriend te houden.
Ondersteun deze bewering voor beide inspecteurs afzonderlijk.

2p

21 

4p

Gebruik de bronnen 9 en 10.
Stel: je gebruikt deze twee bronnen bij een onderzoek naar de manier waarop de Factory
Act van 1833 in Lancashire werd nageleefd.
22  Vergelijk beide bronnen. Doe dat op de volgende punten:
• Welke bron bevat meer informatie voor je onderzoek, bron 9 of bron 10? Licht je antwoord
met beide bronnen toe.
• Welke bron is betrouwbaarder, bron 9 of bron 10? Licht je antwoord met beide bronnen toe.

3p

2p

Stelling:
Door ‘uitsluiting’ bij arbeidsconflicten konden werkgevers op korte termijn een
overwinning behalen, maar op lange termijn had het voor hen geen gunstig effect.
23  Verdedig deze stelling. Doe dat door:
• eerst een omschrijving te geven van het begrip ‘uitsluiting’;
• daarna uit te leggen welk positief gevolg op korte termijn uitsluiting voor de werkgevers
kon hebben;
• ten slotte uit te leggen welk negatief gevolg uitsluiting voor de werkgevers op de lange
termijn had.
De Reform Bill van 1832 was een belangrijke stap op weg naar afschaffing van de
graanwetten.
24  Leg uit
• wat de Reform Bill inhield en
• waarom de Reform Bill de afschaffing van de graanwetten mogelijk maakte.

Einde
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Nederlanders en hun gezagsdragers 1950-1990: verzuiling,
polarisatie en herwonnen consensus
In het eerste nummer van het tijdschrift Hitweek, van 17 september 1965, werd onder het
kopje ‘Pèts’ de volgende tekst afgedrukt

bron 1

1
2
3
4
5
6
7
8

Ze hebben er op gevloekt en ze hebben er hun gat mee afgeveegd. Ze hebben hun tanden
geknarst en hun wenkbrauwen gefronst. Zij, (zijn) de ouderen, die de tiener als ’n lastige
puber zien. Oei, oei, wat waren ze kwaad. Om de mening van tieners wordt te vaak
gelachen. Staat die mening gedrukt en wordt die met tienduizenden tegelijk wekelijks
verspreid, dan wordt het lachen tot ’n iets zuur grimassen. Het maken van kranten, het
weergeven van gedachten was door de eeuwen heen een zaak van volwassenen. Voor ons
was er dan Arend, Pep, Muziek Expres en Donald Duck. De tijden veranderen. Bob Dylan
zingt het. Hitweek bewijst het.
Uit een interview met provo Roel van Duyn in De Gids, 1966

bron 2
1
2
3
4

‘Het is vooral het gebrek aan invloed die de enkeling op het gebeuren heeft. Dit maakt ons
kwaad. De happening is een poging om tenminste het aandeel in het gebeuren dat je zou
moeten hebben en dat de autoriteiten je trachten te ontfutselen, te nemen. De happening is
dus een demonstratie van de macht die je zou willen hebben.’
Uit een brochure van het Initiatiefcomité D’66 (die de oprichting van D’66 als politieke
partij voorbereidde) van 15 september 1966

bron 3

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

400035-2-14b

Appèl aan iedere Nederlander die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze
democratie
Schets van een ontoereikende democratische situatie.
Ons democratisch systeem schiet in essentieel opzicht te kort. En het zijn vooral de
politieke spelregels die er de oorzaak van zijn. Verslapping is er het gevolg van. En
vermoeidheid. En onverschilligheid. En ondoorzichtigheid. Lang geleden toen die
spelregels werden opgesteld, zijn ze zinvol geweest en doeltreffend. Nu zijn ze versleten en
ontoereikend voor onze veeleisende maatschappij. In 1966 bouwt men daarop geen solide
democratie meer. Hieronder hebben wij getracht de feiten te schetsen. Op verstaanbare
wijze. Het is derhalve geen specialistisch betoog voor staatsrechtelijke insiders. Wel een
globaal signalement van de zwakke plekken in ons democratisch bestuur.
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Een fragment uit ‘De utopie is een gevaarlijk wapen, denken over verdraagzaamheid’, een
boek van A.D. Belinfante, rector-magnificus van de Universiteit van Amsterdam tijdens de
Maagdenhuisbezetting

bron 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Het lege leven van tegenwoordig schijnt om vulling met een doel te schreeuwen.
Verbetering van telkens weer andere maatschappelijke fouten is nodig, maar prikkelt de
verbeelding niet en wekt niet tot enthousiasme. De wens tot verbetering van wat bestaat
wekt bovendien niet zozeer enthousiasme, maar veeleer minachting voor het bestaande en
boosheid ten aanzien van hen, die de bestaande vormen hanteren.
En zo ontstaat, omdat er geen emancipatie concreet meer na te streven is en er ook geen
ander concreet politiek doel te vinden is, de utopie* als politieke doelstelling. Men stelt als
politiek doel een nieuwe maatschappij die bepaalde niet-rationele karaktertrekken heeft. Zij
bestaat uit mensen, die allen gelijk zijn, die allen goed zijn en die bereid zijn hun
persoonlijke belangen onder die van de gemeenschap te schikken. Met algemeen bekende en
duidelijk zichtbare eigenschappen van de mens wordt geen rekening gehouden. In die
nieuwe maatschappij zijn bijvoorbeeld macht, kennis en inkomen beter gespreid dan in de
huidige samenleving. Welke spreiding dan beter is, wordt niet vermeld. Natuurlijk is het zo
en wij hebben dat hiervoor gezien, dat ook thans er een belangrijke spreiding van macht
bestaat. Gezien de verschillen, die er tussen de mensen nu eenmaal in aanleg en karakter
bestaan, is het zeer de vraag of een grotere spreiding van kennis dan wij thans kennen
mogelijk is, althans als het gaat om een zodanige kennis, dat men daarmee inzicht in de
maatschappelijke verhouding krijgt, die in staat stelt om over de grote vraagstukken in de
wereld mee te denken. Natuurlijk valt er altijd te verbeteren. De toegang tot het hoger
onderwijs kan makkelijker worden gemaakt, de methodiek van onderwijs zal wel kunnen
worden verbeterd. En wij zullen dat moeten doen. Maar dat alles kan nooit leiden tot een
gelijkheid van kennis bij iedereen, omdat nu eenmaal niet iedereen in staat is dezelfde
hoeveelheid kennis op te nemen. Wij hebben hiervoor de problemen gezien, waarvoor de op
zichzelf niet onaantrekkelijke gedachte om de inkomens minder uiteen te doen lopen ons
stelt.
* Ontwerp van een volmaakte toestand die niet gerealiseerd kan worden.
Een prent van Frits Behrendt over de nieuwe Wet op de Medezeggenschap

bron 5
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Met de loep op Lancashire. Katoen en samenleving 1750-1850
Een historica beschrijft de Brabantse textielindustrie

bron 6

De textielindustrie is in Brabant van groot belang geweest. Tilburg gold al in de achttiende
eeuw als het wolcentrum van Nederland, terwijl Helmond in diezelfde tijd beroemd werd
om de fabricage van het Brabantse bont: textiel bestaande uit linnen en katoen (en soms ook
een beetje zijde). Daarnaast bood de textielnijverheid ook in plaatsen als Eindhoven en
Geldrop volop werkgelegenheid.
Het thuisweven betekende aanvankelijk vooral voor de kleine boeren op de zandgronden
een welkome nevenverdienste tijdens de wintermaanden. Bij het productieproces voerde de
vrouw de zogenaamde hulpwerkzaamheden uit als het spinnen, spoelen*, haspelen*,
noppen*, en pluizen*, terwijl de man de eigenlijke hoofdbewerking voor zijn rekening nam.
Toen tegen het einde van de negentiende eeuw steeds meer mannen in de machinale
textielbranche gingen werken, veranderde deze eeuwenoude arbeidsdeling noodgedwongen:
vrouwen kregen nu ook het weven tot taak. Nog rond 1910 werden honderden vrouwen
geteld die thuis als spoelster, nopster of weefster hun brood verdienden. Zij waren in dienst
van de grote textielfabrieken, die de weefsters op goedkope wijze thuis voor zich lieten
werken, of op hen een beroep deden wanneer zich plotseling grote orders of speciale
bestellingen aandienden. De ongehuwde vrouwen maakten op deze wijze arbeidstijden van
elf uur of meer, de gehuwde vrouwen werkten gemiddeld acht uur. Het loon varieerde van
ƒ3,- à ƒ5,- per week.
Toelichting
*spoelen =
*haspelen =
*noppen =
*pluizen =

400035-2-14b

het garen op een spoel winden
het garen opwinden tot strengen (op een haspel = een houten staketsel)
het verwijderen van uitstekende draadeindjes en andere verdikkingen die
niet in de stof thuishoren.
pluizen uit de wollen draad of de wollen stof halen
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Een prent uit het Engelse tijdschrift Punch, een kritisch en satirisch blad voor de
middenklasse, juli 1848

bron 7

Onderschrift
Vadertje Theems (rechts) stelt zijn kinderen Cholera, Difterie en Struma voor aan de Fraaie
Stad Londen (links).
Toelichting
Cholera, difterie en struma zijn besmettelijke ziekten.

Opbrengst van de belangrijkste textielindustrieën in Engeland, 1845-1870
(in miljoenen Engelse ponden)

bron 8

400035-2-14b

jaar

Katoen

Wol

Linnen

Zijde

Totaal

1845
1850
1855
1860
1865
1870

24,3
21,1
26,2
33
30,1
38,8

21,1
20,3
20,2
21,2
25
25,4

8,4
8,7
9
9,4
13,5
12,3

6,5
7
8
9
9
8

60,3
57,1
63,4
72,6
77,6
84,5

5

Totaal als percentage
van het nationaal inkomen
11
10
10
10
9
9
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Uit het rapport over de toestand in de fabrieken van Macclesfield van 7 mei 1836 van
arbeidsinspecteur Richards. Hij moet toezien op de naleving van de Factory Act van 1833.
Macclesfield ligt ruim twintig kilometer ten zuiden van Manchester

bron 9

datum
1 maart
1836

1 maart
1836

28 maart
1836

21 april
1836

400035-2-14b

Naam van de
overtreder
Henry Hunt,
katoenspinner

Beschrijving van de
overtreding
Liet kinderen onder de 18 jaar
werken, 13 uur per dag, met
slechts één uur pauze in de loop
van de dag voor maaltijden.
Hield geen administratie bij van
de werktijden.
Hield geen administratie bij van
alle kinderen onder de 18 jaar.
Mears, W. & J.
Liet kinderen onder de 18 jaar
Bradshaw,
werken, 13 uur per dag, met
katoenspinner
slechts één uur pauze in de loop
van de dag voor maaltijden.
Hield geen administratie bij van
de werktijden.
Hield geen administratie bij van
alle kinderen onder de 18 jaar.
Mears, James Lees, Liet kinderen werken zonder
katoenspinner
medische verklaring.
Liet kinderen werken onder de 18
jaar, meer dan 12 uur per dag;
weer ingetrokken toen bleek dat
dat slechts enkele dagen per week
het geval was en minder dan
negen uur op zaterdag (…). Heeft
geknoeid met de administratie;
om dezelfde reden als boven weer
ingetrokken.
Alexander Thornley, Liet kinderen werken onder de 18
katoenspinner
jaar, meer dan 12 en een half uur
per dag.
Liet een jongen onder de 11 jaar
werken, gedurende 12 uur per
dag.

6

Boete

Hoe afgehandeld

5 pond

Kinderen deels naar
de openbare school,
de rest naar de
zondagsschool in
Stockport.

1 pond
1 pond
5 pond

idem

1 pond
1 pond
1 pond

Zondagsschool in
Hollingwood

5 pond en 10
shilling

Kinderen verdeeld
tussen
zondagsscholen in
Newton en Geecross.

7 pond en 10
shilling
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Uit een rapport van arbeidsinspecteur Leonard Horner uit 1837. In dit rapport geeft hij
vier jaar na het ingaan van de wet zijn mening over de gevolgen van de Factory Act van
1833

bron 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

De laatste drie maanden zie ik zeker een verbetering. De grote weerstand van een groot deel
van de aanzienlijkste fabriekseigenaren tegen de Factory Act is grotendeels weggeëbd.
Door wat ik heb gezien, en door wat ik van de fabrikanten en hun arbeiders heb gehoord, is
mijn overtuiging toegenomen dat het nodig is en terecht dat de overheid zich bemoeit met
de bescherming van kinderen die in fabrieken werken. Natuurlijk bewijzen de
veroordelingen in het laatste half jaar in mijn district maar al te duidelijk dat er nog steeds
veel fabrikanten zijn, die blijkbaar onverschillig staan tegenover de gezondheidstoestand en
het morele welzijn van de kinderen die bij hen werken. Maar dat wreedheid en
onderdrukking heel gewoon zijn en vaker voorkomen bij fabrikanten dan bij andere klassen,
dat moet toch echt worden ontkend. Integendeel, ik ken geen andere mensen die zich zoveel
moeite en financiële offers hebben getroost voor het welzijn van hun werknemers. Dat kan
ik bewijzen met de vele waarnemingen die ik heb gedaan. Ik zou willen dat degenen die zo
kritiekloos al die verhalen over de ellende van de fabrieksarbeiders geloven eens zelf in die
fabrieken gingen kijken. Ze zouden zien hoezeer ze zich vergissen. De verklaringen over de
ongezonde werkomstandigheden in de fabrieken zijn zwaar overdreven omdat enkele
slechte voorbeelden ten onrechte worden beschouwd als representatief voor de algemene
toestand.
Het fabriekswezen bleef in gebreke voor zover het kinderen liet werken van onder de twaalf
jaar, want daardoor was het kwaad niet te vermijden van een systeem dat kinderen beroofde
van frisse lucht en oefening en dat het onmogelijk maakte dat zij goed onderwijs kregen.

Einde
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geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl)
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Vragenboekje

Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of
uitleg ontbreekt.

Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te
behalen; het examen bestaat uit 24 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

400035-2-14o

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
dan worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.
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In dit examen is vraag 10 een stelopdracht. Reserveer voldoende tijd voor deze opdracht.

Nederlanders en hun gezagsdragers 1950-1990: verzuiling,
polarisatie en herwonnen consensus
1p

1 

Welke politieke stroming raakte het meest verzwakt door het secularisatieproces in de jaren
zestig en zeventig?

2p

2 

Leg uit waarom de verzuiling politieke vernieuwing in Nederland in de weg stond.

2p

2p

4p

6p

3p

De grote angst van de overheid in de jaren vijftig was de ontregeling van de samenleving.
Daartoe werden onder andere het Ministerie van Maatschappelijk Werk en de SER
ingesteld.
3  Geef een voorbeeld van de manier waarop deze instellingen orde probeerden te scheppen in:
• de relatie ouders-kinderen;
• de relatie werkgevers-werknemers.
Gebruik bron 1.
Leg uit dat de bron kenmerkend is voor de veranderingen van de jaren zestig op het gebied
van de jeugdcultuur.

4 

Gebruik de bronnen 2 en 3.
Zowel D’66 als provo Roel van Duyn willen het Nederland van 1966 veranderen.
Noem, telkens met een verwijzing naar het interview en naar de brochure, een
overeenkomst in hun kritiek en een verschil in actievoeren tussen D’66 en Roel van Duyn.

5 

Gebruik bron 4.
Deze passage uit het boek van Belinfante kan gelezen worden als een vorm van kritiek op
1 de kraakbeweging
2 de Dolle Mina’s
3 de opstellers van Keerpunt ’72.
6  Beschrijf per groep
• (uit de bron) welke kritiek Belinfante heeft en
• geef (zonder de bron) vanuit elk van deze drie groepen een passend argument tegen deze
kritiek.
Gebruik bron 5.
In deze prent geeft Frits Behrendt een visie weer op de discussie over een nieuwe Wet op de
Medezeggenschap.
Wat is de visie van Behrendt op deze wet? Licht je antwoord toe met twee tegenstellingen
uit de prent.

7 

Voor veel krakers ging het niet alleen om het krijgen van een woning, maar ook om het aan
de kaak stellen van misstanden in de maatschappij.
Leg uit welke redenering zij daarbij volgden.

2p

8 

4p

Eind jaren tachtig veranderde de relatie tussen politiek en burger. Behalve in de gevestigde
politieke partijen gingen burgers hun betrokkenheid bij de politiek tonen door deelname aan
activiteiten van organisaties als Greenpeace en Amnesty International.
9  Leg uit
• waarom deze ontwikkeling had kunnen leiden tot een nieuwe polarisatie;
• waardoor de strategie van de nieuwe organisaties in werkelijkheid juist heel goed aansloot
bij het poldermodel.

400035-2-14o

2

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 731

15p 10

Schrijf na het lezen van de inleiding een historisch verantwoorde brief. Neem voor de
duidelijkheid de cursief gedrukte kopjes over.



Inleiding
Het weekblad Libelle viert zijn 70-jarig bestaan. De redactie heeft in het blad stellingen
geplaatst waar de lezers op mogen reageren. Eén van die stellingen luidt:
Het zijn bladen als Libelle en niet de politieke partijen en feministische actiegroepen die
gezorgd hebben voor de emancipatie van de vrouw.
Toevallig gaat je examenonderwerp hierover en je reageert dan ook in een brief aan de
redactie.
Het ideaalbeeld van de vrouw in de jaren vijftig
A In het eerste deel van je brief geef je aan:
• wat de ideale rol van de vrouw binnen het gezin in de jaren vijftig was;
• wanneer er een duidelijke verandering in de juridische positie van de vrouw kwam;
• wat deze verandering inhield;
• wat een belangrijk gevolg van deze verandering voor het ideaalbeeld van de vrouw was.
De wilde jaren zestig
B In de jaren zestig veranderde er veel in de positie van de vrouw en binnen het traditionele
gezin. In het tweede deel van je brief leg je uit:
• welke invloed elk van de onderstaande ontwikkelingen heeft gehad op de positie van de
vrouw en haar rol binnen het gezin:
- de komst van de pil (1963);
- de mechanisering van het huishouden;
- de groei van het aantal vrouwen in het vervolgonderwijs;
• op welke ontwikkeling een blad als Libelle de meeste invloed had.
De tweede feministische golf
C In het derde deel van je brief beschrijf je kort:
• een duidelijk verschil in doelstelling tussen de feministische actiegroepen Man-VrouwMaatschappij en Dolle Mina;
• hun invloed op de positie van de vrouw;
• twee veranderingen in politiek opzicht in de positie van de vrouw in de jaren zeventig.
Libelle of actiegroep en politieke partij
D Ten slotte beëindig je je brief met het geven van een afgewogen oordeel aan de hand van
je antwoorden bij A, B en C over de stelling Het zijn bladen als Libelle die gezorgd hebben
voor de emancipatie van de vrouw en niet de politieke partijen en feministische
actiegroepen.
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Met de loep op Lancashire. Katoen en samenleving 1750-1850
2p

11 

Eind achttiende eeuw groeide in West-Europa de afzet van katoenen stoffen.
Noem daarvoor twee redenen.

2p

12 

De ‘Industriële Revolutie’ in Lancashire was geen snelle verandering in korte tijd.
Leg dit uit met een voorbeeld uit de textielproductie.

4p

4p

2p

3p

2p

4p

Door de industrialisatie veranderde er tussen de zeventiende en de negentiende eeuw veel in
Lancashire. Hieronder staan vier veranderingen:
1 De productie voor de lokale markt wordt vooral productie voor de internationale markt.
2 Wol en vlas als belangrijke grondstoffen voor de textielproductie worden vervangen door
katoen.
3 De plaats van de kooplieden die investeren in textielproductie wordt ingenomen door
banken.
4 De standensamenleving gaat over in een klassensamenleving.
13  Deel deze veranderingen in. Maak daarbij per verandering een beredeneerde keuze uit één
van de volgende categorieën:
• sociale
• economische of
• technologische verandering.
Gebruik bron 6.
In deze bron wordt het ontstaan van de textielindustrie in Brabant beschreven. Veel
aspecten hiervan vertonen overeenkomsten met de Industriële Revolutie in Lancashire, maar
er zijn ook verschillen aan te wijzen.
14  Ontleen aan de bron
• twee kenmerken van de industrialisatie in Brabant die verschillen met Lancashire en
• twee kenmerken die overeenkomen met Lancashire.
Technologische vernieuwingen aan het begin van de achttiende eeuw, zoals de mule
(wagenspinner) hadden grote gevolgen voor de huisnijverheid.
Noem een gevolg van deze uitvinding voor de huisnijverheid op korte termijn én een gevolg
op lange termijn.

15 

In grotere industriesteden ontstonden in de negentiende eeuw drie klassen, elk met een
ander niveau van welvaart. Dit blijkt duidelijk uit de opbouw van Manchester.
16  Toon dit aan. Doe dat door per klasse:
• eerst aan te geven wie deel uitmaakten van die klasse
• daarna aan te geven waar en
• ten slotte hoe zij woonden.
Gebruik bron 7.
Een interpretatie:
In Groot-Brittannië werd rond 1850 veel gediscussieerd over de volksgezondheid. Als
discussievraag kwam daarbij naar voren: Hoe worden besmettelijke ziektes verspreid, via
de lucht of via het water?
Welk standpunt neemt de tekenaar hierover in? Licht je antwoord met een element uit de
bron toe.

17 

Gebruik bron 8.
De textielindustrie in Lancashire ondergaat invloed van de burgeroorlog die tussen 1860 en
1865 de Verenigde Staten verscheurt.
Noem twee effecten van de burgeroorlog die zichtbaar zijn in deze bron en leg per effect uit
welk verband er bestaat met de Amerikaanse Burgeroorlog.

18 
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2p

4p

Gebruik bron 8.
In een debat over de gevolgen van de industrialisatie in Engeland komen twee beweringen
naar voren:
1 Veranderingen in de bevolkingsaantallen vormen een verklaring voor de veranderingen in
de opbrengsten van de zijde-industrie tussen 1845 en 1865.
2 Veranderingen in de sociale gelaagdheid vormen een verklaring voor de veranderingen in
de opbrengsten van de zijde-industrie tussen 1845 en 1865.
Geef voor beide beweringen een argument.

19 

Malthus ontwikkelde zijn theorie in Engeland in het begin van de Industriële Revolutie. De
voorspelling die hij daarin deed kwam niet uit.
Toon met twee argumenten aan dat juist de industrialisatie ervoor zorgde dat zijn
voorspelling niet uitkwam.

20 

Gebruik de bronnen 9 en 10.
Een bewering:
Inspecteur Richards (bron 9) en Inspecteur Horner (bron 10) proberen de fabrikanten te
vriend te houden.
Ondersteun deze bewering voor beide inspecteurs afzonderlijk.

2p

21 

4p

Gebruik de bronnen 9 en 10.
Stel: je gebruikt deze twee bronnen bij een onderzoek naar de manier waarop de Factory
Act van 1833 in Lancashire werd nageleefd.
22  Vergelijk beide bronnen. Doe dat op de volgende punten:
• Welke bron bevat meer informatie voor je onderzoek, bron 9 of bron 10? Licht je antwoord
met beide bronnen toe.
• Welke bron is betrouwbaarder, bron 9 of bron 10? Licht je antwoord met beide bronnen toe.

3p

2p

Stelling:
Door ‘uitsluiting’ bij arbeidsconflicten konden werkgevers op korte termijn een
overwinning behalen, maar op lange termijn had het voor hen geen gunstig effect.
23  Verdedig deze stelling. Doe dat door:
• eerst een omschrijving te geven van het begrip ‘uitsluiting’;
• daarna uit te leggen welk positief gevolg op korte termijn uitsluiting voor de werkgevers
kon hebben;
• ten slotte uit te leggen welk negatief gevolg uitsluiting voor de werkgevers op de lange
termijn had.
De Reform Bill van 1832 was een belangrijke stap op weg naar afschaffing van de
graanwetten.
24  Leg uit
• wat de Reform Bill inhield en
• waarom de Reform Bill de afschaffing van de graanwetten mogelijk maakte.

Einde
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Nederlanders en hun gezagsdragers 1950-1990: verzuiling,
polarisatie en herwonnen consensus
In het eerste nummer van het tijdschrift Hitweek, van 17 september 1965, werd onder het
kopje ‘Pèts’ de volgende tekst afgedrukt

bron 1

1
2
3
4
5
6
7
8

Ze hebben er op gevloekt en ze hebben er hun gat mee afgeveegd. Ze hebben hun tanden
geknarst en hun wenkbrauwen gefronst. Zij, (zijn) de ouderen, die de tiener als ’n lastige
puber zien. Oei, oei, wat waren ze kwaad. Om de mening van tieners wordt te vaak
gelachen. Staat die mening gedrukt en wordt die met tienduizenden tegelijk wekelijks
verspreid, dan wordt het lachen tot ’n iets zuur grimassen. Het maken van kranten, het
weergeven van gedachten was door de eeuwen heen een zaak van volwassenen. Voor ons
was er dan Arend, Pep, Muziek Expres en Donald Duck. De tijden veranderen. Bob Dylan
zingt het. Hitweek bewijst het.
Uit een interview met provo Roel van Duyn in De Gids, 1966

bron 2
1
2
3
4

‘Het is vooral het gebrek aan invloed die de enkeling op het gebeuren heeft. Dit maakt ons
kwaad. De happening is een poging om tenminste het aandeel in het gebeuren dat je zou
moeten hebben en dat de autoriteiten je trachten te ontfutselen, te nemen. De happening is
dus een demonstratie van de macht die je zou willen hebben.’
Uit een brochure van het Initiatiefcomité D’66 (die de oprichting van D’66 als politieke
partij voorbereidde) van 15 september 1966

bron 3

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Appèl aan iedere Nederlander die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze
democratie
Schets van een ontoereikende democratische situatie.
Ons democratisch systeem schiet in essentieel opzicht te kort. En het zijn vooral de
politieke spelregels die er de oorzaak van zijn. Verslapping is er het gevolg van. En
vermoeidheid. En onverschilligheid. En ondoorzichtigheid. Lang geleden toen die
spelregels werden opgesteld, zijn ze zinvol geweest en doeltreffend. Nu zijn ze versleten en
ontoereikend voor onze veeleisende maatschappij. In 1966 bouwt men daarop geen solide
democratie meer. Hieronder hebben wij getracht de feiten te schetsen. Op verstaanbare
wijze. Het is derhalve geen specialistisch betoog voor staatsrechtelijke insiders. Wel een
globaal signalement van de zwakke plekken in ons democratisch bestuur.

2

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 736

Een fragment uit ‘De utopie is een gevaarlijk wapen, denken over verdraagzaamheid’, een
boek van A.D. Belinfante, rector-magnificus van de Universiteit van Amsterdam tijdens de
Maagdenhuisbezetting

bron 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Het lege leven van tegenwoordig schijnt om vulling met een doel te schreeuwen.
Verbetering van telkens weer andere maatschappelijke fouten is nodig, maar prikkelt de
verbeelding niet en wekt niet tot enthousiasme. De wens tot verbetering van wat bestaat
wekt bovendien niet zozeer enthousiasme, maar veeleer minachting voor het bestaande en
boosheid ten aanzien van hen, die de bestaande vormen hanteren.
En zo ontstaat, omdat er geen emancipatie concreet meer na te streven is en er ook geen
ander concreet politiek doel te vinden is, de utopie* als politieke doelstelling. Men stelt als
politiek doel een nieuwe maatschappij die bepaalde niet-rationele karaktertrekken heeft. Zij
bestaat uit mensen, die allen gelijk zijn, die allen goed zijn en die bereid zijn hun
persoonlijke belangen onder die van de gemeenschap te schikken. Met algemeen bekende en
duidelijk zichtbare eigenschappen van de mens wordt geen rekening gehouden. In die
nieuwe maatschappij zijn bijvoorbeeld macht, kennis en inkomen beter gespreid dan in de
huidige samenleving. Welke spreiding dan beter is, wordt niet vermeld. Natuurlijk is het zo
en wij hebben dat hiervoor gezien, dat ook thans er een belangrijke spreiding van macht
bestaat. Gezien de verschillen, die er tussen de mensen nu eenmaal in aanleg en karakter
bestaan, is het zeer de vraag of een grotere spreiding van kennis dan wij thans kennen
mogelijk is, althans als het gaat om een zodanige kennis, dat men daarmee inzicht in de
maatschappelijke verhouding krijgt, die in staat stelt om over de grote vraagstukken in de
wereld mee te denken. Natuurlijk valt er altijd te verbeteren. De toegang tot het hoger
onderwijs kan makkelijker worden gemaakt, de methodiek van onderwijs zal wel kunnen
worden verbeterd. En wij zullen dat moeten doen. Maar dat alles kan nooit leiden tot een
gelijkheid van kennis bij iedereen, omdat nu eenmaal niet iedereen in staat is dezelfde
hoeveelheid kennis op te nemen. Wij hebben hiervoor de problemen gezien, waarvoor de op
zichzelf niet onaantrekkelijke gedachte om de inkomens minder uiteen te doen lopen ons
stelt.
* Ontwerp van een volmaakte toestand die niet gerealiseerd kan worden.
Een prent van Frits Behrendt over de nieuwe Wet op de Medezeggenschap

bron 5
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Met de loep op Lancashire. Katoen en samenleving 1750-1850
Een historica beschrijft de Brabantse textielindustrie

bron 6

De textielindustrie is in Brabant van groot belang geweest. Tilburg gold al in de achttiende
eeuw als het wolcentrum van Nederland, terwijl Helmond in diezelfde tijd beroemd werd
om de fabricage van het Brabantse bont: textiel bestaande uit linnen en katoen (en soms ook
een beetje zijde). Daarnaast bood de textielnijverheid ook in plaatsen als Eindhoven en
Geldrop volop werkgelegenheid.
Het thuisweven betekende aanvankelijk vooral voor de kleine boeren op de zandgronden
een welkome nevenverdienste tijdens de wintermaanden. Bij het productieproces voerde de
vrouw de zogenaamde hulpwerkzaamheden uit als het spinnen, spoelen*, haspelen*,
noppen*, en pluizen*, terwijl de man de eigenlijke hoofdbewerking voor zijn rekening nam.
Toen tegen het einde van de negentiende eeuw steeds meer mannen in de machinale
textielbranche gingen werken, veranderde deze eeuwenoude arbeidsdeling noodgedwongen:
vrouwen kregen nu ook het weven tot taak. Nog rond 1910 werden honderden vrouwen
geteld die thuis als spoelster, nopster of weefster hun brood verdienden. Zij waren in dienst
van de grote textielfabrieken, die de weefsters op goedkope wijze thuis voor zich lieten
werken, of op hen een beroep deden wanneer zich plotseling grote orders of speciale
bestellingen aandienden. De ongehuwde vrouwen maakten op deze wijze arbeidstijden van
elf uur of meer, de gehuwde vrouwen werkten gemiddeld acht uur. Het loon varieerde van
ƒ3,- à ƒ5,- per week.
Toelichting
*spoelen =
*haspelen =
*noppen =
*pluizen =

400035-2-14b

het garen op een spoel winden
het garen opwinden tot strengen (op een haspel = een houten staketsel)
het verwijderen van uitstekende draadeindjes en andere verdikkingen die
niet in de stof thuishoren.
pluizen uit de wollen draad of de wollen stof halen
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Een prent uit het Engelse tijdschrift Punch, een kritisch en satirisch blad voor de
middenklasse, juli 1848

bron 7

Onderschrift
Vadertje Theems (rechts) stelt zijn kinderen Cholera, Difterie en Struma voor aan de Fraaie
Stad Londen (links).
Toelichting
Cholera, difterie en struma zijn besmettelijke ziekten.

Opbrengst van de belangrijkste textielindustrieën in Engeland, 1845-1870
(in miljoenen Engelse ponden)

bron 8

400035-2-14b

jaar

Katoen

Wol

Linnen

Zijde

Totaal

1845
1850
1855
1860
1865
1870

24,3
21,1
26,2
33
30,1
38,8

21,1
20,3
20,2
21,2
25
25,4

8,4
8,7
9
9,4
13,5
12,3

6,5
7
8
9
9
8

60,3
57,1
63,4
72,6
77,6
84,5

5

Totaal als percentage
van het nationaal inkomen
11
10
10
10
9
9
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Uit het rapport over de toestand in de fabrieken van Macclesfield van 7 mei 1836 van
arbeidsinspecteur Richards. Hij moet toezien op de naleving van de Factory Act van 1833.
Macclesfield ligt ruim twintig kilometer ten zuiden van Manchester

bron 9

datum
1 maart
1836

1 maart
1836

28 maart
1836

21 april
1836

400035-2-14b

Naam van de
overtreder
Henry Hunt,
katoenspinner

Beschrijving van de
overtreding
Liet kinderen onder de 18 jaar
werken, 13 uur per dag, met
slechts één uur pauze in de loop
van de dag voor maaltijden.
Hield geen administratie bij van
de werktijden.
Hield geen administratie bij van
alle kinderen onder de 18 jaar.
Mears, W. & J.
Liet kinderen onder de 18 jaar
Bradshaw,
werken, 13 uur per dag, met
katoenspinner
slechts één uur pauze in de loop
van de dag voor maaltijden.
Hield geen administratie bij van
de werktijden.
Hield geen administratie bij van
alle kinderen onder de 18 jaar.
Mears, James Lees, Liet kinderen werken zonder
katoenspinner
medische verklaring.
Liet kinderen werken onder de 18
jaar, meer dan 12 uur per dag;
weer ingetrokken toen bleek dat
dat slechts enkele dagen per week
het geval was en minder dan
negen uur op zaterdag (…). Heeft
geknoeid met de administratie;
om dezelfde reden als boven weer
ingetrokken.
Alexander Thornley, Liet kinderen werken onder de 18
katoenspinner
jaar, meer dan 12 en een half uur
per dag.
Liet een jongen onder de 11 jaar
werken, gedurende 12 uur per
dag.

6

Boete

Hoe afgehandeld

5 pond

Kinderen deels naar
de openbare school,
de rest naar de
zondagsschool in
Stockport.

1 pond
1 pond
5 pond

idem

1 pond
1 pond
1 pond

Zondagsschool in
Hollingwood

5 pond en 10
shilling

Kinderen verdeeld
tussen
zondagsscholen in
Newton en Geecross.

7 pond en 10
shilling
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Uit een rapport van arbeidsinspecteur Leonard Horner uit 1837. In dit rapport geeft hij
vier jaar na het ingaan van de wet zijn mening over de gevolgen van de Factory Act van
1833

bron 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

De laatste drie maanden zie ik zeker een verbetering. De grote weerstand van een groot deel
van de aanzienlijkste fabriekseigenaren tegen de Factory Act is grotendeels weggeëbd.
Door wat ik heb gezien, en door wat ik van de fabrikanten en hun arbeiders heb gehoord, is
mijn overtuiging toegenomen dat het nodig is en terecht dat de overheid zich bemoeit met
de bescherming van kinderen die in fabrieken werken. Natuurlijk bewijzen de
veroordelingen in het laatste half jaar in mijn district maar al te duidelijk dat er nog steeds
veel fabrikanten zijn, die blijkbaar onverschillig staan tegenover de gezondheidstoestand en
het morele welzijn van de kinderen die bij hen werken. Maar dat wreedheid en
onderdrukking heel gewoon zijn en vaker voorkomen bij fabrikanten dan bij andere klassen,
dat moet toch echt worden ontkend. Integendeel, ik ken geen andere mensen die zich zoveel
moeite en financiële offers hebben getroost voor het welzijn van hun werknemers. Dat kan
ik bewijzen met de vele waarnemingen die ik heb gedaan. Ik zou willen dat degenen die zo
kritiekloos al die verhalen over de ellende van de fabrieksarbeiders geloven eens zelf in die
fabrieken gingen kijken. Ze zouden zien hoezeer ze zich vergissen. De verklaringen over de
ongezonde werkomstandigheden in de fabrieken zijn zwaar overdreven omdat enkele
slechte voorbeelden ten onrechte worden beschouwd als representatief voor de algemene
toestand.
Het fabriekswezen bleef in gebreke voor zover het kinderen liet werken van onder de twaalf
jaar, want daardoor was het kwaad niet te vermijden van een systeem dat kinderen beroofde
van frisse lucht en oefening en dat het onmogelijk maakte dat zij goed onderwijs kregen.

Einde
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Geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl)

Examen VWO
Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20

03

Tijdvak 1
Dinsdag 20 mei
9.00 – 12.00 uur

Vragenboekje

Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het juiste
antwoord geen punten toegekend als deze
verklaring of uitleg ontbreekt.

Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te
behalen; het examen bestaat uit 24 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

300010 14

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
dan worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.
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Vraag 10 in dit examen is een stelopdracht. Reserveer voldoende tijd om deze opdracht te
maken.

De Sovjet-Unie. Een samenleving onder spanning

2p

3p

2p

1 

Kort nadat de bolsjewieken in Rusland aan de macht kwamen, verboden zij alle andere
politieke partijen.
Welk ideologisch argument hadden de bolsjewieken voor die beslissing?

2 

In 1928 kondigde de Communistische Partij aan dat zij de economie op een radicale wijze
ging hervormen.
Noem drie redenen die de partij daarvoor had.

3 

Iemand doet twee beweringen over ‘het democratisch centralisme’, waarvan er maar één
juist is:
1 Het eerste Vijfjarenplan werd ingevoerd volgens de regels van het democratisch
centralisme.
2 Door het democratisch centralisme kregen burgers meer invloed op de vaststelling van het
Eerste Vijfjarenplan.
Kies de juiste bewering en leg uit waarom die de juiste is.

3p

4 

3p

5 

4p

6 

6p

7 

2p

2p

8 

9 

300010 14

Gebruik bron 1.
Dit stuk in de Pravda wordt geschreven ter gelegenheid van een belangrijke koerswijziging
van de Communistische Partij.
Noem de koerswijziging die hier wordt bedoeld en leg uit waarom de partij hiertoe
overgaat.
Gebruik de bronnen 2a en 2b.
Heeft de kunstenaar Solovyov in dit affiche (bron 2b) gewerkt volgens de richtlijnen van
Stalin (bron 2a)? Beantwoord deze vraag door
• twee richtlijnen te noemen waaraan een kunstenaar volgens Stalin moet voldoen en
• per richtlijn te beoordelen of Solvyov daaraan voldoet.
Stelling:
Het falen van de planeconomie zou zonder het bestaan van een grijs circuit al eerder aan het
licht gekomen zijn.
Toon aan dat deze stelling juist is met twee argumenten: het ene argument moet betrekking
hebben op de Stalintijd, het andere op de Brezjnevtijd. In je argumenten moet een verschil
tussen de Stalin- en de Brezjnevtijd naar voren komen.
Gebruik de bronnen 3a, 3b en 3c.
Toon voor elk tekstfragment aan dat dit fragment, telkens op een andere manier, te
gebruiken is als illustratie voor het totalitaire karakter van de sovjetmaatschappij onder
Brezjnev.
In de Brezjnevperiode wantrouwden jongeren in de Sovjet-Unie het communistisch bewind
in toenemende mate.
Verklaar waarom dit wantrouwen onder jongeren sterker was dan onder de generaties die in
de jaren dertig en veertig waren opgegroeid.
Jongeren in de Brezjnevperiode hadden een ander beeld van de internationale positie van
hun land dan jongeren in de tijd van Stalin.
Beschrijf kort voor beide perioden het beeld dat bij jongeren bestond.

2
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Inleiding
In 1929 begon de Wereldcrisis. Daarna ontstond in veel landen grote werkloosheid. Maar
op de Sovjet-Unie leek deze crisis geen vat te hebben. Daarom is het een interessante vraag
uit te zoeken hoe in de jaren dertig in het Westen werd aangekeken tegen het
communistische alternatief, de Vijfjarenplannen van Stalin (1929-1938).
Stel, je doet mee aan een hedendaags onderzoek met als hoofdvraag: werden in de jaren
dertig in het Westen de Vijfjarenplannen in de Sovjet-Unie (1929-1938) gezien als een
oplossing voor de crisis?
Je vindt voor het onderzoek twee bronnen uit de jaren dertig. Je maakt een verslag waarin je
aangeeft waarom deze bronnen bruikbaar zijn voor de hoofdvraag van het onderzoek.
16p 10



Gebruik de bronnen 4a en 4b.
Schrijf dit verslag over de bruikbaarheid van de bronnen. Volg daarvoor de aanwijzingen.
Aanwijzingen
• Neem de cursieve kopjes over.

• Lees eerst de cursieve inleiding bij beide bronnen (in het bronnenboekje) en voer daarna
opdracht A en B uit.
• Lees daarna de tekst van de bronnen en gebruik die bij opdracht C tot en met E.
Verslag over de bruikbaarheid van de bronnen
De tijd van de bronnen
A Beide bronnen komen uit de jaren dertig.
• Noem hiervan een voordeel voor het onderzoek.
De aard van de bronnen
B Voor dit deel van je verslag maak je, voordat je de bron gelezen hebt, een inschatting van de
bruikbaarheid van de bron op grond van de informatie die staat in de cursieve inleiding boven de
bron.
• Noem daarvoor twee kenmerken die beide bronnen gemeen hebben en geef aan wat je
hieruit concludeert over de bruikbaarheid van beide bronnen.
De inhoud van de bronnen
C Nu kunnen de bronnen inhoudelijk bestudeerd worden.
• Heeft Karl Kautsky een positief, een negatief of een genuanceerd oordeel over de werking
van de Vijfjarenplannen? Geef daarbij twee argumenten waarmee hij zijn oordeel
ondersteunt.
• Hebben Sidney en Beatrice Webb een positief, een negatief of een genuanceerd oordeel
over de werking van de Vijfjarenplannen? Geef daarbij twee argumenten waarmee zij hun
oordeel ondersteunen.
De betrouwbaarheid en representativiteit van de bronnen
D Een belangrijk criterium voor de bruikbaarheid van bronnen is hun betrouwbaarheid en
representativiteit. In dit deel van je verslag stel je vast hoe betrouwbaar en representatief de
bronnen zijn voor het beantwoorden van de hoofdvraag van het onderzoek. Doe dat door per
bron na te gaan, met telkens één argument om je antwoord te ondersteunen:
• hoe betrouwbaar het antwoord van de bron op de hoofdvraag is;
• voor wie de bron representatief is.
Een eindoordeel over de bruikbaarheid
E Bepaal ten slotte de bruikbaarheid van bron 4a en bron 4b voor je onderzoek.
Maak bij elke bron een keuze uit de volgende mogelijkheden:
Vind je de bron
• bruikbaar, leg dan uit welk antwoord deze bron geeft op de hoofdvraag;
• deels bruikbaar, leg dan uit in welk opzicht de bron antwoord geeft op de hoofdvraag;
• niet bruikbaar, leg dan uit voor welke vraagstelling de bron wél bruikbaar is.

300010 14
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Nederlanders en hun gezagsdragers 1950-1990: verzuiling,
polarisatie en herwonnen consensus

1p

3p

6p

4p

2p

2p

4p

11 

De herinnering aan de jaren dertig werkte door in de gematigde houding van de
vakbondsleiders in de jaren vijftig.
Geef hiervoor een verklaring.

12 

Gebruik de bronnen 5a en 5b.
Louis Paul Boon schetst het beeld van de nozems die de consensus van de jaren vijftig
verstoren. De foto van Ed van der Elsken bevestigt dit beeld.
Toon dit aan; haal daarvoor een argument uit elk van beide bronnen.

13 

14 

Gebruik de bronnen 5a, 5b, 5c en 5d.
Stel, je wil met deze vier bronnen een verklaring geven voor het verschijnsel ‘nozem’. Je
hebt al ontdekt dat het verschijnsel ‘nozem’ wordt verklaard uit sociaal-economische
factoren, uit een gezagscrisis of uit andere factoren.
Ondersteun elk van deze drie verklaringen telkens met argumenten uit twee van de bronnen.
Gebruik elke bron tenminste één keer.
Stelling:
Hoewel de eerste vermelding van nozems in Nederland uit 1955 stamt, passen zij eerder in
het beeld van de jaren zestig dan in het beeld van de jaren vijftig.
Verdedig deze stelling. Doe dat door beide beelden te omschrijven en telkens na te gaan of
nozems daarin passen.

15 

In het Mandement van 1954 verboden de rooms-katholieke bisschoppen wél het
lidmaatschap van (en het luisteren naar) de socialistische VARA, maar niet het
lidmaatschap van de Partij van de Arbeid.
Geef de politieke reden voor dit verschil.

16 

Het was in de jaren zestig in het belang van de KVP om na te denken over het losser maken
van de banden met de kerk.
Geef hiervoor een verklaring.

17 

Gebruik bron 6.
Uit dit pamflet blijkt dat jongeren zich verzetten tegen de gezagsverhoudingen zoals die in
het leger bestaan.
A Geef uit het pamflet twee voorbeelden van dit verzet.
B Leg uit of het conflict over de groetplicht kenmerkend is voor de verhouding tussen
jongeren en volwassenen in de jaren zeventig.

4p

18 

De acties van Dolle Mina waren schokkend voor de meeste gezagsdragers in de jaren
zeventig. Dit kwam door de manier van optreden en door de inhoud van de eisen van de
Dolle Mina’s.
A Toon aan dat de manier waarop Dolle Mina politieke wensen naar voren bracht, heel
anders was dan de manier waarop de gezagsdragers dit deden.
B Noem één van de eisen van Dolle Mina en leg uit waarom die strijdig was met de
maatschappijopvattingen van de gezagsdragers in die tijd.

2p

19 

Gebruik bron 7.
Welke visie geeft de tekenaar weer op de verhouding tussen PvdA en KVP in het kabinetDen Uyl? Licht je antwoord toe met een element uit de bron.

2p

20 
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De wijziging van de grondpolitiek was volgens de socialistische PvdA een belangrijke
manier om de samenleving te veranderen.
Leg uit waarom de grondpolitiek voor socialisten een belangrijk middel was om de
samenleving te veranderen.

4
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Gebruik bron 8.
A Wat is de kern van de kritiek op de economische elite die hier wordt geleverd?
B Leg uit welk verband er bestaat tussen deze kritiek en de strijd van de vakbeweging voor
medezeggenschap in de bedrijven.

3p

21 

4p

Gebruik bron 8.
Op grond van deze bron en je kennis van de periode kun je tot de conclusie komen dat er
sprake is van
• continuïteit in de machtsuitoefening van de elite tussen de jaren vijftig en zestig;
• verandering in de herkomst van de elite tussen de jaren vijftig en zestig.
22  Geef voor elke conclusie een argument.

4p

2p

23 

24 

Politieke en economische omstandigheden droegen bij tot de totstandkoming van het
‘Akkoord van Wassenaar’.
Geef van beide categorieën omstandigheden een voorbeeld en leg bij elk voorbeeld uit hoe
dit de totstandkoming van het akkoord bevorderde.
Aan oppositionele groepen, zoals de milieubeweging of de vrouwenbeweging, werd in de
jaren zeventig geen en in de jaren tachtig wél subsidie verleend.
Leg uit dat dit past binnen de verschillende politieke culturen van beide perioden.

Einde
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Geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl)

Examen VWO
Voorbereidend
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Onderwijs

20
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Tijdvak 1
Dinsdag 20 mei
9.00 – 12.00 uur

Bronnenboekje

300010 14A

Begin

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 747

De Sovjet-Unie. Een samenleving onder spanning
Op 28 mei 1936 schrijft de partijkrant Pravda

bron 1
1
2
3
4
5

De zogenaamde vrije liefde en een niet ordentelijk seksueel leven zijn door en door
bourgeois, hebben niets gemeen noch met de socialistische principes, noch met de ethiek en
het normale gedrag van een sovjetburger. De mensen van ons land en het beste deel van de
sovjetjeugd bewijzen zich waarschijnlijk als voortreffelijke vaders van een gezin, die hun
kinderen van harte liefhebben.

In 1939, tijdens het Achttiende Partijcongres, zegt Stalin over de rol van de kunstenaar in
de Sovjet-Unie

bron 2a

1
2
3
4
5
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Een aanhanger van Lenin kan niet alleen maar een specialist zijn in zijn favoriete
wetenschap of kunst. Hij moet ook een sociaal en politiek werker zijn, die een levendige
belangstelling heeft voor de bestemming van zijn land. Hij moet goed op de hoogte zijn van
de wetten van de sociale ontwikkeling. Hij moet in staat zijn deze wetten toe te passen en
hij moet actief deelnemen aan de politieke leiding van zijn land
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Een poster van Solovyov uit 1963

Vertaling van de teksten:
Op naar het communisme!
In één enkele rij, naar een gelijk doel!

bron 2b
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In 1967 verzamelt Pavel Litvinov materiaal voor een boek, waarin hij wil aantonen dat
enkele veroordeelde dissidenten onrechtvaardig zijn behandeld. Litvinov zelf wordt ook
opgepakt en verhoord. Na dit verhoor door de KGB stuurt Litvinov een open brief over de
wijze waarop hijzelf behandeld is naar verschillende bladen in en buiten de Sovjet-Unie.
Uit de vele reacties die hij van landgenoten krijgt op zijn optreden, wordt in 1968 in WestEuropa een boekje samengesteld. Daaruit komen de volgende fragmenten (de bronnen 3a,
3b en 3c)
Brief van 30 december 1967 uit Riga

bron 3a

1
2
3

Sta mij toe u geluk te wensen met wat voor mij de vrolijkste en mooiste feestdag van het
jaar is! Mogen al uw wensen vervuld worden, niet alleen in dit nieuwe jaar, maar in geheel
uw leven.
Brief van 14 januari 1968 uit Mogiljov

bron 3b

1
2
3
4
5
6

Waarde kameraad Litvinov,
Ik hoorde terloops, dat u protesteert over het proces tegen Galanskov, Ginzburg,
Dobrovolski en Lasjkova. Ik begrijp niet wat er aan de hand is, want er staat toch in het
Wetboek van Strafrecht een artikel op anti-sovjetactiviteiten. Vermoedelijk zijn ze daarvoor
veroordeeld.
Het beste
Brief van 29 januari 1968 uit Moskou

bron 3c
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Meneer Litvinov,
Ik heb vernomen dat je protesteert tegen het rechtvaardige proces tegen de antisovjetelementen Ginzburg en Co., die misdaden hebben begaan tegen ons sovjetvaderland.
Bovendien word je actief door Daniël-Bogoraz geholpen. Je protesteert ten overstaan van de
hele wereld op een luidruchtige, domme, dwaze en verwarde manier, luidkeels reclame
makend voor je anti-sovjetinborst, als een zwarthandelaar in een provinciestadje. Je bent
een vreemd bondgenootschap aangegaan met misdadigers en actief neem je hen in
bescherming; het is onbegrijpelijk wat jou met hen verbindt. Wat voor verwantschap is er
tussen jullie? Je gaat tekeer als een leeg vat en je schreeuwt moord en brand. En andere
anti-sovjetelementen in het buitenland maken met succes van deze kreet gebruik om een
wilde heksenjacht te ontketenen tegen ons volk, onze sovjetstaat. En de leverancier van
stinkende brandstof voor die heksenjacht is Uwe Genade! Beschouw jij jezelf als een
sovjetpatriot?
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De Duitse socialist Karl Kautsky (1854-1936) is een belangrijke figuur in de internationale
socialistische beweging en een van de bekendste marxistische denkers. In 1931 verschijnt in
Nederlandse vertaling zijn boek ‘Het bolsjewisme in het slop’. Op basis van berichten uit de
Sovjet-Unie geeft hij hierin commentaar op de invoering van de Vijfjarenplannen

bron 4a
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Door het meedogenloos aanzetten der arbeiders heeft men inderdaad een zekere
vermeerdering van de industriële productie van Sovjet-Rusland bereikt. Het is echter de
vraag, of een verdere uitbreiding mogelijk is. Het reeds bereikte resultaat is evenwel louter
zelfbedrog, omdat de gevolgen van het bovenmatig opjagen der arbeiders zich ook doen
gevoelen in het land van de ‘proletarische dictatuur’. De kwaliteit der producten daalt
sneller dan de kwantiteit stijgt. Tegenover het buitenland pralen de sovjetmensen met de
cijfers der kwantiteit. Maar wanneer zij onder elkaar zijn, klagen zij over de snelle
vermindering der kwaliteit, die ook vroeger niet buitengewoon goed was. (…)
Ik had het bovenstaande reeds geschreven, toen ik (…) een reeks telegrammen uit de Pravda
ontving. In het eerste dezer telegrammen van 10 maart wordt er over gejuicht, dat de Rode
Putilovfabrieken het door de staat verlangde productiecijfer van tractors voor de landbouw
niet alleen hebben bereikt, doch overschreden hebben. Op de 1e april wordt mededeling
gedaan van de grote geestdrift onder de arbeiders der Putilovfabrieken over dit heerlijke
resultaat. Doch op de 9e april komt reeds het volgende telegram uit Charkow:
“De nieuwe tractors van de Putilovfabrieken, die in de districten Uman en Proskorov
aangekomen zijn, vertonen volgens de ontvangstcertificaten gebreken, die het onmogelijk
maken de machines te gebruiken: de radiatoren zijn lek; de zuigers hebben geen ringen; de
rupsbanden zijn uitgehold; tengevolge van de slordige montage van de onderdelen ligt het
onderstel geheel uit elkaar; de karren liggen vol rommel en metaaldelen”.
Dit telegram illustreert niet alleen het resultaat van de overbelasting der industriearbeiders,
doch ook van de wijze, waarop de kolchozen machines verkrijgen.
Sidney (1859-1947) en Beatrice (1858-1943) Webb zijn leden van de Britse Fabian Society,
die een geleidelijke invoering van het socialisme voorstond. In 1932 maken zij een
studiereis naar de Sovjet-Unie. Na hun terugkeer schrijven zij een dik boek over hun
bevindingen. In 1935 wordt dit in het Westen gepubliceerd onder de titel ’Sovjet
Communisme: een nieuwe beschaving?’
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Volokitin’s werkbrigade in de Rode Putilovfabrieken (Leningrad) vervulde zijn taak in 775
uur in plaats van de 924 uur die was voorzien in het plan. Zo’n misrekening door de
technische administratie bij het schatten van de benodigde tijd voor een bepaalde taak zou
nooit zijn ontdekt als niet door socialistische competitie en de hoogste uiting daarvan – de
werkbrigade – een echte socialistische houding ten aanzien van arbeid was ontwikkeld bij
de arbeiders. Berekeningen door de leden van de werkbrigade in deze ploegendienst hebben
aangetoond dat, indien onderbrekingen worden voorkomen, het mogelijk moet zijn om de
hoeveelheid werk dat verricht kan worden in het kader van het industrialisatieprogramma
met 150% te laten groeien. (…)
Als we bedenken dat het werk van Gosplan de USSR in feite behoedt voor de afwisseling
van de economische hoogte- en dieptepunten, zo kenmerkend voor de kapitalistische
wereld, (…) kunnen we nauwelijks ontkennen dat het nieuwe systeem een opmerkelijke
verandering teweegbrengt in de economische verhoudingen van een hele gemeenschap,
waardoor ook de mentaliteit van de producenten verandert, of het nu bestuurders, technici
of arbeiders zijn. De goed georganiseerde vakbonden van de USSR, met meer dan 18
miljoen leden, zijn volledig voorstander van verhoging van de arbeidsproductiviteit door
het idee van stukloon, kostenbesparing en onderlinge wedijver om de hoogste productie
tegen de laagste kosten te realiseren. Ook hameren ze er voortdurend op zo veel mogelijk
arbeidsbesparende uitvindingen toe te passen, zodat de machine steeds meer de slaaf van de
mensheid wordt. Dit is mogelijk omdat er niet langer een belangenconflict bestaat in de
manier van produceren.
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Nederlanders en hun gezagsdragers 1950-1990: verzuiling,
polarisatie en herwonnen consensus
Een foto van Ed van der Elsken van nozems in Amsterdam, 1956

bron 5a

De schrijver Louis Paul Boon schrijft in een reportage uit de jaren vijftig over nozems
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Een blad van rechts ging zelfs op zoek naar de nozems.
Het ontdekte in de eerste plaats, dat nozems gekke kachelpijpbroekjes dragen, opzichtig
gekleurde hemden, en de haren ongekamd (en misschien zelfs ongewassen) dragen.
En het ontdekte in de tweede plaats, dat de zoon van de bakker en de tramcondukteur, van
de notaris en zelfs van de journalist die het stuk in de krant schreef, allemaal net eender
liepen gekleed … en dus ook allen nozems waren.
De haat tegen de nozems begint al bij die kleding. Wie graag wijde broekspijpen draagt,
wordt kwaad op wie kachelpijpen heeft. Wie zelf te stram wordt voor een foxtrott is
afgunstig op wie nog kan rock’n rollen.
De nozem is minstens zozeer het produkt van de wrok der volwassenen, als van zijn wrok
tegen die volwassenen en hun ‘rotwereld’.
Laten wij het zeggen zoals het is. Als wij de kranten openslaan dan hebben we zowel op de
eerste page berichten over raketten naar de maan, als op de laatste page een stripverhaal
over supermensen die op de planeet Mars of Venus ronddwalen …
En ondertussen is de nozem een wezen, dat soms nog niet eens over een bromfiets beschikt.
Er zijn snelle Amerikaanse wagens die over onze autostraden ijlen, en er zijn straaljagers
die boven ons hoofd de geluidsmuur doorbreken. En ook de nozem wil zoiets, maar kan dat
niet.
Hij kan alleen maar tot een naamloze massa van opgeschoten jongens en meisjes behoren.
En almeteens heeft hij ontdekt, dat hij ‘iemand’ wordt door met een leren vest rond te lopen
en een ruit in te gooien.
Hij komt in de krant, men spreekt over hem. Hij is ‘een probleem’ geworden. En juist dàt is
het, wat zo op onze jonge mensen inwerkt. Zij horen grààg, dat zij een ‘probleem’ zijn
geworden.
6
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In een bundel met artikelen over de opkomst van de jeugdcultuur wordt over nozems gezegd
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In de tweede helft van de jaren vijftig krijgen Nederlandse jongeren iets meer financiële
armslag. Vooral de ongeschoolde en geoefende arbeidersjongeren besteden dit geld aan
nieuwe consumptiegoederen en commercieel vermaak. Anders dan voor hun ouders, de
generatie die was opgegroeid in een periode overschaduwd door een economische crisis,
werkloosheid, nazisme en oorlogsgeweld, zijn voor deze jongeren de relatieve economische
stabiliteit en welvaartsstijging min of meer vanzelfsprekend. De eigenaren van bioscopen,
cafés en danslokalen worden zich ervan bewust dat deze categorie jongeren een belangrijke
nieuwe doelgroep gaat vormen. Produkten van de Anglo-Amerikaanse vermaakcultuur als
tarzan-, cowboy- en seksfilms, alsook de rock’n roll- en jive-muziek vormen weldra het
hoofdbestanddeel van dit commerciële recreatieaanbod.
In hun verlangen naar vrijheid nemen arbeidersjongeren bezit van de straat, waar ze al dan
niet gemotoriseerd hun identiteit aan het publiek tonen. De onderscheidings- en
statussymbolen van deze nozemgroepen zijn hun brommers, geruite hemden, zwarte
werkbroeken, leren jacks en motorlaarzen. En, vanzelfsprekend de Brillantine die de vetkuif
vorm moet geven. De meeste van deze attributen en hun esthetiek worden ontleend aan
Anglo-Amerikaanse voorbeelden. Bij de arbeidersklasse-dandies is de gestroomlijnde
brommer van het Italiaanse type -ook wel buikschuiver genoemd vanwege de zithouding
van de bestuurder op zijn duozit- het meest populair. Bovendien dragen ze, zodra die vanaf
eind jaren vijftig beschikbaar komen, een transistorradio met zich mee. De meisjes, die in
het geheel al met al een ondergeschikte positie vervullen, meten zich wijde rokken aan met
een brede ceintuur en hoog opgestoken getoupeerd haar.
Een tabel

bron 5d

Lonen, gezinsconsumptie en werkloosheid, 1948-1960

300010 14A

Jaar

Indexcijfer
reëel loon
1990=100

Indexcijfer
prijsniveau
gezinsconsumptie
1990=100

Werkloosheid in
procenten van de
loonafhankelijke
beroepsbevolking

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

48,9
48,6
45,8
45,5
45,5
45,5
49,4
53,4
52,9
56,2
58,0
59,8
60,2

16,0
17,0
19,0
21,0
21,0
21,0
22,0
22,0
23,0
24,0
24,0
24,0
26,0

1,9
1,7
2,1
2,5
3,8
2,7
1,7
1,1
0,8
1,0
2,2
1,5
0,9

7

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 753

Uit een pamflet over de groetplicht uit 1970, verspreid in de Johannes Postkazerne te
Havelte
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‘De eerbewijzen die moeten worden gebracht doen aan de menselijke waardigheid geen
afbreuk, maar bieden in tegendeel de gelegenheid om de saamhorigheid en het respect voor
de leider op mannelijke wijze te betuigen.’
(vrij naar het “Handboek voor de Soldaat”)
Maar de dienst trekt één lijn. (…)
Ook als het respect en de saamhorigheid volledig zoek zijn dient het ‘eerbewijs’ te worden
gebracht.
Getuige hiervan was de straf, die tegen de dienstplichtige Henk van der H. werd geëist door
de Advocaat-Fiscaal, 16 maanden gevangenis, omdat Henk zijn commandant te verstaan
had gegeven niet meer aan het feodale gebruik van de groetplicht te zullen meedoen.
Is dit redelijk ….?
De v(ereniging) v(an) d(ienstplichtige) m(ilitairen), die dit niet redelijk vindt roept iedereen
op die het niet eens is met het nog bestaan van antieke toestanden als groetplicht met haar
mee te protesteren, door op woensdag a.s. 1 juli 1970 (denk aan de nieuwe wedde-regeling;
goed betaald protest) een nationale groetdag te houden.
Op deze dag wordt iedereen, zonder aanziens des persoons, gegroet; niet uit beleefdheid,
doch uit een vorm van protest.
Het vvdm afdelingsbestuur groet u uit beleefdheid.
Namens het bestuur
w.g. michel
w. lagerweij voorzitter
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Een prent over de grondpolitiek van het kabinet-Den Uyl (28 juni 1975) van Frits Muller

bron 7

Toelichting
Het kabinet wilde de grondpolitiek zo wijzigen dat speculanten niet meer rijk konden
worden aan de handel in grond. Gemeenten kregen een voorkeursrecht bij onteigening van
grond, waardoor zij grond konden kopen tegen de lagere gebruikswaarde in plaats van tegen
de hoge marktwaarde.

300010 14A
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In 1968 beweert J. Mertens, voorzitter van het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV),
dat de werkelijke macht in Nederland in handen is van een netwerk van ongeveer 200
economische machthebbers, de ‘tweehonderd van Mertens’. De Universiteit van Amsterdam
heeft indertijd deze bewering onderzocht. In het tijdschrift De Nieuwe Linie wordt dit
onderzoek weergegeven

bron 8
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Wat is nu het kenmerkende van het uitgangspunt, de ‘tweehonderd van Mertens’? Dat ze
allemaal meer dan één functie bekleden, bijvoorbeeld ze zijn directeur van de ene
onderneming en commissaris van een andere. Zo’n mijnheer die meer dan één job heeft in
de leiding van de Nederlandse economie, is duidelijk een kruispunt van beïnvloeding.
Het onderzoek heeft onomstotelijk vastgesteld, dat er in Nederland een hecht en bewust
opgetrokken netwerk van gemeenschappelijke benoemingen bestaat, waarin vrijwel de hele
nationale top van het bedrijfsleven, de werkgeversorganisaties en van de overheid
betrokken is. (…)
De centrale positie die de geldbedrijven, m.n. de grote handelsbanken, in het netwerk van
de gemeenschappelijke benoemingen hebben, wijst op een netwerk dat is opgebouwd vanuit
de kapitaalverschaffers. (…)
Op het terrein van de grote economische beslissingen dat grotendeels samenvalt met dit
netwerk van gemeenschappelijke benoemingen ontbreekt vrijwel iedere openbare controle.
Kamerleden en bestuursleden van politieke partijen worden in het netwerk zo goed als niet
gevonden.

Einde

300010 14A
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Geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl)

Examen VWO
Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20

03

Tijdvak 2
Woensdag 18 juni
9.00 – 12.00 uur

Vragenboekje

Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of
uitleg ontbreekt.

Voor dit examen zijn maximaal 87 punten te
behalen; het examen bestaat uit 25 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

300035 14

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
dan worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Begin
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Vraag 11 in dit examen is een stelopdracht. Reserveer voldoende tijd om deze opdracht te
maken.

De Sovjet-Unie. Een samenleving onder spanning
2p

3p

6p

2p

4p

2p

1 

2 

3 

4 

In 1922 gingen de bolsjewieken Rusland ‘Sovjet-Unie’ noemen.
Leg uit welk ideaal zij met de aanduiding ‘Sovjet’ tot uitdrukking wilden brengen.
Gebruik bron 1.
De nieuwe sovjetstaat wil de kinderen opvoeden tot goede communisten.
A Leg uit waarom een sprookje daarvoor goed te gebruiken is.
B Noem een aanpassing die daarvoor in dit sprookje is aangebracht en leg uit welk
ideologisch thema daarmee duidelijk gemaakt wordt.
Kort na 1917 nam de sovjetregering maatregelen om de positie van de vrouw te verbeteren.
Sommige van deze maatregelen leidden er echter toe dat de positie van vrouwen juist
slechter werd.
Noem twee van deze maatregelen, en leg per maatregel uit waarom die aan de ene kant de
positie van de vrouw verbeterde en aan de andere kant de positie van de vrouw
verslechterde.
Aan het einde van de jaren dertig werd de situatie van vóór de revolutie met betrekking tot
de positie van de vrouw gedeeltelijk hersteld.
Maak met twee argumenten duidelijk of er door dit herstel sprake was van een verbetering
of een verslechtering van de positie van de vrouw.

De collectivisatie van de landbouw in de jaren dertig was nodig om er onder andere voor te
zorgen dat:
1 lage voedselprijzen en lage lonen gehandhaafd konden worden;
2 een arbeidsreservoir voor de industrie gecreëerd werd.
5  Geef per doel aan:
• op welke manier dat doel bereikt werd én
• welk onbedoeld gevolg dit had voor het platteland.

6 

Gebruik bron 2.
Stel: Er ontstaat een discussie of deze prent gedateerd moet worden in 1920 of in 1935.
Maak met twee elementen uit de bron duidelijk dat de prent waarschijnlijk uit 1920 en niet
uit 1935 stamt.

2p

7 

In de sovjetpropaganda werd veel aandacht gevraagd voor de bestrijding van het
analfabetisme.
Noem hiervoor een politieke reden.

2p

8 

Gebruik bron 3.
Leg uit waarom Angelina’s verhaal past in de sovjetpropaganda van de jaren dertig.

9 

Gebruik bron 4.
Over deze bron ontstaat een discussie. Er zijn twee standpunten:
1 Deze bron laat zien dat in de sovjetmaatschappij vrouwen nog steeds hun traditionele rol
spelen.
2 Deze bron laat de nieuwe rol van de vrouw in de sovjetmaatschappij zien.
Ontleen voor elk van beide standpunten een argument aan de bron.

2p

4p

10 
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In de Brezjnev-periode besloot de leiding van de Communistische Partij om de economie te
regionaliseren.
Noem twee doelen die de Communistische Partij hiermee hoopte te verwezenlijken en leg
per doel uit waarom dit niet bereikt werd.
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Schrijf, na het lezen van de inleiding, het artikel volgens de aanwijzingen A tot en met D.
Neem voor de duidelijkheid de cursieve kopjes over.
Inleiding
Het is 1991. De Sovjet-Unie valt uiteen. In de westerse wereld vieren sommigen dit als een
grote overwinning. Het voorbeeld van de Sovjet-Unie toont aan – zo beweren zij – dat de
socialistische samenleving in de praktijk onbereikbaar is.
Je gaat deze gedachte onderzoeken voor een artikel in een Nederlandse krant. Als
hoofdvraag kies je:
Blijkt uit de geschiedenis van de Sovjet-Unie dat het ideaal van communistische gelijkheid
nooit bereikt kan worden?
In je artikel onderzoek je deze vraag op drie gebieden:
1 politieke gelijkheid: alle burgers zijn gelijk en worden bij het bestuur betrokken;
2 economische gelijkheid: in de arbeidsverhoudingen vindt geen uitbuiting plaats;
3 mentale gelijkheid: alle burgers willen zich volledig inzetten voor de samenleving.
Politieke gelijkheid
A In hoeverre is:
• in de Stalinperiode (1928-1941) het ideaal van politieke gelijkheid gerealiseerd?
Beantwoord deze vraag door met twee voorbeelden aan te tonen of dit ideaal geheel,
gedeeltelijk of helemaal niet gerealiseerd was.
• in de Brezjnevperiode (1964-1982) sprake van verandering of continuïteit in dit opzicht?
Beantwoord deze vraag door dit na te gaan aan de hand van je voorbeelden uit de Stalintijd.
Economische gelijkheid
B In hoeverre is:
• in de Stalinperiode (1928-1941) het ideaal van economische gelijkheid gerealiseerd?
Beantwoord deze vraag door met twee voorbeelden aan te tonen of dit ideaal geheel,
gedeeltelijk of helemaal niet gerealiseerd was.
• in de Brezjnevperiode (1964-1982) sprake van verandering of continuïteit in dit opzicht?
Beantwoord deze vraag aan de hand van je voorbeelden uit de Stalintijd.
Mentale gelijkheid
C In hoeverre is:
• in de Stalinperiode (1928-1941) het ideaal van mentale gelijkheid gerealiseerd?
Beantwoord deze vraag door met twee voorbeelden aan te tonen of dit ideaal geheel,
gedeeltelijk of helemaal niet gerealiseerd was.
• in de Brezjnevperiode (1964-1982) sprake van verandering of continuïteit in dit opzicht?
Beantwoord deze vraag aan de hand van je voorbeelden uit de Stalintijd.
Conclusie
Deze drie gebieden zijn geen losse onderdelen, maar beïnvloeden elkaar.
D Sluit je artikel af met een duidelijk antwoord op je hoofdvraag, waarbij je gebruikmaakt
van je antwoorden bij A, B en C:
Blijkt uit de geschiedenis van de Sovjet-Unie dat het ideaal van communistische gelijkheid
nooit bereikt kan worden?
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Nederlanders en hun gezagsdragers 1950-1990: verzuiling,
polarisatie en herwonnen consensus

2p

4p

3p

2p

4p

3p

2p

4p

4p

3p

Tussen 1939 en 1958 was een kenmerk van de Nederlandse politieke cultuur dat
maatschappelijke polarisatie gecombineerd werd met politieke consensus.
12  Leg uit waarom de leiders van de zuilen tegelijkertijd
• tegenstellingen aandikten en
• overeenstemming zochten.

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Gebruik bron 5.
In deze bron komen normen naar voren die in de jaren vijftig belangrijk worden gevonden.
Ontleen aan de bron twee van die normen en geef aan wat er in de periode daarna in dat
opzicht verandert.
Bij de verschijning in 1954 van het Bisschoppelijk Mandement, adviseerde het katholieke
dagblad de Volkskrant de lezers: “De katholiek neemt het Mandement met eerbied en leest
het in gehoorzaamheid.”
Noem een kenmerk van de verzuiling en leg uit waarom het advies van de Volkskrant
kenmerkend is voor een verzuilde samenleving.
Stelling:
De consensus in de politieke cultuur van de jaren vijftig werd voornamelijk veroorzaakt
door economische factoren.
Geef een argument vóór en een argument tegen deze stelling.
In de jaren zestig volgden steeds meer jongeren in de Nederlandse samenleving hoger
onderwijs.
Noem hiervoor twee oorzaken en leg uit welk belangrijk gevolg dit voor de Nederlandse
samenleving had.
Gebruik bron 6.
In de jaren zestig wordt binnen de KVP veel gediscussieerd over het losser maken van de
banden met de katholieke kerk.
Wat is de visie van Behrendt op deze discussie? Licht je antwoord toe met twee elementen
uit de prent.
Het harde optreden van de gezagsdragers in de jaren zestig tegenover jongeren die het
gezag uitdaagden, veranderde al snel in een meer gematigde aanpak.
Geef daarvoor een reden.
Stelling:
De nacht van Schmelzer moet gezien worden als een historisch omslagpunt op meerdere
terreinen.
Toon met één argument aan dat deze stelling juist is op het terrein van de media en met een
ander argument dat deze stelling ook juist is op het terrein van de partijpolitiek.
Gebruik bron 7.
De gebeurtenissen die in de bron beschreven worden, zijn in twee opzichten kenmerkend
voor de tweede feministische golf.
Leg dit uit.

Een bewering:
Het kabinet Den Uyl was het resultaat van de politieke vernieuwingsbeweging van de jaren
zestig, maar ook een toonbeeld van mislukking van deze vernieuwingsbeweging.
21  Ondersteun deze bewering. Doe dat door:
• aan te geven wat het motto was van het kabinet Den Uyl én
• met twee redenen uit te leggen waarom deze vernieuwing uiteindelijk niet lukte.
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Nadat pogingen tot samenwerking tussen PvdA, CDA en D’66 waren gestrand, kwam er in
1977 een coalitie tot stand van CDA en VVD.
Toon aan dat door het verschil in visie op de verzorgingsstaat van elk van de drie partijen,
een coalitie tussen CDA en VVD meer kans van slagen had dan een coalitie van PvdA en
CDA.

4p

22 

4p

23 

3p

Gebruik bron 8.
Het conflict rondom de Zeigelhof is meer kenmerkend voor de politieke cultuur van de
jaren zestig en zeventig, dan voor die van de jaren tachtig.
24  Toon dat aan. Ga bij je antwoord in op:
• de aard van het conflict
• de politieke cultuur van de jaren zestig en zeventig en
• de politieke cultuur van de jaren tachtig.

2p

25 

Gebruik bron 8.
A Leg uit waarom voor het CDA de bouw van de parkeergarage een kwestie van de
rechtsorde is.
B Maak duidelijk hoe de kraakbeweging door dit affiche de uitspraak van Lansink gebruikt
voor haar eigen doeleinden.

Vanaf de tweede helft van de jaren zestig nam de verzuiling af.
Leg uit dat de oprichting van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) in 1975 goed
past binnen deze ontwikkeling.

Einde
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Geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl)
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De Sovjet-Unie. Een samenleving onder spanning
Kostja bezoekt op oudejaarsavond 1923 een toneelvoorstelling op zijn vroegere basisschool

bron 1
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1 januari 1924.
Opgevoerd werd: ‘De rode Assepoester’. Daar komen twee zusters in voor die
boerschoeika’s (= bourgeois) zijn en een derde is een wasvrouw. (…) Verder gaat het zo dat
de boerschoeika’s naar een bal gaan en de rode Assepoester thuis blijft om de boel af te
wassen. Dan verschijnt plotseling een vent in een rood hemd en laat Assepoester een
proclamatie (= afkondiging) lezen.
In het tweede bedrijf is er bal. Plotseling komt Assepoester aangelopen en begint ook te
dansen. De prins loopt haar steeds achterna, doch ze is bang voor hem, loopt weg en verliest
haar schoen…
Dan, in het derde bedrijf, komt de prins bij ze thuis en begint ze de schoen te passen. De
schoen past niemand, behalve Assepoester. De prins wil haar trouwen, maar plotseling
verschijnt dezelfde agitator (= politieke opruier) in het rode hemd, kondigt aan dat er een
opstand is uitgebroken en rammelt de prins af. (…) Op dat ogenblik komen allen, die
verkleed op het bal waren op het toneel en samen met de zusters zingen ze de
‘Internationale’.
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Een affiche

bron 2

Vertaling van de tekst op het boek: ‘Proletariërs aller landen …”
Vertaling van de tekst onderaan: ‘Alfabetisme is de weg naar het communisme’
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Eén van de heldinnen van de Sovjet-Unie in de jaren dertig, Pasha Angelina, vergelijkt
haar eigen geschiedenis met een Brits succesverhaal

bron 3

1
2
3
4
5
6
7

In buitenlandse tijdschriften lees je regelmatig beschrijvingen van ‘duizelingwekkende
loopbanen’ en ‘opmerkelijke’ biografieën. Ik herinner mij, bijvoorbeeld, een enthousiaste
beschrijving van het leven van een belangrijke man die, in de woorden van het tijdschrift,
‘uit het volk kwam’. Hij was een eenvoudige krantenjongen, verdiende een hoop geld, werd
eigenaar van verschillende kranten en kreeg de titel Lord. (…) Mijn stijging was niet
uitzonderlijk. De heer ‘ontsteeg het volk’, zoals het tijdschrift het zo juist formuleert,
terwijl ik ‘met het volk steeg’.

Galina Shtange was actief in de communistische vrouwenbeweging. Op 15 oktober 1936
schrijft zij in haar dagboek over een bezoek dat zij met een delegatie brengt aan een fabriek
in Rostov

bron 4
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Wij gingen eerst naar de Lenin Locomotief Werken. De vrouwen waren van tevoren op de
hoogte gesteld van ons bezoek; zij vingen ons op bij de ingang van de fabriek en namen ons
mee naar een ruimte die de fabriek hun ter beschikking had gesteld. De zaal was tamelijk
groot en was versierd met bloemen en leuzen. In het midden van de zaal stond een grote
tafel, bedekt met een rood tafelkleed. De volledige vrouwenraad, plus stenografen, zaten
daarachter al op ons te wachten. Zij leken opgetogen mij te zien. Zij lieten me midden
achter de tafel plaatsnemen en daarna werd er een foto van ons genomen. Ik vertelde hen
over het doel van mijn bezoek en daarna kwamen de activistes uit elke brigade verslag
uitbrengen over hun werk. Ik luisterde en maakte vijf uur lang aantekeningen. Zonder
onderbreking, dus ik werd ontzettend moe. Toen namen ze me mee langs alle werkplaatsen
in de fabriek zodat ik met eigen ogen kon zien welke verbeteringen zij hadden aangebracht
op het terrein van de fabriek. Terwijl ik rondliep en alles bekeek, was ik ontroerd om te zien
hoe betrokken de vrouwen waren bij elke arbeider en zijn werkplaats. De arbeiders gaven
ons een warm onthaal. Tegenwoordig zijn arbeiders niet meer verbaasd wanneer er vrouwen
in de werkplaatsen verschijnen. Zij zijn ons gaan zien als hun zeer zorgzame maten. Tussen
de rapporten en de rondgang langs de werkplaatsen gingen we naar de cafetaria waar we een
uitstekende lunch kregen. De cafetaria is groot en schoon en de tafeltjes zijn bedekt met
witte doeken, er zijn gordijnen, bloemen en bij de wastafels hangen grote witte handdoeken.
Al het personeel was gekleed in witte kielen. Alles zag er opmerkelijk schoon en goed
georganiseerd uit.
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Nederlanders en hun gezagsdragers 1950-1990: verzuiling,
polarisatie en herwonnen consensus
Uit het verslag van een maatschappelijk werker die begin jaren vijftig in Rotterdam een
dagopvang voor moeilijk opvoedbare kinderen bezoekt

bron 5

1
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Behoorlijke kleding stimuleert de eigenwaarde en remt de driftmatigheid. Daarom hebben
de pupillen allemaal Zondagse kleren en een paar Zondagse schoenen. Na gebruik worden
ze netjes weggehangen tot een volgende Zon- of feestdag, net als in een gewoon gezin.
Ten tweede zijn er de maaltijden, die het observeren waard zijn. (...) de kinderen leren met
mes en vork eten. De nieuwelingen vinden het dwaas en fulmineren (protesteren) omdat ze
met al dat ‘gereedschap’ niet overweg kunnen, maar langzaam gaat het en op den duur
weten ze niet beter. Velen zullen zeggen: “Futiliteiten (kleinigheden), komen zij thuis, dan
gaat al dat uiterlijke er weer even snel af”. Ach, dat zal ook wel eens gebeuren, maar laten
we deze ‘manieren’ eens in iets wijder verband zien. Het merendeel der kinderen komt uit
maatschappelijke kringen, waar men niet of nauwelijks boven het zuiver materiële
uitgekomen is. Heeft iemand daar honger, dan zal het er alleen om gaan het voedsel naar
binnen te krijgen en dit zo snel mogelijk. In het internaat is de manier van voedselopname
niet van onwaarde. Er wordt gegeten, maar niet geschrokt. Drie maal daags moeten zij zich
beheersen, oorspronkelijk sputterend, maar oefening baart kunst en het experiment is nog
nooit mislukt. Opvoeding is niet anders dan beheersing aankweken. Alles wat deze
beheersing kan bevorderen moet benut worden, dus ook behoorlijk eten.

Een prent van Frits Behrendt uit 1966

bron 6

Onderschrift:
De KVP: naar rechts, naar links … of van de kaart?
Toelichting:
Op de K staat konservatief (conservatief), op de V staat vrijblijvend, op de P staat progressief.
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De journalist H.J.A. Hofland geeft zijn weergave van de abortusstrijd

bron 7
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In 1973 werd met toestemming van de Inspectie voor de Volksgezondheid de kliniek
Bloemenhove geopend. Hier zouden ook vrouwen kunnen worden behandeld, wier
zwangerschap al tussen de 12 en 18 weken duurde. De Minister van justitie mr. A.A.M. van
Agt, fel tegenstander van iedere abortus, zag bij Bloemenhove de kans om een grens te
trekken door de kliniek te sluiten. Hij deed daartoe twee pogingen, maar juridische gronden
en politieke verhoudingen verhinderden dat hij zijn zin kreeg. In 1974 kwam er geen
huiszoeking, de medische apparatuur werd niet in beslag genomen, de kliniek bleef open, en
ook zijn tweede aanval, in 1976, werd afgeslagen, onder andere door middel van de
bezetting van de kliniek, die een week duurde. Op het gebied van de wetgeving bleef
intussen de actie gericht tegen elk ontwerp waarin niet het beslissingsrecht van de vrouw in
overleg met de arts, volledig zou worden erkend. Maar de strijd om legalisering van abortus
was in zekere zin voor beide partijen een achterhoedegevecht, omdat de nieuwe praktijk al
onwrikbaar vastlag. Terwijl in het parlement drie initiatiefontwerpen geen van alle op een
meerderheid konden rekenen, was het 'Baas in eigen buik' voor de vrouw die dat wilde, een
feit geworden.
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De Zeigelhof is een pleintje met woningen in het centrum van Nijmegen. De huizen moeten
worden gesloopt voor de bouw van een parkeergarage. Als de gemeenteraad van Nijmegen,
waarin het CDA de grootste partij is, de plannen goedkeurt, worden de woningen gekraakt
en ‘Vrijstaat de Eenhoorn’ uitgeroepen. Met veel machtsvertoon doorbreekt de politie de
barricades en ontruimt de panden op 23 februari 1980. De Nijmeegse kraakbeweging stelt
met dit affiche de rol van fractievoorzitter Lansink van het CDA aan de kaak.

bron 8

Toelichting:
In de kleine letters staat: Lansink (CDA) over de Nijmeegse parkeergarage
Einde
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Vragenboekje

Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het juiste
antwoord geen punten toegekend als deze
verklaring of uitleg ontbreekt.
Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te
behalen; het examen bestaat uit 22 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

200018 14

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
dan worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.
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Vraag 10 in dit examen is een stelopdracht. Reserveer voldoende tijd om deze opdracht te maken.

Nederland en Indonesië. Vier eeuwen contact en beïnvloeding

1 

Jaarlijks vertrokken er meer VOC-schepen vanuit Nederland naar Azië dan er terugkeerden.
Noem twee oorzaken voor dit verschil.

4p

2 

Gebruik bron 1.
Naar aanleiding van deze tabel beweert een onderzoeker:
1 Je mag ervan uitgaan dat deze bron de totale omvang van de Nederlandse scheepvaart op
Azië tussen 1610 en 1790 goed weergeeft.
2 Je kunt aan de bron zien dat de achteruitgang van de VOC niet te wijten is aan terugloop
van de handel.
Ondersteun elke bewering telkens met één argument.

4p

3 

Een oorzaak van de Java-oorlog lag in de ontevredenheid van de Javaanse adel.
Leg uit waarom de invoering van het Cultuurstelsel deze ontevredenheid zowel in politiek
als in economisch opzicht wegnam.

3p

4 

Het Cultuurstelsel maakte gebruik van de traditionele maatschappelijke verhoudingen op Java.
Noem een kenmerk van die traditionele verhoudingen en leg uit op welke wijze het
Cultuurstelsel hier gebruik van maakte.

2p

4p

4p

4p

4p

2p

5 

De activiteiten van de stoombootonderneming Koninklijke Paketvaart Maatschappij (de KPM)
maakten een modern imperialistische politiek in de Indonesische archipel mogelijk.
Noem twee van deze activiteiten en leg telkens uit welk verband er bestond tussen deze
activiteit en het modern imperialisme.

Het modern imperialisme in Indonesië kwam onder meer tot uiting in een uitbreiding van
het effectieve gezag naar de Buitengewesten. Tussen dit modern imperialisme en de
Ethische Politiek bestond verband.
6  Leg uit dat
• de Ethische Politiek soms de legitimatie vormde voor het modern imperialisme en
• het modern imperialisme voorwaarde was voor de Ethische Politiek.

7 

Gebruik bron 2.
Colijn vertolkt hier de voogdijgedachte.
A Leg uit wat Colijn in deze bron daaronder verstaat.
B Geef de kern van de kritiek van Colijn op het onderwijsbeleid weer.

8 

Gebruik de bronnen 2 en 3.
Een interpretatie:
Hatta vat de kritiek van Colijn op als koloniaal, maar toch zijn zij het hier op één punt met
elkaar eens.
Toon de juistheid van beide aspecten van deze interpretatie aan.

9 

De kwestie Nieuw-Guinea zorgde in 1957–1958 voor een plotselinge beëindiging van de
directe Nederlandse invloed in Indonesië.
Leg dit uit.

200018 14
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Gebruik de bronnen 4a, 4b en 4c.
Stel: er komt een tentoonstelling over de relatie tussen Nederland en Indonesië. Jij werkt
mee aan het onderwerp dekolonisatie en hebt daarvoor drie prenten van de politiek tekenaar
L.J. Jordaan, de bronnen 4a, 4b en 4c uitgekozen. De organisatie van de tentoonstelling is
bang dat er veel kritiek zal komen op je keuze. Je schrijft een memo aan de organisatie
waarbij je ingaat op mogelijke kritiek en waarin jij je keuze verdedigt.
15p 10



Schrijf dit memo. Neem voor de samenhang de cursief gedrukte kopjes over.
De prenten die ik gekozen heb
In dit deel van je memo beschrijf je de prenten.
A Beschrijf per prent de visie van Jordaan op de verhouding tussen Nederland en het
Indonesische nationalisme. Noem daarbij per prent een beeldelement dat past bij je
beschrijving.
De kritiek op de prenten
Zowel vanuit de kringen van de oud-strijders, de toenmalige (Nederlandse) tegenstanders
van de Republiek, als van Indonesische kant is kritiek te verwachten. Maak in dit deel een
keuze voor het uitwerken van de kritiek van één van deze twee groepen.
B Maak duidelijk waarom deze prenten geen juist beeld geven in de ogen van de groep die
je hebt gekozen. Licht dit toe met een gegeven uit elk van de drie prenten.
Waarom ik de prenten toch gebruik
Ondanks de kritiek vind je het beeld dat Jordaan geeft bruikbaar voor de tentoonstelling.
C Schrijf een afronding van je memo, waarin je
• reageert op de kritiek en
• uitlegt waarom en hoe je deze prenten tòch kunt gebruiken in de tentoonstelling.

De Sovjet-Unie. Een systeem onder spanning

2p

11 

In 1921 voerde Lenin de Nieuwe Economische Politiek (NEP) in.
Welke twee redenen had hij daar toen voor?
Gebruik bron 5.
Alexandra Kollontaj verwacht in de communistische staat veranderingen in de verhouding
tussen mannen en vrouwen.
Ontleen aan de bron twee verschillende verwachtingen van Alexandra Kollontaj en toon bij
elke verwachting aan of deze gerealiseerd is onder het bewind van Stalin.

4p

12 

2p

13 

De collectivisatie in een dorp begon vaak met het afbreken van de kerk.
Noem hiervoor twee redenen.

14 

Gebruik de bronnen 6a, 6b en 6c.
In de bronnen 6a, 6b en 6c geven verschillende historici hun visie op de Grote Terreur.
A Ontleen aan elk van de bronnen telkens een verschillend motief voor de Grote Terreur.

7p

B Trek uit de drie bronnen één gemeenschappelijke conclusie over het doel van de Grote
Terreur.
Historici verschillen van mening over de vraag wie meer verantwoordelijk is voor de Grote
Terreur, is dat Stalin of is dat het communistische systeem?
C Maak met een aan de bronnen ontleend argument duidelijk, waar volgens jou de
verantwoordelijkheid het meest ligt.
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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3p

4p

6p

15 

16 

17 

In de periode van de eerste vijfjarenplannen verdween de traditionele dorpssamenleving
grotendeels.
Geef drie voorbeelden waaruit dit blijkt.
Gebruik bron 7.
Stel: er wordt door een partijcommissie bekeken of deze fotocollage in 1934 als
propagandamateriaal voor de Sovjet-Unie gebruikt kan worden. Er zijn twee
mogelijkheden: deze collage wordt wèl of deze collage wordt nìet goedgekeurd om in de
Sovjet-Unie te worden verspreid.
Geef voor beide mogelijkheden aan, welk argument de partijcommissie voor die keuze kan
aanvoeren, telkens met het beeldelement waarop dat oordeel is gebaseerd.
Rond het midden van de jaren dertig ging de communistische partij van de Sovjet-Unie een
andere politiek voeren ten aanzien van het gezin.
A Noem twee overwegingen van de partij voor de vijandige opstelling tegenover het gezin
vóór het midden van de jaren dertig.
B Noem twee veranderingen in de gezinspolitiek van de communistische partij vanaf het
midden van de jaren dertig.
C Wat was de belangrijkste overweging voor de partijleiding om over te gaan tot deze
koerswijziging?

4p

18 

4p

19 

In de jaren dertig kwamen veel meer jonge volwassenen terecht in hoge politieke functies
dan in de Brezjnevperiode.
Geef hiervoor twee verklaringen; vergelijk daarin telkens de situatie in de jaren dertig met
die in de Brezjnevperiode.
Gebruik bron 8.
A Toon met twee argumenten aan dat de omstandigheden die in de bron beschreven worden,
kenmerkend zijn voor een totalitaire staat.
De houding die het Stalinregime dertig jaar eerder tegen schrijvers aannam, kan worden
vergeleken met de houding van het regime onder Brezjnev, zoals die in de bron naar voren
komt.
B Toon aan dat er tussen beide regimes sprake is van zowel continuïteit als van
verandering.

4p

2p

2p

20 

21 

22 

Over het bewind van Brezjnev doet iemand de volgende uitspraken:
I In de opbouw van de partij was er duidelijk sprake van verstarring.
II In de houding ten opzichte van de nationaliteiten was er duidelijk sprake van stabiliteit.
Geef bij elk van beide uitspraken een argument waarmee je de uitspraak ondersteunt.
Hoewel de economie slecht draaide, is er in de periode van Brezjnev weinig geprobeerd om
de Sovjet-Unie vanuit Moskou te hervormen.
Leg eerst voor leden van het Politbureau en daarna voor partijleiders in de deelrepublieken
uit, waarom zij meestal tegen economische hervormingen waren.
Ook zonder openlijk protest bleek dat de Sovjetburgers in de Brezjnevperiode onvrede
hadden met de planeconomie.
Geef daarvan twee voorbeelden.

Einde
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Nederland en Indonesië. Vier eeuwen contact en beïnvloeding
Aantallen VOC-schepen van en naar Azië, 1610–1790
jaar
naar Azië van Azië waarvan uit:
totaal
totaal
Batavia
Ceylon
1610–1640
415
146
119
1640–1670
608
323
308
9
1670–1700
671
430
310
97
1700–1730
973
757
579
170
1730–1760
979
789
504
125
1760–1790
880
704
395
96

bron 1

Totaal

4526

3149

2215

497

India
6
5
13

China

87
75

1
70
108

elders
21
1
10
7
3
30

186

179

72

ontleend aan: Femme S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC, Zutphen 1991, pag. 115
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H. Colijn, kamerlid, minister en minister-president voor de ARP in de jaren twintig en
dertig, had als militair en ondernemer veel ervaring in Indonesië opgedaan. Over onderwijs
en de inlandse beweging schrijft hij in 1928 (de cursiveringen in de tekst zijn van Colijn
zelf)

bron 2

Het is een regel van en voor alle tijden, dat politieke zelfstandigheid slechts bestaanbaar is waar
economische zelfstandigheid bestaat. Deze laatste moet dus aan de eerste voorafgaan. Het
omgekeerde is een volstrekte onmogelijkheid. Maar dan is daarmee onze taak als koloniale
opvoeder toch ook duidelijk aangewezen. En dan kan een onderwijspolitiek, die tot gevolg heeft,
dat zelfs de gehele Indische samenleving de beter onderwezenen niet absorberen kan, onmogelijk
goed zijn.
De enige juiste politiek is deze, welke er vooral, dit is in de allereerste plaats, op gericht is de
onderwezen Inlander te zien in het kader van, en als deel zijner eigen, dit is de inlandse,
maatschappij. Hij moet in die eigen samenleving geabsorbeerd kunnen worden. Alleen dan helpt hij
die maatschappij mee omhoog trekken.
Wat wij nu doen (…) is ontbindend werken, zelf de brandstof aandragen, die straks door anderen
zal worden ontstoken.
Wat wij nu doen is in menig opzicht het gezag der inlandse hoofden en van adatinstellingen1, die
nog lange tijd niet gemist kunnen worden, ondermijnen. (…)
Maar wat wij behoren te doen, allereerst in het belang der inheemse maatschappij zelf, is er zorg
voor dragen, dat de inlandse samenleving als geheel meer ontwikkeld, economisch sterker wordt;
meer spankracht en meer absorptievermogen verkrijgt. Eerst als dat bewerkt is, kan men weer met
vrucht verder gaan in de richting, die de laatste jaren gevolgd is geworden.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

bron: H. Colijn, De Inlandse beweging, in: C. Fasseur (red.), Geld en geweten II, Den Haag 1980,
pag. 100
Mohammed Hatta, later de eerste premier van de Republiek Indonesië, reageert op Colijns
opvattingen over onderwijs en de inlandse beweging

bron 3

Het is nu duidelijk, dat hij het karakter van het onderwijs voor de Indonesiërs terug wil brengen tot
dat van het vroegere utiliteitsonderwijs, om slechts zoveel krachten te leveren, als nodig zijn om de
lagere staatsadministratie en de Westerse ondernemingen van goedkoop lager personeel en ’skilled’
werkvolk te voorzien. Eventueel zal Colijn zich niet verzetten tegen een inheems onderwijs in de
breedte, waaraan de ’eenvoudige inheemse maatschappij’ behoefte heeft. Maar onderwijs in de
diepte of kwalitatief onderwijs, dàt mag niet! Want dit fokt intellectuelen, die de nationale vrijheid
propageren en dusdanig de veiligheid der Westerse ondernemingen in Indonesië in gevaar brengen!

1
2
3
4
5
6
7

bron: M. Hatta, Kielstra-Colijn als profeten van het Nederlandse koloniale imperialisme,
in: C. Fasseur (red.), Geld en geweten II, Den Haag 1980, pag. 107–108

Adatinstellingen zijn instellingen die gebaseerd zijn op de traditionele Indonesische rechtspraak
en gebruiken.

noot 1
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Prent van L.J. Jordaan, circa 1930

bron 4a

Onderschrift:
…… en Indië danst
bron: Atlas van Stolk, Rotterdam, archiefnummer J 362
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Prent van L.J. Jordaan uit De Groene Amsterdammer van 6 oktober 1945

bron 4b

Onderschrift:
„Ik geloof warempel dat ik een bril nodig heb!”
bron: Atlas van Stolk, Rotterdam, archiefnummer J 161
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Prent van L.J. Jordaan uit De Groene Amsterdammer van 2 juli 1947

bron 4c

Bovenschrift:
Amerika komt tussenbeide.
Onderschrift:
„En nu ophouden met dat gekibbel … dan krijgen jullie je eisje!”
Toelichting:
Onder op de jas van de politieagent staat Truman (de president van de Verenigde Staten in
1947).
bron: Atlas van Stolk, Rotterdam, archiefnummer J 1428
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De Sovjet-Unie. Een systeem onder spanning
Alexandra Kollontaj (1872–1952) was een vooraanstaande marxiste die zich al vóór de
Russische revolutie bezighield met de vraag hoe de verhouding tussen mannen en vrouwen
in de socialistische staat zou moeten zijn. In de brochure ’Het gezin en de communistische
staat’, uit 1918, schreef zij

bron 5

Op de plaats van het vroegere gezin groeit een nieuwe vorm van omgang tussen man en vrouw: een
kameraadschappelijk en warm verbond van twee vrije en zelfstandige, zelf verdienende en
gelijkberechtigde leden van de communistische maatschappij. Geen ’slavernij’ van de vrouw in
huis meer! Geen ongelijkheid in het gezin! Geen angst van de vrouw om zonder steun en hulp met
de kinderen achter te blijven, als de man haar in de steek laat. In de communistische staat is de
vrouw niet meer van haar man afhankelijk, maar van haar eigen arbeidskracht. Niet de man zorgt
voor haar, maar haar eigen handen.

1
2
3
4
5
6
7

bron: Alexandra Kollontaj, Een grote liefde, Amsterdam 1984, zonder paginanummers
bron 6a

Voor de partij betekende de terreur dat haar ledenbestand bijna totaal veranderde, de psychische
vernietiging van de oude bolsjewieken en hun vervanging door een geheel nieuwe generatie van
betrouwbare, onbesproken en onvoorstelbare psychopaten, die hun leven en hun carrières dankten
aan hun gewilligheid om in de voetsporen van dode mensen te treden. (…) En dat betekende dat
Stalin zijn rivalen en critici – uit het verleden en uit het heden, echte en vermeende – uitroeide en
zijn tirannieke macht uiteindelijk bevestigde.

1
2
3
4
5
6

ontleend aan: A. Wood, Stalin and Stalinism, Londen 1990, pag. 39
bron 6b

Nadat de koelakken waren geliquideerd in de Sovjet-Unie, was het moeilijk geworden om de
armoede van de mensen en de economisch slechte omstandigheden te wijten aan vijandige krachten
in de maatschappij. (...) Daarom was het nodig om nieuwe schuldigen, verraders, vijanden van het
volk en samenzweerders te vinden, die bewust de bevolking van de Sovjet-Unie ervan weerhielden
te genieten van de vruchten van hun werk, die van de mensen slaven wilden maken en hen niet
alleen wilden verkopen aan grootgrondbezitters en kapitalisten maar ook aan de meest slechte
fascisten.

1
2
3
4
5
6
7

ontleend aan: V. Rogovin, Parija rastereljannoh, Moskou 1997, pag. 88–89
bron 6c

Tegen de beschuldigden werd geen gedocumenteerd bewijs ingebracht tijdens de processen: alleen
hun eigen beschuldigingen en het bewijs van hun veronderstelde collaboratie. Ieder bewijsstuk
leidde tot nieuwe arrestaties en versterkte de macht van de NKVD. Vele onderzoekers bedreigden
de beschuldigden met terreur tegen hun families als ze weigerden schuld te bekennen. (…) Het is
nauwelijks te geloven dat zij die aanwezig waren in de rechtbanken het bewijs voor geldig hielden.
Toch geloofden veel mensen in de Sovjet-Unie en daarbuiten dat er grond moest zijn voor zulke
beschuldigingen, hoe absurd ze ook leken.

1
2
3
4
5
6
7

ontleend aan: D. Hosking, Istrija Sovetskogo Sojuza 1918–1991, Moskou 1995, pag. 196 en 194
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Een affiche uit 1934 van de Duitse kunstenaar John Heartfield

bron 7

Onderschrift:
Lenins visie werd werkelijkheid.
Toelichting:
Voor op de tractor staat het logo van de tractorfabriek en 100.000, waarschijnlijk de 100.000e
tractor van deze fabriek.
bron: Irina Antonowa en Jörn Merkert (red.), Berlin Mockba, 1900–1950, München 1995,
pag. 273
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In februari 1966 moest de schrijver Joeli Daniel voor de rechtbank verschijnen vanwege
een aanklacht tegen zijn satirisch verhaal ’Hier spreekt Moskou’, waarin hij beschreef hoe
de Sovjetautoriteiten een ’dag van het vrije moorden’ in de Sovjet-Unie afkondigden. Aan
het einde van het proces werd hij veroordeeld tot vijf jaar dwangarbeid

bron 8

Rechter Smirnov: Begrijpt u de aard van de aanklacht?
Daniel: Ja, die begrijp ik.
Rechter: Bekent u schuld?
Daniel: Nee, niet volledig en ook niet gedeeltelijk.
Aanklager Temoesjkin: Vertel ons, beklaagde Daniel, welke ideeën probeerde u uit te drukken in
’Hier spreekt Moskou’?
Daniel: Het ging mij om het analyseren van de geestesgesteldheid van mensen in een
ongebruikelijke situatie. Ziet u, ik wilde een wonderlijke situatie schetsen, zodat ik mijn
hoofdpersonen in ongebruikelijke omstandigheden kon plaatsen. Het is dus, zo gezegd, allemaal
fantasie.
Aanklager: Waarom koos u geen andere omgeving voor uw verwikkelingen, het antieke Babylon
bijvoorbeeld? Waarom wilt u zulke verachtelijke ideeën in uw eigen volk situeren?
Daniel: Dat is aan de kunstenaar.
Rechter: Wie kan in alle oprechtheid geloven dat de Sovjetregering een dag van het vrije moorden
zou afkondigen?
Daniel: Het is duidelijk dat niemand dat kan geloven, dus hoe kan het hier gaan om laster?
Rechter: Laster is het opzettelijk in omloop brengen van verkeerde noties. Wat u schreef valt daar
dus onder.
Daniel: Nee, het is dichterlijke vrijheid.
Aanklager: Kan uw boek worden geïnterpreteerd als anti-Sovjet? Zouden onze vijanden het kunnen
gebruiken als wapen in de strijd tegen ons vaderland, tegen onze regering, ons volk?
Daniel: Ja, maar een man moet altijd een man blijven, onder welke omstandigheden dan ook.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ontleend aan: T. Frankel, The Russian artist, New York 1972, pag. 169–170

Einde
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Vragenboekje

Als bij een open vraag een verklaring of
uitleg gevraagd wordt, worden aan het
antwoord geen punten toegekend als deze
verklaring of uitleg ontbreekt.

Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te
behalen; het examen bestaat uit 22 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je antwoordt met meer dan twee
redenen, dan worden alleen de eerste twee
in de beoordeling meegeteld.
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Vraag 10 is een stelopdracht. Reserveer voldoende tijd om deze opdracht te kunnen uitvoeren.

Nederland en Indonesië. Vier eeuwen contact en beïnvloeding
2p

1 

4p

2 

Waarom beperkte de VOC zich op Java lange tijd tot het beheersen van de kuststreken?
Leg uit welke continuïteit er bestond tussen de VOC en het Cultuurstelsel op het gebied van
• de contacten met de Indonesische vorsten en
• de organisatie van de handel.

4p

2p

3p

2p

Na 1830 veranderde de positie van de Indonesische vorsten. In de ogen van het Nederlandse
bestuur werden de regenten steeds meer uitvoerders van het Nederlandse beleid, terwijl ze
in de ogen van de Javaanse bevolking zelfstandig bleven.
3  Leg uit waarom hier geen sprake was van een tegenstrijdigheid. Doe dat door aan te geven
wat de positie van de vorsten was
• in de ogen van de Nederlanders;
• in de ogen van de Javaanse bevolking.

4 

5 

6 

4p

7 

6p

8 

4p

9 

200029 14

Gebruik bron 1.
Rond 1860 komen er in Nederland nieuwe opvattingen over het koloniale beleid naar voren.
Leg uit dat deze bron daarbij aansluit.
Na 1875 sloot het Indische gouvernement contracten met inheemse vorsten. Vanaf 1890
kwam in plaats hiervan de zogenaamde ’Korte Verklaring’.
Beredeneer dat deze ’Korte Verklaring’ meer imperialistisch was dan de contracten uit de
jaren daarvoor.
Gebruik bron 2.
De overheidsbemoeienis neemt tussen de jaren 1887 en 1910 toe, maar niet op alle terreinen
even sterk.
Leg uit welk verband er bestaat tussen de in de bron zichtbare ontwikkeling en de Ethische
Politiek.
De mogelijkheden die de Ethische Politiek de inlandse bevolking bood, werden ingeperkt
door het blanke superioriteitsgevoel.
Leg uit dat dit opging voor twee onderdelen van de Ethische Politiek.
Gebruik bron 3.
A Toon aan dat Takdir een tweeslachtige houding heeft ten opzichte van de Japanse
bezetter.
B Leg uit dat zijn houding representatief is voor de houding van veel Indonesiërs in die tijd.
C Geef een politiek argument waarmee Takdir het belang van zijn werk op kantor Bahasa
kan verdedigen.
De volgende twee afspraken vormden onderdeel van het Akkoord van Linggadjati:
1 Indonesië wordt een federale staat, verdeeld in deelstaten.
2 De federale staat Indonesië zal samen met Nederland een Unie vormen.
Leg per afspraak uit waarom deze gedoemd was te mislukken door Indonesische of
Nederlandse meningsverschillen.
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Inleiding
Vanaf 1600 bestond er contact tussen Nederland en Indonesië. Waarom gingen
Nederlanders daar naartoe, zo ver van huis? Er waren drie motieven:
• het koopman/economisch motief: ging het vooral om economisch gewin, zoals
de handel?
• het koning/politiek motief: ging het vooral om macht?
• het dominee/cultureel motief: trokken zij er op uit om de wereld te ’verbeteren’
door hun eigen westerse, christelijke beschaving te verspreiden?
14p 10



Schrijf een betoog waarin je de vraag Kwamen de Nederlanders vooral als koopman, koning
of als dominee naar Indonesië? beantwoordt.
Neem de cursief gedrukte kopjes over en volg de onderstaande aanwijzingen A tot en met E.
Koning, koopman, dominee
De periode 1600-1800
In dit deel van je betoog ga je na welk van de drie motieven in deze periode het belangrijkst was.
A Geef eerst in één regel een karakteristiek van deze periode en beredeneer daarna, met één
argument, welk motief de hoofdrol speelde.
De periode 1830-1870
In dit deel van je betoog ga je na welk van de drie motieven in deze periode het belangrijkst was.
B Geef eerst in één regel een karakteristiek van deze periode en beredeneer daarna, met één
argument, welk motief de hoofdrol speelde.
De periode 1870-1900
In dit deel van je betoog ga je voor elk van de drie motieven na of dit motief een rol speelde
in deze periode.
C Beschrijf dit kort voor elk van de motieven.
Conclusie
D Schrijf nu, aansluitend bij het voorgaande, een voorlopige conclusie waarbij je een
beargumenteerd antwoord geeft op de hoofdvraag: Kwamen de Nederlanders tussen 1600 en
1900 vooral als koopman, koning of als dominee naar Indonesië?
Ten slotte: de periode 1900-1942
E Geldt je voorlopige conclusie ook voor deze laatste periode? Maak daartoe een afweging,
waarin je duidelijk maakt in welke opzichten de gehanteerde indeling nog opgaat in deze
laatste periode.

De Sovjet-Unie. Een systeem onder spanning

2p

4p

11 

In 1917 was Rusland volgens de marxistische theorie nog niet rijp voor de socialistische
revolutie.
Aan welke belangrijke voorwaarde was in Rusland nog niet voldaan?

Een bewering:
De Nieuwe Economische Politiek (NEP) was Lenins manier om vrede met de boeren te
sluiten.
12  Toon de juistheid van deze bewering aan door uit te leggen:
• waarom de verhouding met de boeren voor invoering van de NEP zo slecht was;
• waardoor de NEP bijdroeg aan de verbetering van die verhouding.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Gebruik de bronnen 4a en 4b.
Uit deze bronnen blijkt een verschil met betrekking tot de positie van vrouwen in de SovjetUnie in de jaren dertig.
Toon aan welk verschil uit de bronnen blijkt en geef daarvoor een verklaring.
De collectivisatie van de boerenhuishoudens verliep sneller dan in het eerste Vijfjarenplan
beoogd werd. In 1935 werd aan kolchozboeren toegestaan een klein stukje grond voor eigen
gebruik te bebouwen.
Leg uit welk verband er bestond tussen die snelle collectivisatie en deze maatregel uit 1935
en verklaar waarom de maatregel in de partij omstreden bleef.
Onder het bewind van Stalin was een carrière binnen de partij zowel aantrekkelijk als
risicovol.
Leg dat uit.
Gebruik bron 5.
Een interpretatie: Prokofjev lijkt zich in deze tekst aan te sluiten bij het socialistisch
realisme, maar levert ook kritiek op zijn medecomponisten.
Toon dit aan, waarbij je voor beide aspecten van deze interpretatie een argument aan de
tekst ontleent.
In de jaren twintig en dertig leverde het onderwijs in de Sovjet-Unie een bijdrage tot de
economische vooruitgang, de ideologische betrouwbaarheid en tot de culturele eenheid.
Leg dit voor elk van deze drie aspecten uit.
Gebruik bron 6.
Dit schilderij is een voorbeeld van de mythe rond Stalin. Opvallend in dit schilderij is, dat
twee contrasterende elementen van deze mythe gecombineerd worden.
A Leg dit uit.
B Leg uit welk doel de mythevorming rond Stalin heeft.
De status van de boer in de periode Stalin en in de periode Brezjnev was min of meer
hetzelfde.
Geef aan wat die status was en geef daarvoor een verklaring.
Gebruik de bronnen 7 en 8.
Solzjenitsyn en Sacharov zijn beide belangrijke dissidenten tijdens de periode Brezjnev. Uit
de bronnen blijkt dat zij het onderling op diverse punten oneens zijn.
A Toon dat voor twee punten aan.
B Beargumenteer welke van de twee dissidenten zich in die tijd het meest bij het Westen aansluit.

Gebruik bron 9.
In deze tekst geeft de schrijver Abramov zowel een kenmerk van de periode Brezjnev als
een verklaring voor dat kenmerk.
21  Licht dit toe, door duidelijk te maken:
• welk kenmerk in deze tekst naar voren komt;
• welke verklaring Abramov hiervoor geeft.

22 

Plattelandsbewoners hadden in de periode Brezjnev in toenemende mate het gevoel dat zij
tweederangsburgers waren.
A Noem een reden waardoor dit gevoel gerechtvaardigd werd.
De komst van de televisie op het Russische platteland droeg bij tot groeiende ontevredenheid.
B Geef hiervoor een verklaring.

Einde
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Nederland en Indonesië. Vier eeuwen contact en beïnvloeding
Een prent van de tekenaar Vosmaer uit 1860

bron 1

bron: P. van Zonneveld, Album van Insulinde, Amsterdam 1995, pag. 22

Aantallen ambtenaren bij de ministeries in Nederland in de rang van adjunct-commies en hoger,
1887-1910

bron 2

Koloniën
Financiën
Oorlog
Justitie
Binnenlandse Zaken
Waterstaat
Marine
Buitenlandse Zaken

1887

1897

1907

1910

52
76
40
34
36
58
34
13

64
71
47
36
41
48
31
14

66
82
58
48
45
45
36
21

95
79
52
54
52
41
41
21

bron: Bob de Graaf, Kalm temidden van woedende golven, het ministerie van koloniën en zijn
taakomgeving 1912-1940, Den Haag 1997, pag. 51
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In 1978 publiceerde de Indonesische schrijver Takdir Alisjahbana een historische roman,
gebaseerd op zijn ervaringen tijdens de Japanse bezetting. Hij kreeg tijdens de bezetting
een functie op het kantor Bahasa, het Taalkantoor, dat zich bezighield met de bevordering
van het Maleis als algemeen aanvaarde landstaal

bron 3

Terwijl het voor iedereen die bereid was eerlijk te zien en te overwegen duidelijk was, dat alles
gestuurd werd door de dreunende propaganda die ons volk naar de ’uiteindelijke overwinning’ en
’leven en dood’ stuurde, hadden de vergaderingen op het Taalkantoor een eigen sfeer, sereen,
geïsoleerd en rustig. De mensen beseften dat ze werkten voor de verre toekomst. In een oorlog die
de hele wereld in brand zette, was het eigenlijk vreemd te zien hoe de mensen uren en dagen van
gedachten wisselden, debatteerden, conflicten hadden over een woord of een begrip. Alsof er niets
belangrijkers was! Maar in één ding waren ze duidelijk en sterk: terwijl alles geïnfiltreerd en
beheerst werd door de Japanse propaganda, konden zij tevreden zeggen dat hun werk zonder twijfel
de opbouw van een samenleving en de opbouw van de cultuur van het Indonesische volk diende.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

bron: R. Raben (red.), Beelden van de Japanse bezetting van Indonesië, persoonlijke getuigenissen
en publieke beeldvorming in Indonesië, Japan en Nederland, Zwolle/Amsterdam 1999, pag. 100

De Sovjet-Unie. Een systeem onder spanning
Beschrijving van de werkzaamheden op het platteland

bron 4a

De vrouw mest het winterkoren bij als de tractor het veld niet op kan, zaait klaver (met de hand),
sorteert zaden, doet die in zakken, laadt die op vrachtwagens, stort die in zaaimachines, sorteert
aardappels, stort die in pootmachines, laadt mest op aanhangwagens, haalt die eraf, tast hooi en stro
op, brengt het naar schuren, bindt, dorst, legt uit, pakt op en sorteert vlas enz., alles met de hand.
Mannen bewerken de grond, brengen kunstmest op met behulp van een mestverspreider, voeren
chemische bestrijding uit, poten aardappels met een aardappelpootmachine, wieden met een tractorcultivator, oogsten graan, vlas en aardappels met combines, bedienen de installaties van de
graanstortplaats, maaien, brengen bijeen en tasten het hooi op met machines, brengen met een
vrachtwagen en tractor lasten naar en van het veld en met sleden of een aanhangwagen voer naar de
stallen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

bron: Marius Broekmeyer, Het verdriet van Rusland, Amstelveen 1995, pag. 225

Uit de grondwet van de Sovjet-Unie uit 1936

bron 4b

Artikel 35. Vrouwen en mannen hebben gelijke rechten in de Unie van Socialistische Sovjet
Republieken.
Het uitoefenen van deze rechten wordt gegarandeerd, doordat vrouwen gelijke -net als mannentoegang hebben tot onderwijs en vak- en beroepsopleidingen, gelijke rechten hebben op arbeid,
beloning en promotie, in sociale, politieke en culturele activiteiten, en door speciale
beschermingsmaatregelen op het gebied van arbeid en gezondheid voor vrouwen.

1
2
3
4
5
6

ontleend aan: Constitution (fundamental law) of the Union of Soviet Socialist Republics,
Moscow 1977, pag. 38
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In november 1934 schreef de Russische componist Serge Prokofjev in een communistisch
partijblad

bron 5

De vraag wat voor muziek we moeten schrijven voor deze tijd houdt veel Sovjet-componisten
bezig. Ik heb deze zaak in de afgelopen twee jaar grondig bestudeerd en ik denk dat het volgende
de beste oplossing is.
Allereerst moeten we grootse muziek schrijven, dat wil zeggen muziek die in opzet en uitvoering in
overeenstemming is met de grootheid van deze tijd. Zulke muziek moet ons boven alles tot nieuwe
muzikale vormen brengen. Bovendien zal ze ons ware gezicht aan het buitenland tonen. Helaas
lopen veel Sovjet-componisten van deze tijd het gevaar provinciaal te worden. Het vinden van de
goede taal voor onze muziek is niet eenvoudig. Die muziek moet allereerst melodisch zijn, maar
met een melodie die, ofschoon eenvoudig en makkelijk toegankelijk, geen flauw deuntje wordt.
Veel componisten vinden het al lastig om een goede melodie te schrijven en het maken van een
melodie voor duidelijk aangegeven doelen is nog moeilijker. Hetzelfde geldt voor de
compositietechniek en de manier waarop die wordt gebruikt: die moet helder en eenvoudig zijn
maar niet afgezaagd. Het moet ook geen ouderwetse eenvoud zijn, maar een nieuwe.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ontleend aan: H. Robinson, Sergei Prokofiev, a biography, New York 1987, pag. 294

Een schilderij van Fyodor Reshetnikov

bron 6

Onderschrift
Maarschalk Stalin leest brieven van kinderen.
bron: G. Prokhorov, Art under socialist-realism, Soviet painting 1930-1950, zonder plaats 1995, pag. 97
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Fragmenten uit Aleksandr Solzjenitsyns ’Open brief aan de Sovjet-leiders’, 5 september 1973

bron 7

De samenleving moet ophouden ’vooruitgang’ als iets begerenswaardigs te beschouwen.
’Eindeloze vooruitgang’ is een waanvoorstelling. Wat gerealiseerd moet worden is niet de
’economie van permanente groei’, maar de economie van het permanente niveau, een stabiele
economie. Economische groei is niet alleen onnodig, maar rampzalig. We moeten ons niet tot taak
stellen om de nationale rijkdommen te vergroten maar om ze te behouden. We moeten op korte
termijn de moderne technologie van de gigantische projecten opgeven – zowel in de industrie als in
de landbouw en in de bevolkingspolitiek (de tegenwoordige steden zijn kankergezwellen). (…)
Het marxisme (…) doet je gewoon versteld staan door de economisch-mechanische grofheid van
haar pogingen om het gedrag van de meest subtiele van alle wezens, de mens, en van de nog veel
complexere vereniging van miljoenen mensen, de maatschappij, te verklaren. (…) Trekt u dit
bezwete, smerige hemd dat al zó doordrenkt is met bloed – het bloed van 66 miljoen mensen – dat
het het levende lichaam van de natie onmogelijk maakt te ademen, van ons af. (…)
Alles hangt er vanaf wat voor autoritair systeem ons verder te wachten staat. Niet de autoritaire
weg zelf is onverdraaglijk maar de ideologische leugen waar we iedere dag mee doodgegooid
worden.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ontleend aan: A. Solzjenitsyn, Open brief aan de Sovjet-leiders, Baarn 1974, pag. 21, 40, 44 en 49

Fragmenten uit de reactie van Andrej Sacharov op Solzjenitsyns open brief

bron 8

Ik vind de manier waarop Solzjenitsyn de kwestie van vooruitgang benadert bijzonder misleidend.
Vooruitgang is een wereldwijd proces dat je niet gelijk mag stellen met de getalsmatige groei van
grootschalige industriële productie. Ik ben er van overtuigd dat een algemene, wetenschappelijke en
democratische leiding van de economie – en van de totale maatschappij – geen onrealistische droom
maar een sterke, levendige behoefte is. (…)
Ik ben er van overtuigd dat de nationalistische en isolationistische trekken in Solzjenitsyns denken hem
werkelijk naar het verkeerde spoor leiden: zijn voorstellen worden daardoor onrealistisch en zelfs in
aanleg gevaarlijk. (…)
Solzjenitsyns beroep op het patriottisme had zo uit het arsenaal van de semi-officiële propaganda kunnen
komen. Tijdens de oorlog en tot aan zijn dood gedoogde Stalin een ’getemde’ Orthodoxe Kerk. Deze
opvallende overeenkomsten met Solzjenitsyns voorstellen zouden ons waakzaam moeten maken.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ontleend aan: R. Sakwa (ed.), The rise and fall of the Soviet Union 1917-1991, Londen/New
York zonder jaar, pag. 394–395

Uit de aantekeningen van de schrijver F. Abramov van 7 augustus 1979

bron 9

Passiviteit en onverschilligheid zijn thans een nationale ramp geworden, een bedreiging voor het
voortbestaan van het land. Dat heeft zulke afmetingen aangenomen dat de leiding zelf al alarm
roept, tenminste de lagere echelons (rangen), zij die contact hebben met het volk. (…) Alleen
openlijk, via de krant, televisie en radio kan je tegen de onverschilligheid en passiviteit strijden.
Maar de top is daartoe niet bereid. Passiviteit en onverschilligheid, daar steunen ze juist op. Maar
het volk zelf zal de rekening gepresenteerd krijgen. Niemand zal het volk helpen als het zichzelf
niet helpt. Alle hervormingen, en het land heeft die als de lucht nodig, zijn slechts onder één
voorwaarde mogelijk: de voorwaarde dat onderaan beslist de ingeroeste, aloude Russische ziekte
van de passiviteit wordt overwonnen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

bron: Marius Broekmeyer, Het verdriet van Rusland, Amsterdam 1995, pag. 233
Einde

200029 14A

5

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 790

Geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl) en geschiedenis (nieuwe stijl)

■■■■

Examen VWO
Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

01

Tijdvak 1
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Vragenboekje

Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te
behalen; het examen bestaat uit 25 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

100015

20

21

Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of
uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
dan worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.
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Verderop in dit examen bij vraag 11 bevindt zich een stelopdracht. Reserveer voldoende tijd
om deze opdracht te kunnen uitvoeren.

■■■■

3p

1 ■

4p

2 ■

4p

Duitsland en Europa, 1945 – 2000
Gedurende de conferentie van Potsdam werd een aantal problemen met betrekking tot
Duitsland besproken. Over de oplossing hiervan ontstond later verschil van mening
tussen de Geallieerden.
Noem drie van deze problemen.
Gebruik bron 1.
A. Toon telkens met een element uit het reclamebord aan, dat de wederopbouw in de
westelijke zone negatief en de wederopbouw in de Sovjet-zone positief wordt beoordeeld.
B. Stel: je bent overtuigd lid van de SED. Geef twee redenen waarom dit reclamebord
aansluit bij jouw idealen.
Er bestond een opvallend verschil tussen het SPD-standpunt rond 1950 over de
Westbindung van de Bondsrepubliek en het standpunt van de partij hierover rond 1970.
Noem het standpunt van de SPD rond 1950 en het standpunt van de partij rond 1970 en
geef voor beide standpunten een verklaring.

3 ■

2p

4 ■

3p

5 ■

Ondanks de ontspanning tussen Oost en West na de dood van Stalin in 1953, nam vanaf
1958 die spanning weer toe.
Noem twee redenen waarom Duitsland het toneel van nieuwe spanningen werd.

•
•
•

3p

6 ■
•

•

•

2p

7 ■

4p

8 ■

4p

9 ■
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Gebruik bron 2.
Toon aan dat de opstelling van president Kennedy in de Berlijn-crisis van 1961 een
voorbeeld is van continuïteit óf een voorbeeld is van discontinuïteit met de opstelling van
Truman in de Berlijn-crisis van 1948. Doe dat door:
aan te geven welke opstelling president Truman kiest in 1948;
aan de bron de opstelling van president Kennedy in 1961 te ontlenen;
aan de hand van beide opstellingen continuïteit of discontinuïteit in het beleid aan te tonen.
Gebruik bron 2.
De toespraak van president Kennedy wordt in de Verenigde Staten en in de rest van de
wereld met spanning beluisterd. De president houdt rekening met dit brede publiek, maar
kan niet precies voorspellen hoe anderen de toespraak zullen interpreteren.
Geef aan de hand van de bron telkens een verklaring voor de volgende reacties op de
toespraak:
85% van de Amerikanen blijkt bereid een oorlog te riskeren om troepen in West-Berlijn
te houden;
in Berlijn breekt paniek uit: duizenden mannen, vrouwen en kinderen trekken van Oostnaar West-Berlijn;
begin augustus 1961 geeft Chroesjtsjov toestemming voor het bouwen van een muur
rondom West-Berlijn.
Er bestond een direct verband tussen de onderdrukking van de Praagse Lente en de
Brezjnev-doctrine enerzijds en de Duitsland-politiek van Willy Brandt anderzijds.
Leg uit welk verband dat was.
Gebruik de bronnen 3a en 3b.
A. Geef, telkens met een beeldelement, de visie van elk van beide tekenaars op de
Ostpolitik weer.
B. Leg uit welke prent het meest aansluit bij de internationale opvatting over het
optreden van Willy Brandt in de jaren zeventig.
Gebruik bron 4.
Deze bron is kenmerkend voor de DDR eind jaren tachtig.
Noem aan de hand van twee voorbeelden uit het interview twee kenmerken van de DDR
aan het eind van de jaren tachtig.
2
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2p

15p

10 ■

De Franse president Mitterand bracht kort na de val van de Muur een officieel bezoek
aan de DDR.
Beredeneer waarom dit bezoek irritaties opriep bij bondskanselier Kohl.

11 ■

Stel: je houdt in je klas een presentatie over de naoorlogse geschiedenis van
West-Duitsland. Het thema van je presentatie is: de westelijke bezettingszones (en de latere
Bondsrepubliek) zijn steeds meer in staat geweest hun lot in eigen hand te nemen.
Je gebruikt bij je presentatie een aantal dia’s om je standpunt uiteen te zetten.
Schrijf per dia volgens de onderstaande aanwijzingen de tekst van je presentatie.

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
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Aanwijzingen:
Neem het thema van je presentatie als titel over.
Neem bij elk onderdeel het nummer van de dia en het jaartal over.
Dia 1: 1948; een Amerikaanse bommenwerper van de luchtbrug wordt met gejuich door de
Berlijners begroet.
A. Leg uit wat de luchtbrug met je thema te maken heeft. Doe dat door kort aan te geven:
wat er door de luchtbrug veranderde in de houding van de inwoners van de westelijke
bezettingszones tegenover de westelijke geallieerden;
wat er veranderde in de houding van de westelijke geallieerden tegenover de West-Duitsers;
wat je conclusie is over de mate waarin de westelijke bezettingszones rond 1948 hun lot in
eigen hand konden nemen.
Dia 2: 1954; de ondertekening van de Parijse Verdragen, waarbij de soevereiniteit van de
Bondsrepubliek grotendeels wordt erkend en de weg naar lidmaatschap van de NAVO
wordt vrijgemaakt.
B. Leg uit wat het lidmaatschap van de NAVO met je thema te maken heeft. Doe dat
door kort aan te geven:
door welke internationale omstandigheden rond 1955 herbewapening van de
Bondsrepubliek mogelijk werd;
wat je conclusie is over de mate waarin de Bondsrepubliek hierdoor haar lot meer in
eigen hand kon nemen.
Dia 3: 1957; de ondertekening van het Verdrag van Rome.
C. Leg uit wat deze gebeurtenis met je thema te maken heeft. Doe dat door kort aan te
geven:
waarom deze ondertekening paste binnen het beleid van de Bondsrepubliek;
wat je conclusie is over de mate waarin de Bondsrepubliek hierdoor haar lot meer in
eigen hand kon nemen.
Dia 4: 1970; bondskanselier Brandt op bezoek in Moskou in het kader van de Ostpolitik.
D. Leg uit wat de beleidswijziging van Brandt tegenover de Sovjetunie en Oost-Europa
met je thema te maken heeft. Doe dat door kort aan te geven:
welke aarzelingen er in het Westen bestonden over de nieuwe koers van de Bondsrepubliek;
waardoor Brandt deze aarzelingen wist weg te nemen;
wat je conclusie is over de mate waarin de Bondsrepubliek in 1970 haar lot in eigen hand
kon nemen.
Dia 5: rond 1990; een gebeurtenis die je zelf kiest.
Voor de jaren rond 1990 moet je nog een dia zoeken.
E. Kies een gebeurtenis rond 1990 die geschikt is om tot een eindconclusie te komen over
het thema van je presentatie. Doe dat door:
een gebeurtenis te noemen waarvan je een dia gebruikt;
aan te geven op welke manier die gebeurtenis van belang is voor je thema;
aan te geven in welke mate de Bondsrepubliek zelf een actieve rol speelde bij de
gevolgen die eruit voortvloeiden;
een eindopmerking te formuleren waarin je de mate waarin de Bondsrepubliek in staat is
haar lot rond 1990 werkelijk in eigen hand te nemen, nuanceert.
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Nederland en Indonesië. Vier eeuwen contact en beïnvloeding
De in 1602 opgerichte VOC gedroeg zich in Azië als een soevereine staat.
Geef hiervan een voorbeeld en maak duidelijk waarom de Staten-Generaal de VOC deze
mogelijkheid boden.
Zowel in de tijd van de VOC als in de periode van het Cultuurstelsel was er nauwelijks
sprake van westerse beïnvloeding van de Javaanse cultuur.
Noem hiervoor twee oorzaken.
Gebruik bron 5.
Nederlands-Indië werd bestuurd volgens een dualistisch bestuursstelsel.
Leg uit wat het begrip „dualistisch” inhoudt en waarom de Voorschriften passen binnen
zo’n stelsel.
Gebruik bron 5.
Stel: je gebruikt de Voorschriften bij een onderzoek naar het gedrag van Nederlandse
bestuursambtenaren rond 1837 in Indonesië.
A. Leg uit dat deze bron, die slechts wenselijk gedrag voorschrijft, bruikbaar is bij het
opzetten van je onderzoek.
B. Geef met twee gegevens uit de bron aan hoe de gouverneur-generaal het uitvaardigen
van de Voorschriften verdedigt.
Op welke wijze verzekerde het Nederlandse bestuur zich in de periode van het
Cultuurstelsel van de medewerking van de Indonesische Regenten aan dit systeem?
Gebruik bron 6.
Het is een kwestie van interpretatie of je deze foto kenmerkend noemt voor de
toenmalige koloniale verhoudingen óf voor het begrip ’tempo doeloe’.
Geef voor zowel tempo doeloe als voor de koloniale verhoudingen twee kenmerken en
ondersteun die telkens met een beeldelement.
Vanaf 1848 vindt er geleidelijk een liberalisering van de Indonesische koloniale economie
plaats.
A. Noem twee voorbeelden van wetten die aan deze liberalisering bijdroegen.
B. Leg uit op welke wijze de inheemse boeren na 1870 op Sumatra profiteerden van de
liberalisering van de koloniale economie in de Buitengewesten.
Gebruik bron 7.
Boedi Oetomo, Sarekat Islam en de Indische Partij waren organisaties die al voor 1920
opkwamen voor de belangen van specifieke groepen in Indonesië. Soewardi is betrokken
geweest bij de oprichting van één van deze organisaties.
A. Maak aan de hand van de bron duidelijk welke organisatie dat is.
B. Leg uit dat Soewardi’s pamflet Als ik een Nederlander was gezien kan worden als een
onbedoeld gevolg van de Ethische Politiek.
Beredeneer welk verband er bestaat tussen de invoering van de Ethische Politiek en het
intensiveren van het Nederlandse gezag in Indonesië na 1900.
Gebruik bron 8.
De tekening bevat een visie op de Ethische Politiek.
Geef aan de hand van twee beeldelementen deze visie kort weer.
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Gebruik bron 9.
Deze prent uit de ledenwerfbrochure van het Veteranen Legioen Nederland wordt door
J.A.A. van Doorn gebruikt als illustratie bij een hoofdstuk dat hij de titel ’De verwerking
van het einde’ geeft.
A. Maak met behulp van een gegeven uit de bron duidelijk welk gevoel de veteranen
hadden bij het einde van de koloniale verhouding met Indonesië en geef een argument
dat hun visie ondersteunt.
B. Geef twee argumenten voor de opvatting van Van Doorn dat deze prent blijk geeft van
een vertekening van de werkelijkheid.
Gebruik bron 10.
Uit de eerste alinea van dit betoog blijkt dat Van Randwijk het akkoord van Linggadjati
toejuicht en dat zijn visie op de koloniale geschiedenis is gekleurd door zijn antikoloniaal
standpunt.
Toon dit telkens met een gegeven uit de bron aan.
Gebruik bron 10.
Van Randwijk neemt een in Nederland omstreden standpunt in tegenover Soekarno en
tegenover de dekolonisatie. Tegenstanders van het akkoord zetten zich sterk af tegen de
visie van Van Randwijk.
Geef de stellingname van Van Randwijk in beide kwesties weer en geef daarbij telkens
een mogelijk tegenargument van zijn tegenstanders.
Voor de Republiek Indonesië was het begin jaren zestig van groot belang dat
Nieuw-Guinea er deel van ging uitmaken.
Geef hiervoor twee redenen.

Einde
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Duitsland en Europa, 1945 –2000

bron 1

Een foto van een stuk van een straat in Leipzig, najaar 1948

Vertaling van de tekst:
Duits opbouwplan
tegen Marshallverslaving
Verhoging van de productie maakt het leven beter
bron: Hans Georg Lehmann, Deutschland-Chronik 1945 bis 1995, Bonn 1996, pag. 46

100015

21A

2

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 797

De Amerikaanse president Kennedy over de crisis rondom Berlijn, 25 juli 1961, voordat de
Muur wordt gebouwd

bron 2

Het is ons duidelijk wat er gedaan moet worden – en we zijn van plan dat te doen (…) als
wij en onze bondgenoten handelen vanuit kracht en eenheid – met kalme
vastberadenheid en rustige zenuwen, en als we ons terughoudend opstellen met woorden
en met onze wapens, dan ben ik vol goede hoop dat zowel vrede als vrijheid bewaard
zullen blijven.
De onmiddellijke bedreiging van de vrije mensheid ligt in West-Berlijn. (…) Maar die
geïsoleerde buitenpost is geen geïsoleerd probleem. De dreiging is wereldwijd. Onze
inspanning moet net zo wijdverbreid en sterk zijn en niet bepaald worden door één
enkele opgeklopte crisis. (…) We staan tegenover een uitdaging in Berlijn, maar er is ook
een uitdaging in Zuidoost-Azië, waar de grenzen minder goed bewaakt worden en de
vijand moeilijker te vinden is (…).
Wij zullen altijd klaar staan om te overleggen, als overleg helpt. Maar we moeten ook
klaar staan om ons gewapenderhand te verdedigen, als er geweld gebruikt wordt tegen
ons. Alleen één van beide doen, zal tot een mislukking leiden. (…)
En laat mij hieraan toevoegen dat ik mij er wel bewust van ben dat veel Amerikaanse
families de last van het beroep dat wij op hen doen, zullen dragen. Studies of loopbanen
zullen worden onderbroken, echtgenoten en zonen zullen worden weggeroepen, in een
aantal gevallen zal het inkomen teruglopen. Maar dit is de last die gedragen moet worden
als de vrijheid moet worden verdedigd – de Amerikanen hebben dat vroeger graag
gedaan – en zij zullen nu niet voor deze taak weglopen.
De stappen die ik vanavond heb aangegeven, zijn erop gericht oorlog te vermijden. Om
alles samen te vatten: wij zijn uit op vrede, maar we zullen niet toegeven!
In het tijdperk van de atoombom kan elke verkeerde inschatting van de bedoelingen van
de ander in een paar uur leiden tot meer vernietiging dan in alle oorlogen uit de
menselijke geschiedenis bij elkaar.
In deze dagen en weken heb ik uw hulp gevraagd. Ieder van ons, weet ik, houdt van ons
land en we zullen ons best doen het te dienen.
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ontleend aan: Department of State, Documents on Germany 1944–1985, Washington 1985,
pag. 763 en Richard Reeves, President Kennedy, Profile of power, New York 1993,
pag. 201–202
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Een prent over de Ostpolitik, oorspronkelijk verschenen in de Hannoversche Neue Presse
van 7 november 1972

bron 3a

Onderschrift:
Egon Bahr doorboort de muur.
Toelichting:
Egon Bahr is speciaal afgezant van bondskanselier Brandt.
In het kader van de Ostpolitik vindt overleg plaats tussen de Bondsrepubliek en de DDR.
Resultaten van dit overleg werden in basisverdragen (Grundverträge) vastgelegd.
Onderdeel van de Grundverträge (gesloten tussen 1970 en 1973) zijn afspraken tussen
DDR en Bondsrepubliek over burgerschap, eigendomsrechten, familiebezoek e.d.
bron: Geschichte lernen, Heft 18, 1990, pag 41

Een prent over de Ostpolitik, oorspronkelijk verschenen in de Frankfurter Algemeine
Zeitung van 18 november 1972

bron 3b

Onderschrift:
Bondskanselier Willy Brandt versiert de Muur met bloemen.
bron: Geschichte lernen, Heft 18, 1990, pag 42
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Uit een interview met kolonel Gunther L., voormalig DDR-officier belast met de
grensbewaking, die spreekt over de jaren ’88–’89

bron 4

Natuurlijk vroeg je jezelf wel eens af waarom zoveel mensen onze republiek verlaten.
Men heeft toch steeds uit het oog verloren dat de beïnvloeding vanuit het Westen zeer
groot was. Dat kun je ook niet verzwijgen, dat werd direct gevraagd, net zoals men iedere
grensdoorbraak die gelukt is, als een reusachtig succes heeft opgeblazen; dat heeft een
enorme zuigwerking teweeggebracht. En als er al eens een alarmapparaat in werking
werd gezet, dan werd dat meteen als vuurwapengebruik bestempeld, ook als er niets
gebeurd was. (…)
Natuurlijk kwam in de loop van de tijd de erkenning dat er ook interne oorzaken voor de
massale vlucht moesten zijn. Wij hadden in onze familie – wij zijn allemaal arbeiders –
ook veel gesprekken over de problemen in de bedrijven. Er waren heftige discussies over
wat er veranderd moest worden (…)
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ontleend aan: G. Karau, Grenzer Protokolle, Gespräche mit ehemaligen DDR-offizieren,
Frankfurt am Main 1992, pag. 44 en 50
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Nederland en Indonesië. Vier eeuwen contact en beïnvloeding
In de door de gouverneur-generaal uitgevaardigde ’Voorschriften of handleiding voor de
met het toezigt over de Cultures op Java belaste Europesche ambtenaren’ uit 1837 worden
aanbevelingen gedaan voor de omgang met de Javanen. De tweede aanbeveling luidt om

bron 5

Ten tweede:
Alle ambtenaren in de onderscheiden residenties op Java, welke in enige aanraking
komen met de Inlandse hoofden en bevolking, ten ernstigste aan te bevelen, om nimmer
uit het oog te verliezen, dat het grotendeels afhankelijk is van de wijze, waarop zij met de
Hoofden en bevolking omgaan, om deze in een stemming te houden, geschikt tot
voortdurende bevordering der hoge belangen van Java en het Moederland;
in verband waarmee een volstrekt onbesproken gedrag en een ingetogen leefwijze in acht
genomen behoort te worden benevens zachtzinnigheid, zonder zwakheid, en
gematigdheid, wanneer het belang van de dienst gestrengheid vordert;
voorts het eerbiedigen van hun eigendommelijke instellingen, begrippen en onschadelijke
vooroordelen, beschaafde omgang, beleefdheid zonder overdrijving, ernst en deftigheid
zonder stroefheid, toegenegenheid en het geduldig en welwillend aanhoren van hetgeen
mocht worden voortgebracht, en daarentegen algehele vermijding van een onvoegzame,
bitse of hoge toon, drift of andere kwalijke bejegening of belediging, welke laatste vooral
dan plaatsvindt, wanneer inlandse hoofden onheus toegesproken en in tegenwoordigheid
van hun ondergeschikten berispt worden of verwijten moeten verduren, in plaats van dat
zij afzonderlijk, op een minzame, vaderlijke wijze onderhouden worden over hun
verkeerde gedragingen, gebrek aan dienstijver, of wat het anders wezen moge;
terwijl overigens elk Hoofd behandeld moet worden overeenkomstig zijn geboorte of de
rang, welke hij bekleedt en op zodanige wijze eindelijk, welke de welopgevoede man
kenmerkt;
dat het deze algemene regels zijn, waarvan de verstandige opvolging uitdrukkelijk
verlangd wordt, en die voorzeker de heilzame uitkomsten zullen teweeg brengen, waarbij
de betrokken ambtenaren zich tevens beijveren om de Regenten en verdere Hoofden tot
serieuze belangstelling op te wekken, en zij hen leiden tot het behoorlijk ten uitvoer
brengen der bevelen, welke tot bevordering der welvaart van Java en van het Moederland
gegeven worden: op de nakoming van welk een en ander nauwkeurig zal worden gelet.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ontleend aan: J. van den Bosch, ’Hoe men met de Javaan moet omgaan (II)’ In: C. Fasseur
(samenst.) Geld en geweten: een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur
in de Indonesische archipel deel I, 19e eeuw, Den Haag 1980, pag. 57–58
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Een foto uit Indonesië omstreeks 1900 van H.F.Tillema van een Europese familie en hun
huis

bron 6

bron: E. Vanvugt, Een propagandist van het zuiverste water, H.F. Tillema (1870–1952) en de
fotografie van tempo doeloe, Amsterdam 1993, pag. 32

Soewardi Soerjaningrat (1889–1959) was een Javaan van hoge adellijke afkomst. In 1913,
als de Nederlanders het eeuwfeest van het Koninkrijk der Nederlanden vieren met allerlei
manifestaties, schrijft hij het pamflet ’Als ik een Nederlander was…’

bron 7

Wat denkt men toch met al dat feestgevier te kunnen bereiken, hier in Indië? Als het een
uiting van nationale vreugde moet beduiden, dan is het wel onverstandig, om het hier in
een overheerst land te doen. Men stoot het volk hier voor het hoofd. (…) Vooral in deze
tijden, waar het volk van Indië bezig is zich te vormen en nog in een slaapdronken
periode van ontwaking verkeert, is het een tactische fout, om dat volk het voorbeeld te
geven, hoe het eventueel zijn vrijheid moet vieren. Men prikkelt zo de hartstochten, men
ontwikkelt onbewust de vrijheidszin, de hoop op een komende onafhankelijkheid. Zonder
opzet roept men het inlandse volk toe: ’Kijkt, mensen, hoe wij onze onafhankelijkheid
herdenken; hebt de vrijheid lief, want het is een waar genot, om een vrij volk te wezen,
vrij van alle overheersing!’
Als de maand november van dit jaar voorbij zal zijn, zullen de Nederlandse kolonisten
een politiek waagstuk hebben uitgehaald. Het risico is dan voor hun rekening. Ik zou de
verantwoordelijkheid niet willen dragen, al was ik ook een Nederlander.
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ontleend aan: R.M. Soewardi Soerjaningrat, ’Als ik een Nederlander was…’ uitgegeven door
het Inlandsch Comité tot Herdenking van Neêrlands Honderdjarige Vrijheid, Bandoeng
1913 in: H. Poese en H. Schulte Nordholt, De roep om Merdeka. Indonesische
vrijheidlievende teksten uit de twintigste eeuw, Amsterdam/’s Gravenhage 1995, pag. 36

100015

21A

7

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 802

Een illustratie uit het jongensboek Onder Van Heutsz uit 1928

bron 8

Toelichting:
De ruiter op de voorgrond is een Nederlandse militair die de wacht houdt.
bron: J. van Goor, De Nederlandse koloniën, geschiedenis van de Nederlandse expansie,
1600–1795, Den Haag 1997, zonder paginanummer
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Deze prentjes komen uit een ledenwerfbrochure van het Veteranen Legioen Nederland, een
organisatie van oud-militairen, en stammen uit de jaren vijftig

bron 9

bron: J.A.A. van Doorn, De laatste eeuw van Indië, ontwikkeling en ondergang van een
koloniaal project, Amsterdam 1994, pag. 192
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Het Accoord Van Linggadjati, gedeelten uit een artikel van H.M. van Randwijk in
Vrij Nederland van 23 oktober 1946; Van Randwijk was hoofdredacteur van dit
linksgeoriënteerde weekblad

bron 10

De oppositie (tegen het akkoord) heeft in beperkte zin gelijk wanneer zij beweert, dat het
totstandkomen van de ontwerpovereenkomst van Linggadjati allereerst te wijten is – (te
danken! zeggen wij) – aan het doorzettingsvermogen van een klein aantal mannen,
daarbij geholpen door enkele actieve (…) groepen die niet alleen het onvermijdelijk in de
stand van zaken begrepen, maar, meer nog, er een positieve mogelijkheid in zagen om in
onze naoorlogse wereld de democratie en de vrijheid nieuwe vorm te geven in gebieden
waar zij sedert eeuwen verdwenen schenen.
In Batavia en Cheribon zaten enkele mannen rond een tafel. Drie á vier Nederlanders,
een Engelsman en twee Indonesiërs. Zij zijn het met elkaar eens geworden en zij
begrepen elkaar. Achter hen keken twee volken gespannen toe. Daar was het minder stil
dan in de conferentiekamer. Er werd gejuicht en ook „verraad” geschreeuwd. (…)
Thans zijn zij van hun tafel opgestaan en keren zij zich tot hun volk. Het woord is aan u,
zeggen ze. Niet alleen om deze ontwerpovereenkomst goed te keuren, maar ook om hem
uit te voeren. (…) In Nederland worden andere geluiden gehoord! Wie zo hoog spel
speelt als de oppositie hier te lande doet en zonder reserve van „verraad, afbraak en
eedbreuk” spreekt en de hoogste vertegenwoordiger van de Republiek (waarmee wij op
het punt staan een Unie te sluiten) met misdadiger en moordenaar betitelt, voor die is
geen verzoening mogelijk en van hem is geen discipline te verwachten. Een
meerderheidsbeslissing van het parlement zal hem waarschijnlijk van tactiek doen
veranderen, zijn wrok zal dezelfde blijven en zijn doel onveranderd. (…)
De uitvoering van deze overeenkomst is echter buiten het kader van een socialistisch
beleid niet denkbaar. Indien de overeenkomst van Linggadjati eenmaal bekrachtigd is,
verschuift het zwaartepunt meteen van het staatkundig terrein naar het maatschappelijke.
De afhankelijkheid van Indonesië die met staatkundige middelen niet te handhaven
bleek, kan met economische en financiële middelen bevestigd worden en zelfs versterkt.
Men lette slechts op het lot van de Philippijnen. (…)
De macht van het geld is nog altijd een van de sterkste machten ter wereld en de
Indonesiër die straks bezwijkt voor de verlokking van de aangeboden rijkdom zal niet de
eerste zijn in de wereldgeschiedenis, die zijn idealisme en trouw aan de zaak van zijn volk
ruilt voor de schotel linzenmoes die de grote ondernemers hem bieden.
Maar deze gevaren bedreigen niet alleen de zelfstandigheid en de vrijheid van Indonesië.
Zij liggen in de hele wereld op de loer, ook in Nederland. De overeenkomst van
Linggadjati is ongetwijfeld een succes in de strijd tegen deze machten, geen overwinning
erop.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

bron: H.M. van Randwijk, Heet van de naald, keuze uit het werk van een man in verzet,
Den Haag/Amsterdam/Baarn 19692, pag. 91–94
Einde
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Vragenboekje

Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te
behalen; het examen bestaat uit 25 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of
uitleg ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
dan worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.
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Verderop in dit examen bij vraag 10 bevindt zich een stelopdracht. Reserveer voldoende tijd
om deze opdracht te kunnen uitvoeren.
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Duitsland en Europa, 1945–2000
De dag van de capitulatie, 8 mei 1945, wordt in Duitsland Stunde Null, het ’Uur nul’,
genoemd om uitdrukking te geven aan het nieuwe begin dat moest worden gemaakt.
Noem een reden op politiek en een reden op economisch terrein waarom in mei 1945 een
nieuw begin nodig was.
Gebruik bron 1.
In deze tekst komen kenmerken van het mentale klimaat in Duitsland vlak na Stunde Null
naar voren.
Geef aan de hand van het lied twee van die kenmerken weer.
In de jaren vijftig werd de Bondsrepubliek lid van de Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal (EGKS).
Toon aan dat dit lidmaatschap zowel op politiek als op economisch gebied belangrijke
gevolgen had voor de acceptatie van de Bondsrepubliek in Europa.
Kurt Schumacher, de leider van de SPD, zei in 1952 in een interview: „De Duitse eenheid
staat naar de mening van de sociaal-democraten voorop en is belangrijker voor het
herstellen van de vrede en de nieuwe relaties tussen de staten dan iedere vorm van
integratie met andere landen”.
A Maak duidelijk tegen welk beleid Schumacher zich hier afzet.
B Beredeneer dat deze uitspraak van Schumacher niet bijdroeg aan het vertrouwen van
de West-Europese landen in de Bondsrepubliek.
Gebruik bron 2.
De gebeurtenis die in de kroniek beschreven wordt, betekent voor het regime in de DDR
een belangrijke verandering in de relatie met de Sovjetunie.
A Toon dit met één argument aan.
B Maak aannemelijk welke concrete gebeurtenis in de Duitse geschiedenis door de
samenstellers van de kroniek als bewijs voor het gevaar van de NAVO-politiek in de jaren
vijftig kan worden genoemd.
Gebruik bron 3.
A Toon aan dat er in de buitenlandse politiek van Brandt sprake is van zowel continuïteit
als van discontinuïteit ten opzichte van de buitenlandse politiek van Adenauer.
B Verklaar het wantrouwen dat uit de vraag van de interviewer spreekt.
Gebruik bron 4.
Deze foto toont een protestdemonstratie in Bonn vóór de Bondsdagverkiezingen in 1972.
Maak aan de hand van de bron aannemelijk welk persoonlijk motief de demonstranten
tot hun protest heeft gedreven.
Volgens een Nederlands historicus voltooide Helmut Schmidt de emancipatie van de
Bondsrepubliek in de buitenlandse politiek die was ingezet door Adenauer en Brandt.
Leg deze uitspraak met telkens één voorbeeld uit de regeerperiode van elk van de drie
genoemde bondskanseliers uit.
Gebruik bron 5.
In de prent legt de tekenaar een verband tussen het Duitse verleden vanaf 1945 en de
gebeurtenissen van 1989.
A Leg uit welke relatie de tekenaar legt en hoe hij zijn visie vormgeeft.
B Maak duidelijk waarom deze prent al vrij snel door de gebeurtenissen is achterhaald.
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10 ■

Lees de onderstaande inleiding en schrijf dan, volgens de instructies, een samenhangend
historisch betoog onder de titel ’De positie van de Bondsrepubliek in Europa voor en na
de hereniging’.
Inleiding
In 1990 kwam er een einde aan de Duitse deling. Welke invloed had dit op de plaats van
de Bondsrepubliek in Europa? In de internationale betrekkingen is stabiliteit in en tussen
de landen belangrijk. In verband met de Bondsrepubliek worden veelal drie aspecten van
die stabiliteit onderscheiden: de stabiliteit van de bondgenootschappen, de stabiliteit van
de relatie met de buren in het oosten en de interne stabiliteit van de Duitse maatschappij.
Om tot een goed betoog te komen neem je het jaar 1969, het begin van een nieuwe
periode met bondskanselier Brandt, als uitgangspunt. Daarna beschrijf je vanuit 1991 de
tussenliggende periode. Je rondt je betoog af met een kleine beschrijving van de nieuwe
situatie vlak na de hereniging.
Instructies
Schrijf een samenhangend historisch betoog waarin je kort na de hereniging terugblikt op
de geschiedenis van de Bondsrepubliek en een vergelijking maakt tussen de positie van
de Bondsrepubliek in Europa vanaf 1969 en de positie van de Bondsrepubliek in 1991 en
volgende jaren.
Neem voor de structuur van je betoog de titel en de cursief gedrukte kopjes over.
I. De Bondsrepubliek in 1969
Bondgenootschappen
A Geef met behulp van twee voorbeelden aan welke plaats de Bondsrepubliek innam
binnen de westerse bondgenootschappen in 1969.

•

•

Buurlanden in het oosten
Tussen 1970 en 1991 heeft de Bondsrepubliek een eigen relatie opgebouwd met de DDR
en de Sovjetunie.
B Leg uit hoe de verhouding met het Oostblok rond 1969 was. Doe dat door:
een belemmering te noemen voor een verbetering van de verhouding tussen de
Bondsrepubliek en de DDR;
een belemmering te noemen voor een verbetering van de verhouding tussen de
Bondsrepubliek en de Sovjetunie.
Interne stabiliteit
C Geef kort de mate van stabiliteit rond 1969 van de parlementaire democratie in de
Bondsrepubliek ten opzichte van West-Europa aan.
II. De Bondsrepubliek tot 1991
Bondgenootschappen
D Geef aan welke verandering er heeft plaatsgevonden ten aanzien van de plaats van de
Bondsrepubliek in Europa in de periode 1969–1991.
Buurlanden in het oosten
Tussen 1969 en 1991 veranderde de verhouding tussen de Bondsrepubliek en de DDR en
tussen de Bondsrepubliek en de Sovjetunie.
E Toon dit met telkens een concreet voorbeeld aan.
Interne stabiliteit
F Leg uit in hoeverre de stabiliteit van de parlementaire democratie van de
Bondsrepubliek in de periode 1969–1991 wel of niet bedreigd is.
III. Conclusie: De positie van de Bondsrepubliek na de hereniging
G Geef kort weer voor welke problemen de Bondsrepubliek staat sinds de eenwording in
1991. Doe dat door aan te geven welke verandering zou kunnen ontstaan door de
hereniging ten aanzien van elk van de drie aspecten die je hebt onderzocht.
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4p
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Nederland en Indonesië. Vier eeuwen contact en
beïnvloeding
De VOC streefde er in het algemeen niet naar gebieden in Indonesië te bezetten, maar
deed dit op de Molukken wèl.
Leg uit waarom op de Molukken voor deze andere aanpak werd gekozen.

11 ■

In de zeventiende eeuw sloten de VOC en Indonesische vorsten overeenkomsten met
elkaar, maar daarbij hadden zij verschillende doelstellingen voor ogen.
A Noem twee van die doelstellingen, één voor de Indonesische vorsten en één voor de
VOC.
B Leg uit welk onbedoeld nadelig gevolg zulke verdragen soms hadden voor de VOC.

12 ■

13 ■
•
•
•

3p

4p

2p

Gebruik bron 6.
Deze foto werd door het koloniale gouvernement aan alle residenten verstrekt.
Leg uit waarom de op de foto weergegeven verhouding kenmerkend is voor de koloniale
bestuursstructuur en verklaar waarom het gouvernement deze foto onder de residenten
verspreid heeft.

14 ■

In het midden van de negentiende eeuw bestond er onder Nederlandse liberalen kritiek
op de Nederlandse koloniale politiek in Indonesië.
Leg uit dat deze kritiek samenhing met de liberale ideeën maar ook met de belangen van
een deel van de liberale burgerij.

15 ■

Voor veel Javaanse boeren die suikerriet verbouwden, betekende de afschaffing van het
Cultuurstelsel aanvankelijk een verslechtering van hun positie.
Noem een direct gevolg van de afschaffing van het Cultuurstelsel en leg uit waardoor dit
leidde tot deze positieverslechtering.

16 ■

•

•

4p

17 ■
•

•

2p

2p

Bij de invoering van het Cultuurstelsel merkte een koloniaal bestuurder op: „Op zulk een
wijze zijn wij geen Residenten meer, maar worden boeren”.
Leg uit:
tegen welk onderdeel van het Cultuurstelsel de resident zich hier verzette;
wat de achtergrond van het verzet van de resident was;
waarom het gouvernement toch vasthield aan invoering van dit onderdeel.

Gebruik bron 7.
Aan deze bron kunnen twee conclusies verbonden worden:
deze bron vormt een treffende illustratie van de koloniale verhoudingen in de periode
1870–1900;
deze bron is kenmerkend voor de arbeidsverhoudingen in de periode 1870–1900 in Deli
(Sumatra).
Licht elke conclusie toe. Doe dat door:
een kenmerk te noemen van de koloniale verhoudingen in de periode 1870–1900 en aan
te geven hoe dit in de bron naar voren komt;
een kenmerk te noemen van de arbeidsverhoudingen in 1870–1900 in Deli en aan te
geven hoe dit in de bron naar voren komt.

18 ■

Ondanks de kritiek op de koelieordonnantie bleef deze nog tot in de jaren dertig van
kracht.
Geef hiervoor een verklaring.

19 ■

Gebruik bron 8.
H.Th. Fischer ziet twee belemmeringen voor het bereiken van het hoofddoel van het
zendingsonderwijs in Indonesië.
Noem dat hoofddoel en geef vervolgens aan welke belemmering Fischer onderscheidt.
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20 ■

2p

21 ■

4p

22 ■

4p

Gebruik de bronnen 8 en 9.
Stel: je gebruikt bron 8 vanaf regel 18 en bron 9 bij een onderzoek naar de manier waarop
zowel missie als zending omgingen met de cultuur van verschillende Indonesische volken.
Je komt tot de conclusie dat zowel missie als zending wilden aansluiten bij de inheemse
cultuur.
Beredeneer welk van beide bronnen meer en welk van beide bronnen minder bruikbaar is
om deze conclusie te ondersteunen.
Leg uit welke invloed de onderwijspolitiek van het gouvernement had op het opkomend
Indonesisch nationalisme.
Gebruik bron 10.
Enerzijds is in het personeelsbeleid van de Nederlandsch-Indische spoorwegen de
driedeling in de Indonesische samenleving te herkennen, maar anderzijds wijkt zij
daarvan af.
A Geef van beide een voorbeeld.
B Geef een verklaring voor de beschreven verandering in het personeelsbeleid.

23 ■

Gebruik bron 11.
In dit fragment geeft Soekarno een gekleurde weergave van zowel het Nederlands
koloniaal bestuur als zijn verhouding tot het Japanse militaire gezag.
Toon dit aan de hand van twee voorbeelden uit de tekst aan.

24 ■

Gebruik bron 11.
In deze bron kan bevestiging gevonden worden voor de volgende drie visies op de rol van
Soekarno:
Soekarno is een collaborateur, die heult met de Japanse bezetter;
Soekarno is een opportunist (iemand die gebruik maakt van elke situatie om zijn doel te
bereiken, ongeacht de middelen die daarvoor nodig zijn);
Soekarno is een held die veel heeft bijgedragen aan de Indonesische
onafhankelijkheidsstrijd.
Ontleen voor elk van de drie visies een argument aan de bron.

25 ■

In de kwestie Nieuw-Guinea beschuldigden Indonesië en Nederland elkaar van
kolonialisme.
Geef vanuit elk van beide gezichtspunten een argument voor deze beschuldiging.

•
•

•

3p

2p

Einde
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Duitsland en Europa, 1945–2000

bron 1

Fragmenten uit een lied van H. Brasch, zanger van het Berlijns Cabaret uit 1946
1

Het Trümmerkind

2

Mijn moeder zegt dat er een tijd geweest is
waarin de huizen allemaal heel waren.
Er dichtbij stonden vaak veel bomen
en in het voorjaar ruisten die dan in de wind.

3
4
5

En de ramen hadden allemaal hele ruiten –
moeder ligt al lang in het ziekenhuis.
Toen ze wegging zei ze dat ik eerlijk moest blijven,
vader hebben ze afgevoerd naar Plötzensee*.

6
7
8
9

Op de binnenplaats, daar achter, bij de rotte planken,
staat meneer Dünnebier, die was bij de Partij,
en hij kibbelt met mevrouw Olga Zielke
want zegt hij, dat ouwe wijf was er ook bij.

10
11
12
13

Hier bij ons thuis is niemand erbij geweest
vader was altijd al een oude democraat.
Toch hebben we allemaal de VB** gelezen
omdat je geen andere kranten had.

14
15
16
17

Nou ja, nu zal ik maar naar huis gaan lopen
anders eet Oskar (mijn broertje) de groente helemaal alleen op.
Want hij denkt meestal niet graag aan anderen,
en vanavond moet ik nog voor haring in de rij gaan staan.

18
19
20
21

Toelichting:
* Plötzensee = Berlijnse gevangenis voor politieke gevangenen
** VB
= Völkischer Beobachter, het partijblad van de NSDAP
ontleend aan: Christof Klessmann, Die doppelte Staatsgründung, Deutsche Geschichte
1945–1955, Bonn 1991, pag. 441

In een Oost-Duitse kroniek staat bij het jaar 1955

bron 2

14 mei 1955
De DDR hoort tot de acht Europese socialistische staten die in Warschau het ’Verdrag over
vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand’ sluiten. De stichting van het verdrag van
Warschau was historisch noodzakelijk geworden, omdat de in 1949 onder leiding van de Verenigde
Staten opgerichte NAVO in de jaren vijftig overging tot de politiek van het ’terugrollen van het
socialisme’.

1
2
3
4
5
6

ontleend aan: DDR-Revue, nummer 9, Dresden 1989, pag. 9
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Uit een interview met bondskanselier Willy Brandt in het Franse weekblad L’Express,
december 1970

bron 3

Verslaggever: Deze week gaat u in Warschau een verdrag met Polen ondertekenen. Vorige week is
het klimaat in Berlijn verslechterd ten gevolge van verkeersversperringen van Oost-Duitse makelij.
Volgende week moet in Brussel een beslissing genomen worden over het Europees monetaire
stelsel. Welke van die drie gebeurtenissen acht u het belangrijkst?
Brandt: U vraagt me in feite of onze Ostpolitik meer of minder belangrijk is dan onze Westpolitik.
Aan die vraag heb ik een hekel, want die twee zijn allebei van eminent belang. Als u toch op een
voorkeur van mijn kant aandringt, moet ik u zeggen dat de politiek ten opzichte van het Westen me
het belangrijkst lijkt.

1
2
3
4
5
6
7
8

ontleend aan: A.F. Manning (red.), Onze jaren, de wereld na 1945, geschiedenis van de eigen
tijd, Amsterdam 1975, pag. 3724

bron 4

Vertaling van de spandoeken (van links naar rechts):
Nooit de verdragen met het Oostblok goedkeuren!
Wij zullen nog steeds achter Silezië staan, ook als Brandt en Scheel verder voor de roden
door de knieën gaan
Oder-Neisse nooit de grens
bron: Fragen an die Deutsche Geschichte, Ideen, Kräfte, Entscheidungen, von 1800 bis zur
Gegenwart, Bonn 1988, pag. VII
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Een prent van Jupp Wolter uit een Duitse krant uit 1989

bron 5

Onderschrift
Weer open ….. het Duitse vraagstuk!
Toelichting
Wie in het Duits kan ook hoe betekenen, Wiedervereinigung betekent hereniging.
bron: G. Maier, Die Wende in der DDR, Bonn 1991, pag. 47
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Nederland en Indonesië. Vier eeuwen contact en beïnvloeding
Een officiële foto uit 1897 van resident De Vogel (rechts) en Pakoe Boewono X, de Soenan
(vorst) van Solo (Djokjakarta)

bron 6

bron: Rob Nieuwenhuys, Baren en oudgasten, Tempo doeloe- een verzonken wereld
fotografische documenten uit het oude Indië 1870–1920, Amsterdam 1998, pag. 77
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Verslag van een rede gehouden tijdens een vergadering in Medan (Sumatra) waar
gesproken wordt over de keuze tussen vrije immigratie van arbeiders of het aannemen van
contractkoelies

bron 7

De hoofdadministrateur van een grote maatschappij had een koetsier en die koetsier had een
moeder, of liever (…) had geen moeder, maar deed alsof hij een moeder had. Die
gefingeerde moeder nu werd ziek en stierf. De koetsier vroeg de toean-maatschappij (de
hoofdadministrateur van de onderneming) verlof haar te gaan begraven, wat hem werd
toegestaan.
Een paar dagen daarna kwam de waarheid aan het licht. De toean-maatschappij werd boos,
dat is menselijk, en stuurde in zijn drift de koetsier ter bestraffing naar de Magistraat (de
controleur, de Nederlandse ambtenaar van het Binnenlands Bestuur).
Hetgeen dom was, zoudt gij menen. Toch niet. Met een geestkracht, die de toekomstige
Napoleon kenmerkt, zette de Magistraat zich over de wet heen en strafte de koetsier met drie
maanden, de maximumstraf, welke hij bevoegd is op te leggen en waartegen geen hoger
beroep mogelijk is.
Drie maanden dwangarbeid omdat de man had gelogen tegen zijn baas!
De planter die mij het geval vertelde, voegde er gemoedelijk aan toe: natuurlijk was de man
niet strafbaar, maar wij planters zien zoiets graag, voor ’t prestige, weet u. (…)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ontleend aan: J. van den Brand, De Millioenen uit Deli, Amsterdam/Pretoria 1902, pag. 253
en 261–262

In zijn boek naar aanleiding van een studiereis naar Indonesië schrijft dr. H.Th. Fischer
over de verhouding tussen de zending, het onderwijs en de koloniale overheid

bron 8

Het feit dat het dorp een school en een goeroe (leraar) vraagt is voor de zending niet
belangrijk, omdat daaruit bij het volk een verlangen naar intellectuele ontwikkeling zou
blijken. Zij weet, dat gewoonlijk geheel andere motieven daar de oorzaak van zijn.
Belangrijk is deze vraag, omdat zo de zending door het plaatsen van een goeroe weet, beter
dan tevoren de bevolking de christelijke gedachte te kunnen bijbrengen. De goeroe wordt
het geestelijk centrum van het dorp; geregeld zullen er, voorzover het protestantse
zendingsgebieden betreft, voortaan godsdienstoefeningen worden gehouden; de kinderen
zullen een gedeelte van hun leven op de schoolbanken beter met de christelijke leer in
kennis komen. Meisjes evenzeer als jongens zullen de school bezoeken, alleen al omdat de
school in de eerste plaats opvoedings- en geen leer-instituut is.
Maar nu de vraag: ’Zijn de zendingscholen werkelijk dergelijke opvoedingsinstituten, zoals
hierboven geschetst werd?’ Het antwoord kan kort zijn: ’Nee, in de verste verte niet!’ Niets
is voor degene die in de zending belang stelt zo teleurstellend, als juist de kennismaking met
het zogenaamde zendingsonderwijs. Bijna nergens vond ik iets wat het bovengenoemde
ideaal ook maar benaderde. Overal treft men, in plaats van zendingscholen, slechts
gouvernementscholen onder beheer van de zending aan. Dit is geen spelen met woorden, het
onderscheid is hemelsbreed.
Het gouvernement beschouwt in de eerste plaats de school als een instituut om de
leerlingen een bepaald kwantum kennis bij te brengen.
In de tweede plaats werkt het gouvernement met een algemeen geldend reglement.
Minangkabauers, Papoea’s, Dajaks, Timoerezen ontvangen alle éénzelfde onderwijs.
Het is duidelijk, dat een volksschool voor het gouvernement heel iets anders is dan voor de
zending. Waar het gouvernement zoekt naar generalisatie, wil de zending specialisatie en
zover mogelijk doorgevoerde aanpassing (aan de inheemse cultuur).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ontleend aan: H.Th. Fischer, Zending en volksleven in Nederlands-Indië, Zwolle 1932, pag.
184 en 185

100019

21A

6

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 816

Een non en een pater van de rooms-katholieke missie op Nias, samen met vier bewoners
van het eiland in krijgstooi, circa 1920

bron 9

bron: Martin Bossenbroek e.a., Nederland en Indonesië: vier eeuwen contact en
beïnvloeding, bronnen bij het examenonderwerp geschiedenis 2001/2002, z.p. 2000, pag. 98

Een beschrijving van de spoorwegen in Indonesië rond 1918

bron 10

De Nederlandsch-Indische spoorwegen hadden in 1918 in dienst: 179 (of 6 procent)
ambtenaren (hoger kantoorpersoneel) in Europa geboren, 564 (of 20 procent) ambtenaren in
Indië geboren, met inbegrip van 37 ’inlanders’, en verder 2071 (of 74 procent) beambten (zoals
machinist, stationschef, conducteur), steeds ’inlanders’. (…)
Voor de vervulling van de betrekkingen van chef (…) en van degenen, die deze meer direct
terzijde staan, komen in de regel bij voorkeur in aanmerking personen, die reeds in Europa
bij spoorwegen werkzaam zijn geweest. De ondergeschikte administratieve betrekkingen van
klerk tot stationschef worden gewoonlijk vervuld door in Indië geboren zoons van Europese
ouders of vaders. Voor de betrekkingen, waarvoor handenarbeid vereist wordt, komen bijna
uitsluitend inlanders in aanmerking, terwijl inlanders en Chinezen ook kunnen opklimmen
tot machinist, onder-opzichter, haltechef en klerk 2e klasse. Sedert 1917 worden ook
inlanders, die aan bepaalde eisen voldoen, in ambtenaarsbetrekkingen toegelaten.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ontleend aan: J.A.A. van Doorn, De laatste eeuw van Indië, ontwikkeling en ondergang van
een koloniaal project, Amsterdam 1995, pag. 47
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Op bevel van de Japanse opperbevelhebber in Indonesië wordt Soekarno, die door het
Nederlandse bestuur naar Sumatra was verbannen, in juli 1942 vrijgelaten en naar Java
gehaald. Soekarno vertelt hierover in 1965

bron 11

Die avond bespraken wij bij Hatta thuis voor de eerste keer onze tactiek. (...) We kwamen
overeen dat we ons op twee niveaus zouden bewegen: ogenschijnlijk samenwerkend met de
Japanners maar in het geheim bouwend aan onze onafhankelijkheid. (...)
’Dit is de kans waarop we hebben gewacht’, zei ik opgetogen. ’Dat voel ik. De bezetting zal
een prachtige gelegenheid blijken om ons volk op te voeden en klaar te maken. Nu alle
Nederlandse ambtenaren in de gevangenis zitten en er niet genoeg Japanners zijn om de hele
archipel te besturen, zullen ze ons hard nodig hebben.’ (...)
Die eerste avond in Djakarta ging ik duizelig van opwinding naar bed. De volgende morgen
(...) zou ik een bespreking hebben met luitenant-generaal Imamura (de Japanse
opperbevelhebber in Indonesië).
Hij ontving mij in zijn zitkamer. (...) Hij begon met het gesprek: ’Ik heb U met goede
bedoelingen naar Java geroepen. U zult niet worden gedwongen iets te doen wat U niet wilt.
Het resultaat van ons gesprek – of U met ons wenst samen te werken of dat U er de voorkeur
aan geeft toeschouwer te blijven – hangt geheel van uzelf af. (…) De overheidsfuncties
zullen onmiddellijk voor hen (Indonesiërs) worden opengesteld.’
(...) Die avond legde ik mijn plan voor aan Hatta: ’Op kosten van de Japanse regering zullen
wij onze mensen leren hoe ze bestuursfuncties moeten bekleden. Hoe ze bevelen moeten
geven in plaats van bevelen op te volgen. We gaan leiders en bestuursambtenaren van hen
maken (...). Vroeger was het hele bestuursapparaat Nederlands, Nederlands, Nederlands.
Iedere bestuursambtenaar was een Nederlander!’
’En onze mensen waren alleen maar loopjongens. Ze bekleedden uitsluitend de allerlaagste
posities’, vulde Hatta aan. ’Het minderwaardige werk was altijd voor ons. Altijd op
ondergeschikte posten.’
’Nu worden die arme, onderdrukte stomme inlanders ambtenaren. Ze zullen leren hoe ze
beslissingen moeten nemen (…). Ik heb het zaad gezaaid en de Japanners zullen het
opkweken.’
Ik spoog op de grond. ’Daarom koestert iedereen die ook maar een beetje intelligentie heeft
zoveel haat tegen het Nederlandse bestuur. Ook zij vroegen onze medewerking, maar we
kregen er niets voor terug dat voor ons een prikkel vormde. Als ik denk aan de
schijnheiligheid van Nederland dan kan ik wel overgeven. Wat hebben ze ooit voor ons
gedaan? Niets! Ik weet dat sommige mensen zich tegen mij zullen keren omdat ik met de
Japanners samenwerk. Maar waarom niet? Ik maak alleen gebruik van de gelegenheid die
mij wordt geboden en dat is een briljante tactiek. Ik ben van plan het op die manier te
bekijken.’
In maart aanvaardde ik mijn eerste officiële functie (…). Als ik een bepaalde streek bezocht,
zocht ik tegelijkertijd een toegewijd patriot uit en zei tegen de plaatselijke autoriteiten:
’Jullie bereiken meer als een Indonesiër hier de leiding heeft. Hier, maak deze man hoofd
van het project. Ik sta persoonlijk in voor zijn loyaliteit.’
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ontleend aan: H. Maier e.a., Wisseling van de wacht, Indonesiërs over de Japanse bezetting
1942–1945, Leiden 1995, pag. 88–93
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Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of
uitleg ontbreekt.

Dit examen bestaat uit 24 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.
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Verderop in het examen bij vraag 10 bevindt zich een betoogopdracht. Reserveer voldoende
tijd om deze opdracht te kunnen uitvoeren.
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Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen?
Nederland 1880-1919: op het breukvlak van twee eeuwen
De eerste vakvereniging in ons land ontstond onder typografen.
Leg uit dat dit samenhing met de aard van hun beroep.
Gebruik bron 1.
De tekenaar van deze prent uit 1893 ziet de arbeider als het ’troetelkind fin de siècle’.
A. Leg met behulp van de prent uit waarom de tekenaar de arbeider als troetelkind
afbeeldt.
B. Maak duidelijk dat deze weergave in 1893 aan de ene kant wel en aan de andere kant
niet juist is.
De Nederlandse Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn zette zich in
voor uitbreiding van mogelijkheden van betaalde arbeid voor vrouwen en voor
afschaffing van het verbod op het onderzoek naar het vaderschap.
A. Beredeneer het verband tussen de hoofddoelstelling van de Vrouwenbond en de eis de
mogelijkheden voor betaalde arbeid voor vrouwen uit te breiden.
B. Verklaar waarom de afschaffing van het verbod op het onderzoek naar het vaderschap
een bestrijding van de dubbele moraal inhield.
Gebruik bron 2.
De inhoud van de roman Hilda van Suylenburg leverde veel stof tot maatschappelijke
discussie. In het boek wordt het leven van een meisje uit de hogere burgerij beschreven.
Noem drie verschillende besluiten van Hilda waaruit blijkt dat ze breekt met het
leefpatroon van meisjes van haar stand en geef bij ieder besluit telkens aan waarom hier
van een breuk sprake is.
Gebruik bron 2.
Door de vrouwenbeweging werden rond 1900 diverse soorten argumenten gebruikt in
discussies met hun tegenstanders.
Toon met een citaat uit de bron aan welk soort argument Hilda toepast.
Gebruik bron 3.
Stel:
In een debat tussen historici komen twee opvattingen naar voren over het artikel tegen
homoseksualiteit in de Zedelijkheidswet van 1911. Eén opvatting houdt in dat de sfeer
waarin dit artikel wordt aangenomen een sterke verschuiving in het ideologisch klimaat
laat zien. In de andere opvatting is het wetsartikel slechts een persoonlijk initiatief van de
indiener, minister Regout.
A. Leg telkens aan de hand van de bron uit, dat de bron door beide historici gebruikt kan
worden om hun opvatting te ondersteunen.
B. Maak aannemelijk dat Schorer hier een liberale visie op het wetsartikel van Regout
verwoordt.
Gebruik bron 4.
De bron bevat zowel economische als maatschappelijke motieven om de bouw van
nieuwe arbeiderswoningen te bevorderen.
Ontleen aan de bron twee van dergelijke motieven, één op economisch en één op
maatschappelijk gebied.
Gebruik bron 4.
De prijsvraag wordt uitgeschreven door de Sociaal-technische vereeniging van
demokratische ingenieurs en architecten.
Maak met een gegeven uit de bron aannemelijk welke ideologische achtergrond de leden
van deze vereniging hebben.
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Gebruik bron 5.
Stel: je doet onderzoek naar deze vereniging en je wilt weten welke waarden deze wil
uitdragen.
Ontleen aan het vaandel van de vereniging twee beeldelementen en verbind daaraan
telkens de waarde die de vereniging wil uitdragen.
Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen?
Schrijf een betoog onder de titel ’Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen?’ waarin je een
aantal veranderingen in de samenleving onderzoekt tussen 1880 en 1919.
De hoofdvraag die je daarbij moet beantwoorden is:
Vinden er zulke belangrijke veranderingen plaats tussen 1880 en 1919 dat je van nieuwe
verhoudingen kunt spreken?
Volg voor het schrijven van het betoog de onderstaande aanwijzingen:
Neem voor de samenhang van het betoog de titel en de cursief gedrukte kopjes over.
Veranderingen op het gebied van het gezin
A. Tussen 1880 en 1919 waren er belangrijke veranderingen gaande op het gebied van het
gezin.
Beschrijf twee van die veranderingen en geef telkens aan wat die verandering inhield
voor de onderlinge verhouding tussen de gezinsleden.
Veranderingen in de arbeidsverhoudingen
B. Tussen 1880 en 1919 is er veel veranderd in de verhouding tussen werkgevers en
werknemers.
Beschrijf de verhouding tussen arbeider en werkgever rond 1880 en leg uit wat in die
verhouding rond 1919 veranderd was. Geef van die verandering in de
arbeidsverhoudingen een passend voorbeeld.
Veranderingen in de verhouding tussen overheid en burger
C. Tussen 1880 en 1919 zijn er veranderingen opgetreden in de verhouding tussen
overheid en burgers.
Beschrijf wat er veranderde in de invloed van de burgers op de overheid tussen 1880 en
1919. Geef bij de beschrijving van deze verandering een passend voorbeeld.
Beschrijf vervolgens wat er veranderde in de invloed van de overheid op het leven van de
burgers tussen 1880 en 1919. Geef ook bij de beschrijving van deze verandering een
passend voorbeeld.
Werkelijk nieuwe verhoudingen?
D. In dit deel van je betoog breng je een nuancering aan. Geef aan welke kanttekeningen
je kunt plaatsen bij de veranderingen die je beschreven hebt. Doe dat voor de
verhoudingen binnen de gezinnen, de arbeidsverhoudingen en voor de verhouding tussen
overheid en burger.
Conclusie
E. Tenslotte vel je een eindoordeel. Gebruik de gegevens uit je nuancering bij D en geef
nu telkens aan of de verandering doorslaggevend was. Zijn volgens jou de drie beschreven
veranderingen samen zo ingrijpend geweest dat je voor de hele Nederlandse samenleving
kunt spreken van ’Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen’?
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Duitsland en Europa, 1945-2000
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De blokkade van Berlijn heeft ertoe bijgedragen dat de inwoners van de drie westelijke
zones geleidelijk de bezetters accepteerden als bondgenoten.
Geef hiervoor een verklaring.

12 ■

Gebruik bron 6.
Minister Byrnes formuleert een nieuw Amerikaans economisch beleid ten aanzien van
Duitsland.
Leg uit hoe dit beleid in het westen van Duitsland spoedig zichtbaar werd.
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Gebruik bron 6.
Ruim een jaar na afloop van de Tweede Wereldoorlog wordt steeds duidelijker welke
doelstellingen de regering van de Verenigde Staten zich stelt met betrekking tot de
toekomst van Duitsland. Achter iedere doelstelling schuilt ook een bepaalde vrees.
Ontleen aan de bron twee doelstellingen en noem telkens de daarachter liggende vrees
van de regering van de Verenigde Staten.
Gebruik de bronnen 7A en 7B.
Beredeneer aan de hand van telkens een beeld- én een tekstelement uit de bronnen 7A
en 7B dat er in de DDR en de Bondsrepubliek verschillend gedacht werd over de
toekomst van Duitsland.
Gebruik bron 7B.
Maak aannemelijk dat er voor sommige West-Duitse politici zowel een ideologische als
een tactische reden bestond om de eis zoals die in het affiche geformuleerd is, naar voren
te brengen.
Gebruik bron 8.
Leg aan de hand van een citaat uit wat Brecht beschouwt als oorzaak van de opstand
van 1953 en leg uit op welke wijze hij het DDR-regiem op hun eigen ideologie aanvalt.
De SPD voerde in de jaren vijftig heftig oppositie tegen Adenauers politiek van
Westbindung en herbewapening in het kader van de Navo.
A. Leg uit dat de SPD zich tegen deze politiek van Adenauer verzette op grond van haar
opvatting over de toekomst van Duitsland.
B. Beredeneer waarom het alternatief van de SPD in deze periode onvoldoende aansloeg
in de Bondsrepubliek.
Leg uit waarom na 1961 de Duitslandpolitiek van Adenauer niet meer voldeed.
In vergelijking met zijn voorganger vertoonde het buitenlands beleid van de regering
Schmidt elementen van verandering en elementen van continuïteit.
Toon dit met een voorbeeld voor beide elementen aan en geef daarbij telkens een
verklaring voor dit beleid.
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Gebruik de bronnen 9, 10 en 11.
Stel: een historicus gebruikt de bronnen 9, 10, en 11 bij een onderzoek naar het leven van
burgers in de Nischengesellschaft van de DDR.
A. Ontleen aan de bronnen 9, 10 en 11 telkens een kenmerk van het openbare leven in
een Oostblokland als de DDR.
B. Leg per bron uit welk aspect van de Nischengesellschaft in het leven van de
geïnterviewde naar voren komt.
C. Leg uit welk belang het bewind in de DDR had bij het gedogen van de
Nischengesellschaft.

8p

20 ■

2p

21 ■

Geef aan op welke manier het communistische systeem in Polen aan het eind van de
jaren tachtig werd aangetast.

2p

22 ■

Maak aannemelijk dat de val van de DDR mogelijk werd door ontwikkelingen in de
andere Oostbloklanden.

4p
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23 ■

24 ■

Gebruik bron 12.
In deze enquête worden vragen gesteld die een onderlinge samenhang vertonen.
A. Beredeneer dat er in de Franse antwoorden in samenhang sprake is van een
opmerkelijk standpunt.
B. Geef voor de antwoorden van de Polen een verklaring die teruggrijpt op de
Tweede Wereldoorlog.
Aan het eind van 1990 en begin 1991 werd er in Nederland met gemengde gevoelens
gereageerd op de hereniging van Duitsland.
Noem een reden waarom deze hereniging in Nederland negatief gewaardeerd werd én
een reden waarom dit positief gewaardeerd werd.

Einde
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Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen?
Nederland 1880-1919: op het breukvlak van twee eeuwen
Prent van J. Linse uit Abraham Prikkie’s Op- en Aanmerkingen van 14 mei 1893

bron 1

Toelichting:
Links vooraan staat de redacteur van het Sociaal Weekblad, links achter de roomskatholieke politicus Schaepman, links in het midden minister Tak van Poortvliet.
Rechts zwaaiend met de bijbel staat Abraham Kuyper, rechtsachter Domela Nieuwenhuis.
Vooraan staat Bram Prikkie, het komische figuurtje waarnaar het blad is vernoemd.
bron: W.H. van der Linden, Domela Nieuwenhuis in 219 politieke prenten, Amsterdam 1990,
pag. 105
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In 1897 verscheen de roman Hilda van Suylenburg. Enkele fragmenten daaruit

bron 2

Hilda vraagt aan de heer van Starren, haar oom en voogd:
„Ik wou juist zo graag gaan werken als U het goed vindt?”
„Werken?”
„Ja, het fladderleven begint me een beetje te vervelen. Ik wou, als u het goed vindt, in de
rechten gaan studeren.”
„Maar kind, hoe heb ik het nou met je?”
(…) Mijnheer van Starren zag haar aan, onrustig, streng, bang dat zij hem voor de gek hield.
„Ik begrijp je niet goed … . Wat meen je eigenlijk?”
„Wat ik u gezegd heb. Het fladderleven verveelt me, en ik wou graag advocaat worden!”
„Dat is geen vrouwenbaantje! Dat is nog nooit door een vrouw vertoond!”
„O! jawel, oom, in Amerika zijn een massa vrouwelijke rechtsgeleerden tegenwoordig!” (…)
„Maar kind, ik begrijp niet hoe je aan zulke onzinnige idees komt! De mensen zullen je er
om uitlachen!” (…)
„Dat zullen ze niet doen! Gelooft U dat ze hier nog zo achterlijk zijn…?” (…)
„Natuurlijk”, zei mijnheer van Starren. „Je begrijpt toch wel dat de jongelui je gewoon
bespottelijk zullen vinden?”
„Nee oom, dat zie ik niet in! Een vrouw, die werken wil, waarin ook, is evenmin bespottelijk
als een man.” (…)
„Dus, u vindt het goed?” vroeg ze overredend.
„Goed? Nee, ik vind het volstrekt niet goed! Ik vind het onzinnig! Maar natuurlijk, ik zal je
niet tegenwerken, als je het bepaald wil doorzetten.” (…)
Zij stond al bij de deur met de knop in de hand.
„Hilda, hoor nog es even.”
„Wat belieft U?”
„Weet je wel, dat, als je deze meisjesgril doorzet, je je huwelijkskansen vreselijk
vermindert?”
„Mijn kansen op een gelukkig huwelijk niet”, zei ze zacht, „want alleen zou ik gelukkig
kunnen zijn met iemand die het in mij liefhad, dat ik verlang een werkende vrouw te zijn, in
plaats van een salonvlinder.”
Mijnheer van Starren glimlachte geheimzinnig (…) „Ik geloof niet, dat bijvoorbeeld, de
jonge Cranz erg gesteld zou zijn, op een advocate als verloofde!”
Hilde rekte zich lang uit (…) „De opinie van mijnheer Cranz is me volkomen onverschillig,
oom! Ik heb hem juist dezer dagen geschreven, dat ik ook veel liever had dat ie me niet als
verloofde verlangde.” (…)
„Heb je hem bedankt? Maar kind… Hoe kwam je daartoe? Waarom niet es eerst raad
gevraagd?…”
„Daar kon immers niemand me in raden. Ik kon toch alleen zelf oordelen of ik hem liefhad!”
„Nou, ja, liefhebben… Maar weet je wel dat er zich nooit meer zo’n partij zal voordoen…?”
„Ik verlang geen goeie partij! Ik verlang liefde, en als ik de echte niet vind, wil ik er de
prullige namaak ook niet van!”
„Kind, kind, (…) En wat stel je je voor? Dat die rechtsstudie nou zoiets verrukkelijks is, dat
je daar het grootste geluk in zult vinden?” (…)
„Ik stel me voor dat die rechtsstudies heel droog en vervelend zullen zijn! (…) Natuurlijk is
hij voor mij ook maar een middel, geen doel! Het zal een soort sleutel zijn van een poort, die
toegang geeft tot een prachtig arbeidsveld.”
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ontleend aan: C. Goekoop de Jong-van Beek en Donk, Hilda van Suylenburg, Amsterdam
1984 (heruitgave van 1897) pag. 453-458
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De jurist J.A. Schorer schreef in 1910 over de gang van zaken rondom de zedelijkheidswet

bron 3

Waar de Nederlandse strafwetgever (in 1886) gemeend heeft seksuele handelingen onder
bepaalde omstandigheden strafbaar te moeten stellen, zo heeft hij dat, (…) gedaan zonder
aanzien des persoons. Partijdigheid kan hem hierbij zeker allerminst verweten worden. Of
die handelingen gepleegd worden door personen die zich seksueel tot het andere, dan wel
door personen die zich seksueel tot hetzelfde geslacht aangetrokken voelen, of die
handelingen met andere woorden vallen op heteroseksueel of op homoseksueel gebied, was
voor hem volkomen hetzelfde. Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht maakt tot nu toe te
dien aanzien volstrekt geen onderscheid. (…)
Van dit mijns inziens alleen juiste standpunt wenst de tegenwoordige minister van Justitie
Mr. E.R.H. Regout thans af te wijken, waar hij in het door hem gewijzigde wetsontwerp tot
bestrijding van zedeloosheid van 16 december 1910 voorstelt een artikel in het Wetboek van
Strafrecht in te lassen, volgens hetwelk de meerderjarige, die met een minderjarige van
hetzelfde geslacht een seksuele handeling verricht strafbaar wordt; niet de meerderjarige die
met een minderjarige van het andere geslacht seksueel verkeert. (…)
In het oorspronkelijke wetsontwerp van Minister Nelissen van 7 mei 1909 kwam een
bepaling als de hier bedoelde niet voor. (…)
Uit het voorlopig verslag blijkt dat men (…) algemeen instemde met de denkbeelden die aan
het oorspronkelijk voorgestelde artikel (…) ten grondslag liggen. (…)
Uit het voorlopig verslag blijkt verder dat bij de algemene beschouwingen door sommige
leden (van de Tweede Kamer) werd aangedrongen op strafbaarstelling van homoseksuele
handelingen. (…) Hiertegen werd aangevoerd dat het beginsel van ons Strafwetboek, een
beginsel waarbij de minister zich in zijn Memorie van Toelichting uitdrukkelijk had
aangesloten, meebracht, dat onzedelijkheid als zodanig (…) nièt wordt gestraft. Bovendien
wees men erop dat strafbepalingen op dit gebied toch van weinig nut waren.
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bron: J.A. Schorer, Tweeërlei maat, kritische beschouwingen naar aanleiding van het nieuw
voorgestelde artikel 248bis wetboek van strafrecht in het den 16 sept. 1910 gewijzigde
wetsontwerp tot bestrijding van zedeloosheid, ’s-Gravenhage 1911, pag. 1-4
bron 4

bron 4

Voor het ontwerp van een tuinstad wordt in 1915 een prijsvraag uitgeschreven door de
Sociaal-technische vereeniging van demokratische ingenieurs en architecten. Uit de
motivering voor deze prijsvraag
Wij hopen door deze prijsvraag in de eerste plaats de belangstelling voor goede
bebouwingsplannen te hebben aangemoedigd. Wij hopen ook hierdoor te hebben bevorderd
het in de praktijk toepassen van rationeel ontworpen plannen. In sommige gevallen zal de
uitvoering van hygiënisch en esthetisch verbeterde plannen zonder enig financieel bezwaar
kunnen geschieden, aangezien thans veelal aan nodeloos grote oppervlakten straat, geld
wordt verspild. In andere gevallen zal de uitvoering van breed opgezette plannen met ruime
bebouwing, plantsoenen, speelplaatsen enz. geld kosten aan de gemeenschap. Somtijds
misschien zelfs veel geld. Vooral indien de grondprijzen zijn opgedreven en zolang in onze
wetgeving afdoende maatregelen tegen die prijsopdrijving nog niet zijn getroffen. Die
uitgaven echter worden zeker opgewogen door de vermeerdering aan levensgeluk en
gezondheid voor een groot gedeelte van onze bevolking. Ja zelfs is het de vraag of die
uitgaven niet in letterlijke zin rendabel zullen zijn, doordat tengevolge van fysieke en
morele verheffing der bevolking, improductieve uitgaven voor ziekenhuizen, sanatoria en
gevangenissen op den duur zullen verminderen.
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ontleend aan: Sociaal-technische vereeniging van demokratische ingenieurs en architecten,
Prijsvraag voor het ontwerpen van een tuinstad-wijk, Amsterdam 1915, pag. 10-11
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Een foto van een vaandel van gereformeerde jongelingsverenigingen uit 1888

bron 5

Toelichting
In het midden van het vaandel staan twee geuzen en de letters VLG (vive les gueux), een
leus uit de tachtigjarige oorlog, aan de randen van het vaandel zijn de wapens van de
Nederlandse provincies afgebeeld.
bron: Anderhalve eeuw gereformeerden 1834-1884, catalogus Rijksmuseum Het
Catharijneconvent, Utrecht 1984, pag. 80
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Duitsland en Europa, 1945-2000
Uit de rede van J.F. Byrnes, minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, in
Stuttgart op 6 september 1946

bron 6

De huidige omstandigheden in Duitsland maken het onmogelijk, om dat niveau van
industriële productie te bereiken, dat de bezettingsmachten als een voor een Duitse
vredeseconomie absoluut minimum waren overeengekomen. Het is duidelijk, dat wij, wil de
industrie op het afgesproken niveau gebracht worden, het vrije verkeer van waren, personen
en ideeën binnen de Duitse grenzen niet langer kunnen beperken. De tijd is gekomen, waarin
de zonegrenzen alleen nog maar zouden moeten worden gezien als aanduiding van de
gebieden die om veiligheidsredenen door de strijdkrachten van de bezettingsmachten bezet
gehouden worden, en niet als een aanduiding voor op zich gesloten economische of politieke
grootheden. (…) Wij maken ons sterk voor de economische vereniging van Duitsland. Als
een volledige vereniging niet kan worden bereikt, zullen we alles doen wat in ons vermogen
ligt, om een zo groot mogelijke vereniging te waarborgen.
Het voornaamste doel van de militaire bezetting was en is Duitsland te demilitariseren en te
denazificeren, maar niet om kunstmatige beperkingen op te leggen aan het streven van het
Duitse volk waar het gaat om een herinvoering van zijn vredeseconomie.
De Amerikaanse regering staat op het standpunt, dat thans, met passende veiligheidsgaranties, aan het Duitse volk de eerste verantwoordelijkheid zou moeten worden
overgedragen voor het afhandelen van zijn eigen zaken.
Terwijl wij erop staan, dat Duitsland zich houdt aan de grondbeginselen van vrede, goede
betrekkingen met de buurlanden en menselijkheid, willen wij niet, dat het de vazal wordt
van welke macht of machten dan ook of leeft onder een binnen- of buitenlandse dictatuur.
Het Amerikaanse volk hoopt een vredelievend en democratisch Duitsland te zien, dat zijn
vrijheid en onafhankelijkheid verkrijgt en behoudt.
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ontleend aan: J. Weber, Die Deutsche Frage nach 1945, Bamberg 1986, pag. 76

000007

12A

6

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 829

gsv001dfbrn.qxd

9-12-99

10:01

Pagina 7

De affiches zijn afkomstig uit respectievelijk de DDR en de Bondsrepubliek (eind jaren
veertig begin jaren vijftig)

bron 7

A

B

vertaling tekst affiche A:
de eis van nu:
Duitsers aan één tafel

vertaling tekst affiche B:
wij eisen:
vrije verkiezingen voor heel Duitsland

bron: I. Möckel, H. Pötz, C. Preiter (red.), INFORMATIONEN zur politischen Bildung
(232) 3. Quartal 1991 (Die Teilung Deutschlands 1945-1955), München 1991, pag. 30
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Brecht was een schrijver die geloofde in een socialistische samenleving. Naar aanleiding van
de gebeurtenissen in de DDR in 1953 schreef hij dit gedicht

bron 8

DIE LÖSUNG
Nach dem Aufstand des 17. Juni
ließ der Sekretär des Schriftstellersverbandes
in der Stalinallee Flugblätter verteilen
auf denen zu lesen war, daß das Volk
das Vertrauen der Regierung verschertzt habe
und es durch verdoppelte Arbeit
zurückerobern könnte. Wäre es da
nicht doch einfacher, die Regierung
löste das Volk auf und
wählte ein anderes?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(vertaling)
DE OPLOSSING
Na de opstand van 17 juni
liet de secretaris van de schrijversbond
in de Stalinallee pamfletten uitdelen
waarop te lezen stond, dat het volk
het vertrouwen van de regering had verspeeld
en dit alleen maar door dubbel hard werken
kon herwinnen. Zou het in dat geval
niet wat simpeler zijn, als de regering
het volk naar huis zou sturen en
een ander volk koos?
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bron: B. Brecht, ’Die Lösung’, in: Wir sind das Volk, Handreichung für den historischpolitischen Unterricht in den Sekundarstufen I oder II, Soest 1992, pag. 12
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Uit een interview met Eva Pieper, regisseuse in de DDR

bron 9

Je ging er vanuit dat in elke groep een Stille was. Soms had je een vermoeden en soms ook
helemaal niet. Dat was in het theater zo en dat was overal zo. Ik heb een heel jaar lang
gedacht dat mijn boezemvriendin voor de Staatssicherheit werkte. Ik was er zelf ook voor
gevraagd. Ik werd uitgenodigd in het theater, op de personeelsafdeling. Ik dacht eerst nog
dat het wel gewoon een contractbespreking zou zijn. Maar er waren twee heren die erg
vriendelijk met mij koffie gingen drinken en toen zeiden dat ze wisten dat ik erg veel
mensen kende, en dat het voor hen best heel interessant was om te horen waar die mensen
over spraken. Het ging niet om vertrouwelijke informatie. Nee, gewoon alleen een globaal
beeld. Ik zei dat ik dan zeker ook aan m’n vrienden kon vertellen dat ik die informatie
doorgaf. Nee, dat kon niet. Ik probeerde me zo naïef mogelijk voor te doen. Ging roepen dat
ik m’n ziel toch niet kon verkopen. En toen kwam het op een punt dat ze zeiden: ’Je wilt
toch studeren?’
Dergelijke gesprekken herhaalden zich. Mijn post werd geopend. Je kwam in een kroeg
steeds weer bepaalde mensen tegen waarvan je je afvroeg of het vanwege jou was of gewoon
toeval. En dan bleek tijdens weer zo’n gesprek met de Staatssicherheit dat iemand anders
iets over jou moest hebben verteld want ze hadden details over mij waarvan ik wist dat er
maar een handjevol mensen van op de hoogte was. (…)
In het tweede jaar in Rostock spitste de situatie zich toe. Een goede vriend van me was
homoseksueel en in Berlijn ging ik vaak met hem mee uit als een soort vriendinnetje. Hij
was leraar en kon het zich niet veroorloven als men er achter kwam dat hij homo was.
Bovendien behoorde hij tot een oppositionele groep (…). Die vriend kwam heel regelmatig
bij mijn moeder thuis. We hebben toen twee keer een huiszoeking gehad. Dan worden
gewoon je dagboeken meegenomen waarin je als een beetje grote puber hebt geschreven op
wie je erg verliefd bent, maar ook hoe je je meer maatschappelijk geraakt voelt. Je bent
openhartig geweest over anderen en graaft voor hen een graf. Dat is een enorme vernedering
geweest.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

bron: Joost Niemöller, Over de muur, oostduitse levensverhalen, Amsterdam 1991,
pag. 232-233
Uit een interview met Inge Weber, studente in de DDR

bron 10

Mijn vader opende in 1968 zijn werkplaats. Dat was dus een privé-bedrijf (…) Omdat mijn
vader een ontvangstinstallatie kon installeren kregen we al heel snel West-televisie. In dat
opzicht waren wij altijd geïnformeerd. Mijn moeder zei steeds dat we daar op school niet
over mochten praten. Er bestond een zekere schizofrenie tussen het privé- en het openbare
leven. We hadden al in ’62 West-televisie, nog voor ik geboren was. Dus ik kan me het
begin ervan niet herinneren. Wat ik me herinner waren die shows in de jaren zestig. Die
muziekprogramma’s. Ik keek altijd heel graag naar modern ballet, en muziek en zo. En dan
had je Catharina Valente bijvoorbeeld. Daar was je dan heel enthousiast over.
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bron: Joost Niemöller, Over de muur, oostduitse levensverhalen, Amsterdam 1991, pag. 251
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Uit een interview met Lia Lebelt, boerin in de DDR

bron 11

Ik was lid van de Bauern Partei en tweeëndertig jaar was ik afgevaardigde voor de Bauern
Partei in het district Leipzig. Bij m’n pensionering heb ik me teruggetrokken omdat ik dacht
dat toen de jongere mensen er maar bij moesten. Ik deed het graag moet ik zeggen. Ik was
ook secretariaatslid in de districtsorganisatie bij de Bauern Partei. Zodra ik in de
gelegenheid was burgers te helpen heb ik dat gedaan. Hoewel de speelruimte heel klein was.
Ik heb het altijd als mijn plicht gezien dat wie het vertrouwen genoot zich er ook voor moest
inzetten. Je moest meer doen dan alleen aan de zittingen deelnemen en je hand opsteken bij
stemmingen. Hoewel ik zeggen moet dat ik dat ook tweeëndertig jaar gedaan heb. De hand
opgestoken. Begrijpt u. Je moest er altijd van uitgaan dat alles al vast lag. De
discussiebijdragen waren altijd al voorbereid. Velen ontbrak het aan de moed daar iets tegen
te doen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

bron: Joost Niemöller, Over de muur, oostduitse levensverhalen, Amsterdam 1991, pag. 276

Uitslag van een enquête uit 1990 gehouden in Frankrijk en Polen over Duitsland

bron 12

1 Bent u vóór of tegen de Duitse hereniging?

Voor
Tegen
Geen van beiden
Weet niet

Frankrijk

Polen

61%
15%
19%
5%

41%
44%
14%
1%

2 Maakt u zich er zorgen over dat een herenigd
Duitsland de dominerende macht in Europa
zou kunnen worden?

Ja, ik ben bezorgd
Nee, ik ben niet bezorgd
Dat zal niet gebeuren
Weet niet

Frankrijk

Polen

50%
43%
4%
3%

69%
25%
6%
0%

ontleend aan: G. Maier, Die Wende in der DDR, Bonn 1991, pag. 116
Einde
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Geschiedenis en staatsinrichting
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Examen VWO
Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20

00

Tijdvak 2
Woensdag 21 juni
9.00 – 12.00 uur

Vragenboekje

Als bij een vraag een verklaring, uitleg,
berekening of afleiding gevraagd wordt,
worden aan het antwoord meestal geen
punten toegekend als deze verklaring, uitleg,
berekening of afleiding ontbreekt.

Dit examen bestaat uit 21 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.
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Verderop in het examen bij vraag 10 bevindt zich een betoogopdracht. Reserveer voldoende
tijd om deze opdracht te kunnen uitvoeren.

■■■■

2p

2p

2p

4p

2p

4p

4p

5p

5p

Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen?
Nederland 1880 – 1919: op het breukvlak van twee eeuwen
De opkomst van moderne politieke partijen in Nederland aan het eind van de
negentiende eeuw stond niet los van de verbetering van de infrastructuur in die tijd.
Toon deze samenhang aan.

1 ■

In de periode 1880 – 1919 is in Nederland sprake van emancipatiebewegingen van
confessionele groeperingen, arbeiders en vrouwen.
Leg uit waarom vrouwen in deze periode, in tegenstelling tot confessionele groeperingen
en arbeiders, geen politieke partijorganisatie ontwikkeld hebben.

2 ■

Gebruik de bronnen 1a en 1b.
De parlementaire enquête van 1886 – 1887 gaat vooraf aan de behandeling van de
Arbeidswet in 1889 in de Tweede Kamer.
Maak aannemelijk, telkens met een citaat uit de bron, dat de Tweede Kamer bij de
behandeling van het wetsontwerp zowel door de houding van sommige werkgevers als
door de beschreven arbeidsomstandigheden is beïnvloed.

3 ■

Gebruik bron 1b.
De enquêtecommissie wil ook de arbeiders horen, maar dat lukt vaak moeilijk.
A. Noem een reden waarom een arbeider van Regout niet graag een getuigenis voor de
commissie aflegt.
B. Geef twee redenen waarom rond 1919 de handelwijze van de werkgever zoals
beschreven in deze bron minder vaak voorkomt dan daarvoor.

4 ■

De getuigenis van een fabrikant als Regout heeft er meer toe bijgedragen dat de publieke
opinie van die tijd geschokt werd dan de getuigenis van één van zijn arbeiders.
Geef hiervoor een verklaring.

5 ■

6 ■

Gebruik bron 2.
Aan het Onderwijs-congres van 1899 neemt een groot aantal sociaal-democraten deel.
Leg uit welk verband er bestaat tussen artikel III en artikel V van de resolutie en
beredeneer waarom de sociaal-democraten tegen de Leerplichtwet willen stemmen als de
inhoud van artikel III en V niet in de wet wordt opgenomen.

7 ■

Gebruik bron 3.
Dr. De Visser heeft principiële en praktische bezwaren tegen de voorgestelde Leerplichtwet.
A. Ontleen aan de bron een voorbeeld van elk van beide bezwaren.
B. Leg uit vanuit welke diepere achtergrond Dr. De Visser tot zijn principiële bezwaren
komt.
Gebruik bron 4.
De tekenaar geeft een visie weer op de ideeën van Cort van der Linden voor de regeling
van het kiesrecht in 1914. Deze regelingen worden in de grondwet van 1917 vastgelegd.
A. Geef aan de hand van twee elementen uit de bron deze visie weer.
B. Leg uit met welke regeling de grondwet van 1917 de „wegneming der beletselen” uit de
prent tot stand brengt.

8 ■

9 ■
•

•
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Uit de toenemende overheidszorg tussen 1880 en 1919 is af te leiden dat de opvattingen
over overheidszorg van verschillende politieke stromingen veranderden.
Licht deze uitspraak toe, door:
de opvatting van de drie verschillende politieke stromingen over overheidszorg in 1880
weer te geven en
uit te leggen waardoor in de opvattingen van twee stromingen een verschuiving optrad.
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15p

10 ■

Lees de onderstaande inleiding en schrijf dan, volgens de instructies, een historisch
betoog.
Inleiding
Rond 1880 namen orthodox-protestanten en rooms-katholieken in de Nederlandse
samenleving een achterstandspositie in. In dit historische betoog ga je na of in de periode
1880-1919 de invloed van confessionele groeperingen op de Nederlandse samenleving is
toegenomen. Je doet dat aan de hand van de stelling:
Orthodox-protestanten en rooms-katholieken zijn er in geslaagd tussen 1880 en 1919 hun
opvattingen ingang te doen vinden in de inrichting van de Nederlandse maatschappij.
Om argumenten te verzamelen voor of tegen deze stelling en een samenhangend
historisch betoog te schrijven, volg je de aanwijzingen A tot en met D.
Neem voor de duidelijkheid van je betoog de cursief gedrukte kopjes van de onderdelen
over.
Confessionele groeperingen rond 1880
A. Orthodox-protestanten en rooms-katholieken bevonden zich rond 1880 op een aantal
terreinen in een achterstandspositie. Noem voor elk van beide groeperingen een
verschillend voorbeeld waaruit die achterstand rond 1880 blijkt.
Confessionele samenwerking
B. Kies drie maatschappelijke problemen waarvoor tussen 1880 en 1919 door orthodoxprotestanten en rooms-katholieken een zelfde oplossing werd gezocht. Beschrijf per
probleem welke oplossing zij tot stand wilden brengen en of zij daarin slaagden.
Confessionele invloed
C. In dit deel van het betoog breng je waar mogelijk een nuancering aan: Waren de
oplossingen die je in B hebt beschreven uitsluitend een verwezenlijking van ideeën van
orthodox-protestanten en rooms-katholieken of leverden andere groeperingen een
bijdrage? Beschrijf dit voor elk van de drie genoemde problemen.
Confessioneel overwicht in de samenleving?
D. In de conclusie maak je een afweging aan de hand van de argumenten uit B en C.
Maak daarmee duidelijk wat jouw opvatting is over de stelling dat orthodox-protestanten
en rooms-katholieken er in geslaagd zijn tussen 1880 en 1919 hun opvattingen ingang te
doen vinden in de inrichting van de Nederlandse maatschappij.

■■■■
3p

6p

4p

11 ■

12 ■

13 ■

Duitsland en Europa, 1945 – 2000
In politiek, moreel en economisch opzicht lag Duitsland in mei 1945 volkomen in puin.
Leg voor elk genoemd opzicht kort uit wat die verwoesting inhield.
De Sovjetunie had begin 1946 een aantal keuzemogelijkheden voor haar beleid tegenover
Duitsland. Er kon gestreefd worden naar een herenigd neutraal Duitsland of naar een
gedeeld Duitsland met in de Sovjetzone een communistische staat.
Bepaal welke van deze twee mogelijkheden voor de Sovjetunie het meest wenselijk was.
Doe dat door aan elke mogelijkheid een voor- en een nadeel voor de Sovjetunie te
verbinden en vervolgens een afweging te maken tussen beide keuzemogelijkheden.
Een historicus merkte over de ontwikkeling van de buitenlandse politiek van de
Bondsrepubliek in de periode 1949 – 1955 op: „Het was een naar verhouding korte, maar
steile en moeilijke weg naar een zelfstandige buitenlandse politiek.”
Toon aan dat de internationale politieke situatie in die periode de weg naar
zelfstandigheid bemoeilijkte voor de regering van de Bondsrepubliek, maar er ook toe
bijdroeg dat deze van korte duur was.
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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14 ■

15 ■

16 ■

17 ■

18 ■

19 ■

20 ■

21 ■

Adenauer hield zijn westerse gesprekspartners vaak voor: „Vergeet niet dat ik de enige
Duitse kanselier ben die de eenheid van Europa vóór de eenheid van zijn land stelt’’.
Leg uit wat Adenauer hiermee bedoelde en maak vervolgens aannemelijk welke kritiek
er in de DDR en de Bondsrepubliek op deze keuze was.
Gebruik bron 5.
In de ’preambule’ bij een grondwet worden algemene uitgangspunten vastgelegd.
A. Leg uit welke eis ten aanzien van de Duitse eenheid als voorwaarde wordt gesteld in
de ’preambule’.
B. Leg uit waarom Brandt en Kohl hun Duitslandpolitiek niet strijdig achten met deze
preambule.
Gebruik bron 6a en 6b.
Beide foto’s zijn gemaakt in Oost-Berlijn en geven de ’officiële’ DDR-visie op de
buitenlandse politiek van de Bondsrepubliek weer.
Beredeneer aan de hand van beide bronnen of deze visie in 1961 verandert of hetzelfde
blijft in vergelijking met 1954.
Gebruik de bronnen 7, 8 en 9.
In de bronnen 7, 8 en 9 wordt telkens een motief genoemd dat een rol speelde bij de
gebeurtenissen van juni 1953.
Geef voor elk van de bronnen 7, 8 en 9 aan welk motief erin genoemd wordt en verklaar
dit motief telkens vanuit de persoon die in de bron aan het woord is.
Gebruik de bronnen 7 en 8.
De uit Oost-Duitsland afkomstige Rainer Eppelmann noemt in 1993, na een officieel
onderzoek, als motieven voor de opstand van 1953: „… de strijd voor een beter leven,
voor vrijheid en voor de eenheid van Duitsland”. Hij pleit er daarom voor niet alleen
3 oktober, de dag van de Duitse eenheid, maar ook 17 juni als nationale feest- en
herdenkingsdag te blijven vieren.
A. Leg uit hoe de opvatting van Eppelmann bevestigd wordt door de bronnen 7 en 8.
B. Verklaar waarom Eppelmann 17 juni 1953 zo belangrijk vindt dat hij deze als nationale
feest- en herdenkingsdag wil handhaven.
Gebruik bron 10.
Rond 1970 is, net als andere West-Europese landen, ook de Bondsrepubliek toneel van
heftige maatschappelijke onrust en polarisatie.
Leg met twee elementen uit de bron uit hoe het Duitse verleden voor de tekenaar een rol
speelt, en leid daaruit het standpunt af dat hij inneemt tegenover het optreden van de
regering van de Bondsrepubliek.
Onder bondskanselier Schmidt werd de positie van de Bondsrepubliek in de westerse
wereld sterker en die van de Verenigde Staten zwakker.
Leg met een reden op economisch en een reden op politiek terrein deze samenhang uit.
In de loop van de jaren tachtig verklaarde Honecker dat het geoorloofd moest zijn een
socialisme ’in de kleuren van de DDR’ te ontwikkelen.
Verklaar waarom deze politieke uitspraak in het midden van de jaren zeventig nooit door
Honecker gedaan zou zijn en tien jaar later wel.

Einde
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Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen?
Nederland 1880 – 1919: op het breukvlak van twee eeuwen
bron 1a en 1b
Uit de parlementaire enquête van 1887 het verhoor van Pierre Regout, glas- en
aardewerkfabrikant in Maastricht over de glasblazerij waar jongens nachtwerk doen

bron 1a

„Ik kan de verzekering geven, dat de jongens niet lijden.”
„Al komen zij ook drie nachten in de week niet op hun bed?”
„Overdag kunnen zij slapen”.
„Maar drie nachten in de week komen zij niet op hun bed?”
„Neen, zes nachten van de week”.
„Zes nachten! Dan is het nog erger dan ik dacht.”
„Overdag kunnen zij slapen.”
„Is het gebruik van jongens een kwestie van geld?”
„Ook.”
„Misschien hoofdzakelijk?”
„Ik vraag u excuus. Een jongen loopt met het glas naar de oven. Hij doet dat spelende.
Als hij dit twaalf uren gedaan heeft, is hij onvermoeid -en loopt nog als een haas.”
„Dus gij noemt dit nachtwerk van kinderen zes nachten achtereen een werk, dat
spelenderwijs verricht wordt?”
„Ja.” (…)
„Na 1874 zijn toch de kinderen beneden de 12 jaren buiten de fabriek gebleven?”
„Ja, dat heeft voor ons ook de prijs van de jongens zoveel duurder gemaakt.”
„Maar die wet is toch een groot geluk voor die jonge kinderen geweest. Of keurt gij haar af?”
„Neen, ik acht haar een geluk voor de kinderen.”
„Dus, zou het misschien een geluk voor hen zijn, als de leeftijd nog een weinig uitgebreid
werd?”
„Dat zou ons weer meer geld kosten.”
„Gij hebt veel met die kinderen te doen gehad en kunt daar dus wel over oordelen?”
„Zeer zeker, ik heb zelf kinderen.”
„Maar die laat gij toch niet ’s nachts werken?”
„Och, ik weet wel dat de studenten ook wel eens niet naar bed gaan, zonder daarom ziek
te worden.”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Het verhoor gaat verder in op de volwassen arbeiders

bron 1b

„Gij zult ze toch niet laten werken, tot ze er dood bij neervallen?”
„Pensioneren doen wij ze niet.”
„Wanneer gij ze niet meer gebruiken kunt, gaan zij heen en doet gij niets meer aan hen.”
„Jazeker.”
„Zijn de lonen wel vermeerderd?”
„Neen, in den laatste tijd zijn de lonen altijd verminderd.”
„Die verminderingen zijn ook het gevolg van uw inrichtingen, waardoor de mensen in
staat zijn om meer te produceren?”
„Ja, zij moeten misschien wat harder werken, maar zij kunnen meer produceren.” (…)
„Verleden jaar is er onder de glasblazers een soort van oproer geweest. Wat was daarvan
de oorzaak?”
„Het loon van de werkman regelt zich naar vraag en aanbod. Zij werden ontevreden. Ik
heb hun gezegd: Wilt gij niet werken, gaat dan maar wandelen. Ik heb twee ovens laten
uitdoven, en na veertien dagen vroegen zij met hangende pootjes om terug te mogen
komen. Toen hebben wij hen voor ons plezier een maand laten wandelen en hen daarna
weer aangenomen.”
„Een maand voor uw plezier brodeloos?”
„Ja, dat was een goede les.”

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ontleend aan: Gerard Brom, Alfons Ariëns, eerste deel, Amsterdam 1941, pag. 394 – 395

000013

12A

2

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 839

Uit de Resolutie aangenomen op het Onderwijs-congres waar gediscussieerd wordt over de
ontwerp-Leerplichtwet, 1899

bron 2

I. Onder leerplicht worde verstaan de plicht (…) tot het geheel doen doorlopen van een
volledige Schoolcursus, omvattende minstens zeven leer- of cursusjaren, beginnend niet
eerder dan op 6-jarige en uiterlijk eindigend op 15-jarige leeftijd; (…)
III. Een goede Leerplichtwet is onmogelijk uitvoerbaar zonder een absoluut verbod van alle
loontrekkende arbeid voor kinderen gedurende de leerplichtige leertijd (…)
V. De grondwettelijke plicht der overheid, om te zorgen, dat overal voldoende lager onderwijs
wordt verstrekt, sluit in zich haar verplichting er voor te waken, dat de lichamelijke
verzorging van het schoolkind voldoende is. Met lichamelijke verzorging wordt bedoeld
onder andere voeding, kleding, schoolartsen en schoolbaden, vakantie-koloniën enz. (…)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ontleend aan: Ons volksonderwijs en leerplicht, Handelingen van het Onderwijs-Congres
op 4 Juni en 24 Sept. 1899, Amsterdam 1900, pag. 157 – 158

Uit de rede van Dr. De Visser bij het debat over de Leerplichtwet in de Tweede Kamer in
1900

bron 3

1e. Aan wie behoort het kind? De ouders zijn de natuurlijke opvoeders der kinderen.
De wetgeving moet erop gericht zijn hun rechten als zodanig onverkort te handhaven.
Dat doet dit ontwerp juist niet.
2e. het ontwerp legt een eenzijdige druk op de minderbedeelden en klopt daarom niet
met de leuze van sociale rechtvaardigheid. Het huisonderwijs, dat met schoolonderwijs
gelijk gesteld wordt, valt alleen onder het bereik der meergegoeden en bovendien bepaalt
het ontwerp niets omtrent het aantal uren huisonderwijs. (…)
Meneer de Voorzitter, wanneer ik nu bij dit alles denk aan de machtige greep van
Staatswege in het huisgezin; de bedenkelijke inbreuk op de vrijheid der ouders (…) zie ik
hoe een wet als deze verder afvoert van het mijns inziens juiste standpunt, de school aan
de ouders, dan is de prijs mij te hoog.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ontleend aan: Leerplicht, een nota met betrekking tot het door de ARP ingenomen
standpunt inzake de leerplicht, z.j. z.p., pag. 35
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Een prent van Louis Raemaekers uit het Maandblad voor Vrouwenkiesrecht, 15 juli 1914

bron 4

Toelichting:
Cort van der Linden (liberaal) was minister-president van 1913 tot 1918.
Op de kar staat: „wegneming der beletselen”.
Een „vliegende Hollander” is de naam voor een speelgoedkar zoals op de prent is
afgebeeld.
bron: Inge Polak (red), Geloof mij vrij, mevrouw, een bloemlezing uit vrouwentijdschriften
tussen 1870 en 1920, Amsterdam 1984, pag. 9
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Duitsland en Europa, 1945 – 2000

bron 5

Fragment uit de preambule (= aanhef) van de grondwet (1949)
Zich bewust van zijn verantwoordelijkheid tegenover God en de mensen, bezield door de
wil, om zijn eenheid als natie en als staat te bewaren en als gelijkwaardig bondgenoot in
een Verenigd Europa de vrede in de wereld te dienen, heeft het Duitse volk (…) deze
Grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland aangenomen. Het heeft ook gehandeld voor
die Duitsers die de medewerking hieraan was ontzegd. Het gehele Duitse volk blijft
geroepen, om in vrije zelfbeschikking de eenheid en de vrijheid van Duitsland te voltooien.

1
2
3
4
5
6

ontleend aan: Unser Weg in die Gegenwart 4, Neueste Zeit, Bamberg 1984, pag. 185
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bron 6a en 6b
Een foto uit 1954

bron 6a

vertaling:
linkse bord:
rechtse bord:

In Bonn: „In welke richting marcheert de Duitse jeugd?”
„Naar het Oosten”, „heel goed!”

bron: Christoph Kleßmann, Die doppelte Staatsgründung, Deutsche Geschichte 1945 – 1955,
Bonn 1991, pag. 333

Een foto uit 1961

bron 6b

vertaling:
linksboven:
rechtsonder:

De 13e augustus was de eerste klap.
Op 17 september kiezen wij de kandidaten van het Nationale Front en
delen de oorlogshitsers de tweede klap uit!

bron: A.F. Manning (red.), Onze jaren 45 – 70, aflevering 59, 17 – 23 maart 1973, pag. 1874
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Een verslag van Horst Schlaffke (25 jaar), werkzaam als kraandrijver in de Stalinallee
(Oost-Berlijn)

bron 7

Vrijdag, 12 juni, na de middagpauze werden de bouwvakkers van hun steigers naar
beneden geroepen. Een vertegenwoordiger van de BGL maakte bekend, dat de norm
(= vastgestelde arbeidsprestatie) met terugwerkende kracht met 10% verhoogd was. Onder
ons bouwvakkers ontstond hevige verontwaardiging. „Geen sprake van!” schreeuwden
velen. „Wij willen de bedrijfsleiding spreken. Wij gaan niet eerder aan het werk, voordat
deze zaak geregeld en de norm teruggedraaid is” riepen de arbeiders, en dat werd
besloten. Toen kwamen de vertegenwoordigers van de bedrijfsleiding, van de FDGB en
van de Partij en probeerden ons te kalmeren: „Denk er aan dat als u met het werk niet
verder gaat, dat dan alle mensen hier de woningen niet in kunnen.” „En als ik mijn huur
niet betalen kan, dan kan ik mijn woning uit”, riep er eentje (…)
Maandag, de 15e, werd er gewerkt. Niemand wilde voorlopig aan een nieuwe staking
geloven. Pas de volgende dag hoorde ik, dat op diezelfde maandag bij blok 40, hier slechts
600 meter vandaan, gestaakt is. Ongeveer om 9.15 uur hoorde ik mijn collega’s roepen:
„Kijk eens naar de straat!” De bouwvakkers van blok 40 kwamen naar buiten en droegen
vooraan een spandoek waarop stond: „Wij eisen vermindering van de norm”. Overal op
de bouw werd gezegd: „Kom, kom, laat alles staan en liggen.” Ik (…) ben direct naar
beneden gerend de straat op. Minstens 90% van ons werk marcheerde mee.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ontleend aan: Ilse Spittmann en Karl Wilhelm Fricke, 17. Juni 1953, Arbeiteraufstand in der
DDR, Köln 1982, pag. 117– 118

Toespraak van Ernst Reuter, burgemeester van West-Berlijn, op 25 juni 1953 bij de
herdenking voor de slachtoffers van 17 juni

bron 8

„Geen enkele macht op aarde, niemand zal op den duur ons Duitsers van elkaar kunnen
scheiden, wij zullen naar elkaar toe groeien, zoals wij al lange tijd in deze barre tijd
innerlijk naar elkaar toe gegroeid zijn. Onze stad zal weer een eenheid worden, uiterlijk
zoals het innerlijk geweest is, en ons land zal weer een eenheid vormen in vrijheid (…).
De vlag op de Brandenburger Poort is er door onze jeugd afgescheurd, en deze jeugd zal
op een dag de vlag van de vrijheid op de Brandenburger Poort hijsen.”

1
2
3
4
5
6

ontleend aan: Materialen der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und
Folgen der SED-Diktatur in Deutschland”, Band II/1, Baden-Baden 1995, pag. 754

Besluit van het Centraalcomité van de SED, 24 – 26 juli 1953

bron 9

Aan de voorbereiding van de fascistische greep naar de macht op 17 juni hebben de
kringen van de monopoliekapitalisten en de grootgrondbezitters als helpers van het
Amerikaanse imperialisme in belangrijke mate deelgenomen. Sinds in de Duitse
Democratische Republiek de macht van de werkenden gevestigd werd, sinds de
kapitalistische monopolies en de grootgrondbezitters onteigend zijn en niet meer
toegelaten worden, voeren deze kringen, die in West-Duitsland de macht in handen
hebben, een verbitterde strijd om het herstel van de oude kapitalistische orde in de
Duitse Democratische Republiek. (…) De fascistische greep naar de macht op 17 juni is
mislukt. De meerderheid van de bevolking van de DDR, in het bijzonder de
arbeidersklasse, heeft de provocateurs niet gesteund, maar resoluut afgewezen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ontleend aan: Volker Gransow en Konrad H. Jarausch, Die Deutsche Vereinigung,
Dokumente zu Burgerbewegung, Annäherung und Beitritt, Köln 1991, pag. 31
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Een prent van de Nederlandse tekenaar Behrendt

bron 10

bron: F. Behrendt, Op naar het jaar 2000, Amsterdam 1982, z.p.
Einde
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Examen VWO
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Wetenschappelijk
Onderwijs
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Tijdvak 1
Dinsdag 18 mei
9.00 –12.00 uur

Vragenboekje

Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of
uitleg ontbreekt.

Dit examen bestaat uit 24 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

900006

12

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.
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Verderop in het examen bij vraag 11 bevindt zich een stelopdracht. Reserveer voldoende tijd
om deze opdracht te kunnen uitvoeren.

■■■■
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900006

12

Europa en de Buitenwereld (1150 – 1350)
Geef één reden waarom monniken in de Middeleeuwen het overschrijven van
handschriften van groot wetenschappelijk belang vonden.
Gebruik bron 1.
Leg aan de hand van twee gegevens in de regels 1 tot en met 12 van bron 1 uit, dat de
redenering van de schrijver in deze regels kenmerkend is voor een middeleeuwer.
Gebruik bron 1.
In dit handschrift uit de tijd rond 1400 wordt de ’Spiegel’ van Jacob van Maerlant
genoemd (zie regel 13).
Leg uit waarom het aanhalen van de ’Spiegel’ opmerkelijk te noemen is.
Zowel van Marco Polo als van Willem van Rubroek zijn reisverhalen bewaard gebleven.
Het reisverhaal van Marco Polo werd veel bekender dan dat van Van Rubroek.
Noem, om de grotere bekendheid van het reisverhaal van Marco Polo te verklaren, een
verschil in de aard van de verslagen én noem een verschil in het doel van de verslagen.
De standensamenleving veranderde onder invloed van economische ontwikkelingen
tussen 1150 en 1350 van karakter.
Geef kort twee van deze economische ontwikkelingen aan en leg uit tot welke verandering
dit leidde in de standensamenleving van die tijd.
Gebruik bron 2.
Johannes van Marignolli geeft in zijn verhaal een beschrijving van door hem bezochte
gebieden. Daarin vermeldt hij gegevens, die soms aansluiten bij het traditionele beeld dat
in de voorafgaande periode in Europa bestond over verre landstreken, maar daar soms
ook van afwijken.
Geef aan de hand van één voorbeeld uit de bron aan dat Johannes van Marignolli een
traditioneel beeld van landstreken in de buiten-Europese wereld bevestigt. Geef ook aan
de hand van één voorbeeld aan dat hij van dat traditionele beeld afwijkt.
De verovering van Constantinopel door de Kruisvaarders in 1204 was voor de paus als
hoofd van de christianitas een reden tot blijdschap en een reden tot bezorgdheid.
Licht zowel de blijdschap als de bezorgdheid toe.
Gebruik de bronnen 3 en 4.
Beide kaarten zijn rond 1300 gelijktijdig in gebruik.
Geef een verschil aan in de wijze waarop Europa wordt afgebeeld en verklaar dat verschil
vanuit de doelen waarvoor de kaarten zijn gemaakt.
Gebruik bron 5a en 5b.
Het optreden van Frederik II heeft de Arabieren verbaasd.
Laat met behulp van twee voorbeelden, één uit bron 5a en één uit bron 5b, zien waarom
het optreden van Frederik II verbazing bij de Arabieren opriep.
Gebruik bron 5b.
Sommige historici twijfelen aan de betrouwbaarheid van deze bron.
Haal uit bron 5b een feitelijk gegeven en leg uit waarom dit gegeven de bron minder
betrouwbaar maakt.

2

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 847

15p
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Lees de onderstaande inleiding en schrijf dan, overeenkomstig de instructies, een
samenhangend betoog.
Inleiding:
De wijze waarop in de loop van de geschiedenis kennis werd verworven, veranderde
voortdurend. In de ene periode vonden meer ingrijpende veranderingen plaats dan in de
andere.
Hoofdvraag:
In hoeverre was de periode 1150 – 1350 voor Europa een periode van ingrijpende
verandering op het gebied van kennisverwerving?
Instructies:
Schrijf een samenhangend betoog. Je moet ter bevordering van de samenhang de cursief
gedrukte kopjes in je betoog opnemen.
Typering van de situatie rond 1150
Rond 1150 berustte kennis op twee fundamenten. Deze fundamenten bepaalden het beeld
van de wereld waarin men leefde.
A. Beschrijf deze twee fundamenten, elk met een concreet voorbeeld uit die tijd.
Horizonverbreding
In de periode na 1150 zijn er ruimere mogelijkheden om in nader contact te komen met
culturen buiten Europa.
B. Noem van deze culturen één cultuur, waarbij sprake is van een hoog kennisniveau, en
beschrijf twee ontwikkelingen waardoor Europa er intensiever mee in contact komt.
Uitbreiding van kennis
Als gevolg van de horizonverbreding wordt de Europese cultuur met kennis op
verschillende terreinen verrijkt.
C. Noem voor elk van de drie onderstaande terreinen een voorbeeld en maak telkens
duidelijk dat hier sprake is van verrijking van kennis:
1. kennis uit de Klassieke Oudheid
2. de manier waarop kennis wordt verworven
3. toepassingen van verworven kennis in de praktijk
Blokkerend element bij kennisverwerving
D. Licht aan de hand van een voorbeeld toe dat er obstakels bleven bestaan bij het
verwerven van kennis.
Conclusie
E. Rond het betoog af met een afweging waarin wordt ingegaan op de hoofdvraag. Deze
afweging moet logisch voortvloeien uit de onder A tot en met D gegeven antwoorden.

■■■■
4p

4p

12 ■

13 ■

Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen? Nederland
1880 – 1919: op het breukvlak van twee eeuwen
Noem twee kenmerken van het moderne gezin rond 1880 en leg voor elk kenmerk uit
waarom voor veel arbeiders het ideaal van het moderne gezin toen nog niet te
verwezenlijken was.
In 1880 stichtte de leider van de antirevolutionairen, dr. A. Kuyper, in Amsterdam een
universiteit waar studenten uit eigen protestantse kring onderwijs konden volgen. Kuyper
noemde deze onderwijsinstelling ’Vrije Universiteit’.
A. Leg uit wat Kuyper bedoelde met het woord ’Vrije’ in die naamgeving.
B. Leg vanuit het emancipatiestreven van orthodox-protestanten uit waarom Kuyper een
eigen universiteit zo belangrijk vond.
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Gebruik bron 6.
In deze bron spreekt Kuyper over een aantal ontwikkelingen in de maatschappij van zijn tijd.
Hij zoekt naar een evenwicht tussen positieve en negatieve kanten van de modernisering.
Geef aan de hand van de bron aan, dat Kuyper zoekt naar dat evenwicht.
Aan het einde van de negentiende eeuw kwamen overal in Nederland initiatieven vanuit
de burgerij tot het bouwen van goede arbeiderswoningen. Voor deze initiatieven zijn
uiteenlopende motieven aan te wijzen.
Leg uit dat hierbij sprake was van zowel motieven voortkomend uit idealisme als
motieven voortkomend uit het eigenbelang van de initiatiefnemers.

16 ■

Gemeentelijke Geneeskundige Diensten in grote steden liepen rond 1900 voorop in het
verzamelen van gegevens over de slechte woonsituatie van de armen.
Geef hiervoor een verklaring.

4p

17 ■

Gebruik bron 7.
De rooms-katholieke leider Schaepman vat in de regels 1 tot en met 8 de inhoud van de
pauselijke encycliek Rerum Novarum samen. Hij voegt daar in de regels 9 tot en met 21
zijn kritiek op het eind negentiende eeuwse kapitalisme aan toe.
Geef twee kernpunten van Schaepmans kritiek op het kapitalisme van die tijd.

2p

18 ■

2p

3p

4p

4p

4p

4p

2p

19 ■

20 ■

21 ■

22 ■

23 ■

24 ■

Gebruik bron 7.
Beargumenteer met welke opvatting van Schaepman, uit de regels 9 tot en met 21, een
socialist het rond 1890 hartgrondig oneens zal zijn.
Gebruik bron 8.
De tekenaar becommentarieert een doelstelling van de Nationale Tentoonstelling van
Vrouwenarbeid.
Beredeneer aan de hand van twee beeldelementen wat het commentaar van de tekenaar is
op deze doelstelling.
Gebruik bron 9.
Stel:
Een historicus doet onderzoek naar de opkomst van de vakbeweging in Nederland tussen
1880 en 1919. Hij vindt deze bron met informatie over maatschappelijke ontwikkelingen
die kenmerkend zijn voor die periode.
Noem twee maatschappelijke ontwikkelingen waaraan hij gedacht zou kunnen hebben.
Licht je antwoord toe met telkens een ander gegeven uit de bron.
Gebruik bron 10.
Een interpretatie:
De schilderes ziet prostitutie als onderdeel van de sociale kwestie.
Ontleen aan de bron drie beeldelementen en leg aan de hand daarvan uit dat deze
interpretatie juist is.
Gebruik bron 11.
Deze tekening uit 1908, door Albert Hahn gemaakt voor het Zondagsblad van de SDAP, is
typerend voor de strijdcultuur van de socialisten in die tijd.
Maak aan de hand van de bron aannemelijk dat dit type tekening de strijd van de
socialisten enerzijds bevorderde, maar anderzijds de groei van hun aanhang belemmerde.
De grondwet van 1917 vormt een mijlpaal, maar geen eindpunt, in het emancipatiestreven
van maatschappelijke groepen.
Toon aan dat deze uitspraak opgaat voor:
A. de socialisten
B. de rooms-katholieken.
Met de komst van de moderne samenleving in Nederland nam het aantal ’typisch
vrouwelijke’ beroepen toe.
Leg deze samenhang uit aan de hand van twee voorbeelden van beroepen uit twee
verschillende bedrijfstakken.

Einde
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Europa en de Buitenwereld (1150 – 1350)
Een fragment uit het laatste deel van een moderne vertaling van de ’Reizen van Sint
Brandaan’, gemaakt op basis van een Nederlandstalig handschrift rond 1400. Het oudste
Nederlandstalige handschrift van de ’Reizen van Sint Brandaan’ verscheen rond 1150

bron 1

Met nadruk geef ik nu de raad
dat niemand ze minacht of versmaadt,
Brandaans avonturen
en wat hij daarbij moest verduren,
en dat niemand zegt of ’t ervoor zal houden
dat het leugens wezen zouden,
want het ligt beschreven in ’t Latijn
in kloosters groot en klein
en op menige vrome plek op aard,
waar ’t met eerbied wordt bewaard.
Want God toonde hem in ’t bijzonder
iets van Zijn verborgen wonderen.
Ook de ’Spiegel’1) getuigt ervan.
Elk kome met zijn zonden dan
naar Brandaan, Gods goede vriend,
die Hem altijd heeft gediend,
opdat Brandaan vanaf heden
ons gedenke in zijn gebeden.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

bron: W. Wilmink, De reis van Sint Brandaan, Amsterdam 1994, pag. 141 en 143

De ’Spiegel’ is een verwijzing naar het boek Spiegel Historiael van Jacob van Maerlant,
geschreven in de jaren 1283 – 1288.

noot 1
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Twee fragmenten uit het verslag van de pauselijke gezant Johannes van Marignolli over zijn
reis naar het hof van de Mongoolse groot-khan rond 1350

bron 2

Tegen het einde van het derde jaar na ons vertrek van het pauselijk hof verlieten wij Almalik
en reisden wij verder tot aan de ’Cyollos Kagon’, wat zoveel betekent als ’door de wind
opgeworpen zandheuvels’. Voor de Tartarentijd geloofde niemand dat de aarde hierachter
bewoonbaar was of zelfs maar dat er nog land achter deze woestijn zou zijn. Maar de
Tartaren zijn er met Gods toestemming en ten koste van een geweldige inspanning
doorgetrokken en bevonden zich zo in wat door de filosofen wordt aangeduid als ’de hete en
ondoordringbare zone’. En toch zijn de Tartaren haar overgestoken; en dat heb ik dus ook
gedaan, twee keer nog wel. (…) Nadat wij deze woestijn doorgetrokken waren, kwamen we
aan in Khanbalik, de hoofdstad van het Rijk van het Oosten.
Wij bevoeren de Indische Zee tot Palmzondag en kwamen toen aan in Columbum, een van
de beroemdste steden van Indië: de hele wereldproductie van peper komt hier vandaan. (…)
Er is daar een kerk van Sint Joris, die toebehoort aan de Latijnse gemeenschap, bij welke ik
verbleef. Ik heb deze kerk met prachtige schilderijen doen verfraaien en heb daar de heilige
wet onderwezen. En nadat ik daar enige tijd vertoefd had, had ik het genoegen de prestatie
van Alexander de Grote2) te overtreffen, toen hij zijn zuil oprichtte in Indië. Want ik plaatste
als mijn gedenkteken en tevens grenspaal een steen in de hoek van de wereld tegenover het
Paradijs en zalfde hem met olie. Het was een marmeren pilaar met een stenen kruis erop,
bedoeld – jawel – om te blijven staan tot het einde der tijden. Het pauselijk wapenschild en
ook het mijne stonden erop gegraveerd, met inscripties zowel in Indisch als in Latijns
letterschrift. Ik wijdde en zegende dit gedenkteken in de aanwezigheid van een onafzienbare
volksmenigte, en ik werd in een draagstoel of ’palankijn’ op de schouders van notabelen
rondgedragen gelijk Salomo3).
Tenslotte, na een jaar en vier maanden, nam ik afscheid van de broeders en in het besef
schitterend werk te hebben verricht (…) reisde ik verder over zee naar Seyllan, een
beroemde berg recht tegenover het Paradijs. En van Seyllan tot het Paradijs is, volgens wat
de inboorlingen zeggen op grond van de overlevering van hun voorouders, een afstand van
veertig Italiaanse mijlen; zodat, naar men zegt, het geluid van het vallende water uit de
fontein van het Paradijs daar te horen is.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ontleend aan: J.B. Ross en M.M. McLaughlin, The portable Medieval Reader, New York
1968, pag. 483 en 485 – 487

noot 2

Alexander de Grote leefde van 356 tot 323 voor Christus. Hij was koning van Macedonië
en veroverde het Perzische Rijk. Een volgende veldtocht bracht hem tot in de Indusvallei.

noot 3

Salomo leefde van 972 tot 932 voor Christus. Hij was koning over Judea en Israël.
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Het opschrift luidt vertaald: Europa, een vierde deel van de wereld

bron 3

Legenda:
1. Griekenland
2. Italië
3. Duitsland
4. Frankrijk
5. Spanje
bron: D. Matthew, Atlas van de Middeleeuwen, Amsterdam/Brussel 1985, pag. 220
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Een gedeelte van een portolaankaart

bron 4

Legenda:
1. Engeland
2. Duitsland
3. Frankrijk
4. Italië
5. Spanje
bron: P.D.A. Harvey, Medieval maps, London 1991, pag. 42
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In 1228 ging Frederik II, keizer van het Heilige Roomse Rijk en koning van Sicilië, op
kruistocht. Daarmee vervulde hij een oude belofte, die hij steeds had uitgesteld, waardoor hij
kort voor zijn vertrek door de paus uit de kerk was gestoten.
Frederik II kreeg na onderhandelingen met de sultan van Cairo, Al Kamel, de stad
Jeruzalem in handen zonder dat er één klap gevallen was. Frederik werd vervolgens door de
kadi (een islamitisch rechter) van Nabloes, Shams ad-Din, rondgeleid in de stad.
Van het verblijf van de keizer in Jeruzalem zijn verschillende verslagen bewaard gebleven.
De volgende tekst is samengesteld uit fragmenten van twee Arabische kronieken, waarvan de
betrouwbaarheid onduidelijk is

bron 5a en 5b

bron 5a

Vervolgens begaven wij ons naar de al-Aksa moskee. Hij bewonderde de bouw hiervan,
evenals van de Rotskoepel. Hij was gefascineerd door de schoonheid van de preekstoel en
besteeg de treden van de trap. Toen hij naar beneden kwam, pakte hij me bij de hand en
sleepte hij mij opnieuw naar de al-Aksa. Daar kwam hij een priester tegen die met de bijbel
in de hand naar binnen wilde gaan. De keizer viel grof tegen hem uit: „Wat heb je hier te
zoeken? Bij God, als een van jullie hier nog een voet durft te zetten, zal ik hem zijn ogen
uitsteken!” De priester ging bevend van angst weg.

1
2
3
4
5
6
7

bron 5b

Toen het tijdstip van het middaggebed was aangebroken en de oproep van de moëddzin4)
klonk, stonden al zijn pages5) en knechten op, evenals zijn leermeester, een Siciliaan met wie
hij alle hoofdstukken van ’Logica’ (een boek van Aristoteles) las, en zij spraken hun gebed
uit, want zij waren allemaal moslims. (…)
Al-Kamel had aan de kadi van Nabloes, Shams ad-Din, opdracht gegeven de moëddzin te
zeggen dat ze tijdens het verblijf van de keizer in Jeruzalem niet hun minaretten moesten
beklimmen om in de heilige wijk tot gebed op te roepen. De kadi vergat het aan de moëddzin
te vertellen, en dus beklom de moëddzin Abd al-Karim bij het ochtendgloren zijn minaret en
begon de verzen uit de koran over de christenen op te zeggen, zoals „God heeft geen zoon”,
wat op Jezus, zoon van Maria sloeg en meer van zulke teksten. Die ochtend riep de kadi Abd
al-Karim bij zich en zei: „Wat heb je gedaan? Het bevel van de sultan was toch zus en zo.”
Hij antwoordde: „U hebt het me niet verteld, het spijt me.” De tweede nacht deed hij geen
oproep. De volgende ochtend riep de keizer de kadi (…) en zei: „Kadi, waar is de man die
gisteren de minaret besteeg en deze woorden sprak?” De kadi vertelde hem van de opdracht
van de sultan. „Daar heb je verkeerd aan gedaan, kadi; zou jij je gewoonten en recht en
geloof voor mij veranderen? Als jij in mijn land zou verblijven, zou ik dan opdracht geven
de klokken voor jou te laten zwijgen?”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ontleend aan: A. Maalouf, Rovers, Christenhonden, Vrouwenschenners, de kruistochten in
Arabische kronieken, Utrecht/Antwerpen 1986, pag. 249 – 250; en: Arab Historians of the
crusades, selected and translated from the Arabic sources by F. Gabrieli, translated from the
Italian by E.J. Costello, London 1997, pag. 274 – 275

noot 4

moëddzin = oproeper tot het gebed

noot 5

page = schildknaap
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Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen? Nederland
1880 – 1919: op het breukvlak van twee eeuwen
Uit een rede van dr. A. Kuyper bij de herdenking van zijn 25-jarig jubileum als
hoofdredacteur van De Standaard (1897)

bron 6

Maar thans is het leven geheel iets anders geworden. Door de ganse omwenteling die op
technisch gebied tot stand kwam, is de gemeenschap tussen mens en mens in onze eeuw
zodanig versneld, dat het leven aan de man van onze dagen in één enkel uur meer trillingen,
machtiger opeenstapeling van gewaarwordingen, dichter vlucht van aandoeningen brengt,
dan in de dagen onzer vaderen vaak op een halve dag. Dit snellere leven nu maakt dat het
leven minder gedempt in het gemoed schuilt, en klaarder op wil waken in het bewustzijn. En
dat klaarder opwaken in het bewustzijn eist natuurlijk, dat van alles wat er omgaat en
voorvalt, ons kennis en wetenschap worde aangebracht, en dat die kennis en wetenschap van
wat er omgaat, ons met de snelste snelheid bereike.
Daaruit is de vraag naar de dagbladpers opgekomen en aan die behoefte kon alleen de
dagbladpers voldoen. (…)
In dat dagblad toch is ons van Godswege het middel geschonken om, waar te grote vrijheid
en zelfstandigheid ons tegenwoordig geslacht den weg van het individualisme opdreef en er
alzo toe leidde om onze levenskringen te ontbinden, in de gewaarwordingen van ons
bewustzijn weer eenheid te brengen. (…)
En dit nu, dat herstellen van het gemeenschappelijke in ons bewustzijn te midden van ons
individualistisch uiteenlopend leven, dàt is het waarvoor God de Heer ons het dagblad als
middel schonk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ontleend aan: J.C. Boogman en C.A. Tamse (red), Emancipatie in Nederland: de ontvoogding
van burgerij en confessionelen in de negentiende eeuw, Den Haag 1978, pag. 179 – 180
De rooms-katholieke leider Schaepman merkt over de Encycliek Rerum Novarum het
volgende op

bron 7

Men heeft geprobeerd de ijzeren loonwet van Ricardo en Lasalle voor een leugen uit te
maken, maar nog steeds bestaat zij, nog steeds geldt in werkelijkheid: het gemiddelde loon is
het onontbeerlijke om te leven, het onontbeerlijke dat normaal nodig is voor het
voortbestaan en de voortplanting. Het gemiddelde loon komt in ieder geval niet uit boven
wat normaal nodig is; als het door de wet van vraag en aanbod daalt, dan moet het leven, het
dagelijks leven van de werknemer zich daarbij aanpassen. Door deze ijzeren loonwet heeft
men de werknemer gemaakt tot iemand, die – zoals je dat noemt – leeft van de hand in de
tand. (…)
Maar er is meer. De ijzeren loonwet en de strijd tussen arbeid en kapitaal zijn
onafscheidelijk met elkaar verbonden. Uit het misbruik van het kapitaal is de ijzeren
loonwet geboren en de ijzeren loonwet heeft arbeid en kapitaal gemaakt tot broers, die met
elkaar vechten en die elkaar des te feller haten, omdat zij in Gods orde broers zijn. Dat
misbruik van het kapitaal vindt zijn oorsprong in die noodlottige dwaling, die alleen winst
beschouwt als vrucht van arbeid; winst hetzij van de ondernemer hetzij van het kapitaal,
hetzij van beiden. Die dwaling die het loon rekent tot de onvermijdelijke onkostenposten en
die vindt, dat de vruchten van de arbeid verkregen worden door verlies van krachten. Deze
dwaling, die geleid heeft tot het ontstaan van de schandelijke woeker, die de Encycliek met
zo’n felle bewoordingen brandmerkt, die dwaling heeft een einde gemaakt aan de
verhouding, de broederlijke verhouding tussen wat je vroeger noemde de patroon en de
arbeider; zij heeft de laatste gemaakt tot een instrument om winst te behalen, niet tot
medewerker, die hij in beginsel is en eigenlijk moet zijn.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ontleend aan: H.J.A.M. Schaepman, ’Rerum Novarum’. rede over de jongste Encycliek van
Z.H. Paus Leo XIII in: De sociale kwestie Rerum Novarum: een verkenning in verleden en
toekomst, Kampen 1991, pag. 62 – 63
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Een prent uit 1898

bron 8

Mare Liberum (= de zee is vrij)

Onderschrift bij de prent:
De Scheveninger: De zee is vrij. As i nou maar zee kan bouwen (zeewaardig is)
Toelichting:
Scheveningen had in die tijd geen haven. De vissersschepen werden vanaf het strand met
behulp van paarden in zee getrokken.
bron: tekening van W. van Konijnenburg in de Nederlandse Spectator van 9 juli 1898, no. 28

900006

12A

8

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 857

Aantallen en percentages vrouwelijke leden van de vier landelijke bonden van handels- en
kantoorbedienden in Nederland 1885-1919

bron 9

1885
1890
1895
1900
1905
1906
1910
1911
1915
1918
1919

1885
1890
1895
1900
1905
1906
1910
1911
1915
1918
1919

Mercurius
Opgericht 1882 (neutraal/liberaal)

Christelijke Vereeniging
Opgericht 1894 (protestants-christelijk)

Aantal
vrouwen

Aantal
vrouwen

47
145
364
654

Percentage
vrouwen
van het
totaal

3
5
8
11

totaal
aantal
leden

177
414
728
1.593
2.124
1.665
1.629
1.577
2.648
4.405
6.139

31
138

Percentage
vrouwen
van het
totaal

2
6

totaal
aantal
leden

50
184
434
443
815
840
831
1.347
2.195

St. Franciscus
Opgericht 1903 (rooms-katholiek))

Algemeene
Opgericht 1905 (socialistisch)

Aantal
vrouwen

Aantal
vrouwen

Percentage
vrouwen
van het
totaal

totaal
aantal
leden

24
*
252
437
835
996

11
*
21
25
27
25

213
972
1.220
1.733
3.146
4.005

24
102
553
1.064

Percentage
vrouwen
van het
totaal

10
13
30
32

totaal
aantal
leden

230
305
200
242
767
1.832
3.342

* geen gegevens bekend

ontleend aan: F. de Haan, Sekse op kantoor: over vrouwelijkheid, mannelijkheid en macht,
Nederland 1860 – 1940, Hilversum 1992, pag. 414– 415
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Schilderij, getiteld: ’Slachtoffer der ellende’ van de Nederlandse schilderes Marie de RoodeHeijermans, 1897

bron 10

bron: A. Aarsbergen e.a., Kroniek van Nederland, Amsterdam 1987, pag 793
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Spotprent van Albert Hahn uit 1908

bron 11

bron: L. de Vries, Het beste van Albert Hahn, Amsterdam/Brussel 1984, pag 51
Einde
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Vragenboekje

Als bij een vraag een verklaring of uitleg
gevraagd wordt, worden aan het antwoord
geen punten toegekend als deze verklaring of
uitleg ontbreekt.

Dit examen bestaat uit 25 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

900011
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Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.
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In dit examen bevindt zich bij vraag 11 een stelopdracht. Reserveer voldoende tijd om deze
opdracht te kunnen uitvoeren.

■■■■

2p

1 ■

4p

2 ■

2p

6p

Europa en de Buitenwereld (1150 – 1350)
Rond 1320 maakte de Venetiaan Pietro Vesconte een kaart van Palestina. Het is één van
de oudste gedetailleerde landkaarten van Palestina.
Leg uit dat het niet verwonderlijk is dat juist een kaart van Palestina tot de oudste
gedetailleerde landkaarten behoort.
Gebruik bron 1.
Licht aan de hand van twee aanwijzingen uit de bron telkens toe, dat ook een ervaren
reiziger als Ibn Battoeta met gemengde gevoelens reageert op een voor hem nieuwe situatie.
Een Arabisch reiziger rond 1250 ondervond langs de zuidelijke routes naar Azië minder
praktische belemmeringen dan iemand uit Europa.
Toon dit aan de hand van twee verschillende voorbeelden aan en maak daarbij telkens een
vergelijking tussen een Arabisch reiziger en een reiziger uit Europa.

3 ■

4 ■
•
•
•

De opbloei van de contacten met de Arabische wereld in de periode 1100 – 1300 werd op
verschillende momenten begunstigd door het samenvallen van ontwikkelingen binnen
Europa en omstandigheden elders.
Geef een voorbeeld van dit samenvallen voor elk van de volgende drie terreinen:
economie
godsdienstig-politiek
wetenschap

2p

5 ■

Gebruik bron 2.
Licht aan de hand van een beeldelement toe, welke visie op de strijd tegen de Saracenen
de maker van deze bron heeft.

2p

6 ■

Gebruik bron 2.
Leg uit waarom deze afbeelding in het begin van de dertiende eeuw inwoners van Europa
nog steeds kan aanspreken.

4p

7 ■

Gebruik bron 3 (a en b).
Paus Innocentius IV en de Franse koning Lodewijk IX zonden in de dertiende eeuw
gezanten naar de Mongolen om zowel godsdienstige als politieke doeleinden te bereiken.
Uit de antwoordbrief van de Mongoolse khan Hülagü kon in Europa iets worden afgeleid
over het resultaat van de gezantschappen.
Licht aan de hand van twee aanwijzingen uit de bron telkens toe of de leidende personen
in Europa deze brief als een blijk van succes beschouwd hebben.

2p

8 ■

Al voor de aankomst van de Europese gezanten beschikten de Mongolen over kennis van
de bijbel.
Op welke manier waren zij aan deze kennis gekomen?

2p

9 ■

Gebruik bron 4.
Leid uit de bron twee redenen af waarom hertog Jan deze oorkonde uitvaardigt.

4p

10 ■

900011
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Gebruik bron 5.
In zijn bewijsvoering dat de aarde rond is, gebruikt Mandeville het begrip tegenvoeters.
Geef eerst aan wat Mandeville onder tegenvoeters verstaat en laat vervolgens zien dat zijn
visie op twee punten afwijkt van meer traditionele opvattingen.
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15p

11 ■

Lees de onderstaande inleiding en schrijf dan overeenkomstig de instructies een
samenhangend betoog.
Inleiding:
De betoogvraag gaat over dorpelingen in Noord-Frankrijk in de periode 1150 – 1300.
Instructies:
Schrijf een samenhangend betoog waarin je de onderstaande stelling verdedigt of
nuanceert. Neem ter bevordering van de opbouw van het betoog de cursief gedrukte
kopjes over.
Stelling:
Het leven van dorpelingen in Noord-Frankrijk veranderde in het algemeen in de periode
1150 – 1300 nauwelijks door contacten met de Arabische wereld.
Algemene verandering
A. Noem kort twee sociaal-economische veranderingen, die zich in de agrarische
samenleving in Noord-Frankrijk in de dertiende eeuw voordeden.
De invloed van materiële goederen
Misschien kwamen dorpelingen in aanraking met de Arabische wereld via goederen die
naar Noord-Frankrijk waren gekomen.
B. Weeg af hoe groot de kans was dat dorpelingen in Noord-Frankrijk rond 1150 in
aanraking konden komen met de Arabische wereld via goederen. Doe hetzelfde voor de
tijd rond 1300.
De invloed van reizen
Het is denkbaar dat dorpelingen door reizen of reisverhalen in aanraking kwamen met de
Arabische wereld.
C. Besteed hieraan aandacht door:
1. aannemelijk te maken dat de meeste dorpelingen tussen 1150 en 1300 niet of nauwelijks
zelf op reis gingen;
2. toe te lichten hoe dorpelingen wel door reisverhalen op de hoogte werden gebracht van
de Arabische wereld;
3. na te gaan of het mogelijk was dat een enkele dorpeling door reizen wél in aanraking
kwam met de Arabische wereld.
De invloed van andere contacten
Men kan zich afvragen of dorpelingen op een andere manier dan door goederen, reizen of
reisverhalen in aanraking konden komen met de Arabische wereld.
D. Noem twee andere manieren waarop inwoners van Europa in de periode 1150 – 1300
met de Arabische wereld in aanraking kwamen en weeg per manier af of dorpelingen in
Noord-Frankrijk zo daadwerkelijk in aanraking kwamen met de Arabische wereld.
Oordeel
E. Rond het betoog af met een afgewogen oordeel over de juistheid van de stelling.
Verwerk hierin de antwoorden van B tot en met D.
Tot slot
F. Stel vast of jouw oordeel ook opgaat voor de bovenlaag in Europa.

900011
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2p

4p

2p

3p

4p

4p

12 ■

13 ■

14 ■

15 ■

16 ■

17 ■

2p

18 ■

3p

19 ■

4p

20 ■
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Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen? Nederland
1880 – 1919: op het breukvlak van twee eeuwen
De opkomst van het socialisme in Nederland rond 1890 viel samen met een felle strijd van
socialisten onderling.
Leg uit welke twee onderlinge tegenstellingen de socialisten rond 1890 verdeelden.
Gebruik bron 6.
In 1895 keurt minister Van Houten ondanks vele protesten de statuten van de NieuwMalthusiaanse Bond goed.
Toon aan de hand van twee citaten uit de bron aan waarom hij vanuit zijn persoonlijke
overtuiging hier weinig moeite mee had.
Gebruik bron 6.
Protesten tegen de goedkeuring van de statuten van de Nieuw-Malthusiaanse Bond
kwamen van verschillende zijde.
Ontleen aan de bron een standpunt van Van Houten waar een rooms-katholiek of een
protestant grote bezwaren tegen zou hebben en geef de inhoud van die kritiek weer.
De schrijfster Henriëtte Roland Holst constateert in 1902 dat:
’…het merendeel der arbeiders (blijft) niet het gemeenschappelijk klasse- of zelfs
vakbelang, maar het ideologisch verschil beslissend achten op het gebied zowel van de
politieke als van de economische organisatie’.
A. Op welke maatschappelijke ontwikkeling wijst haar constatering?
B. Geef een voorbeeld van een politieke organisatie en een voorbeeld van een economische
organisatie waarmee de constatering van Henriëtte Roland Holst ondersteund wordt.
Rond de eeuwwisseling bestonden binnen de vrouwenbeweging verschillende opvattingen
over kwesties die voor de positie van vrouwen belangrijk waren.
Noem twee van deze kwesties en licht bij iedere kwestie het verschil van opvatting binnen
de vrouwenbeweging toe.
Gebruik bron 7.
Deze prent geeft organisatorische en ideologische doelstellingen van de rooms-katholieke
zuil weer.
Toon dit voor elk van beide doelstellingen aan met behulp van telkens een verschillend
element uit de bron.
Gebruik bron 7.
In deze prent neemt de encycliek Rerum Novarum een belangrijke plaats in. De RKSP
laat hiermee zien dat zij deze encycliek van groot belang acht in de verkiezingscampagne.
Leg uit welke overeenkomst er bestaat tussen de hoofdpunten van Rerum Novarum en de
strekking van dit verkiezingsaffiche.
Gebruik bron 7.
Ontleen aan de prent twee aanwijzingen waaruit blijkt dat de opvattingen van de RKSP
botsen met de uitgangspunten van aanhangers van de nachtwakersstaat.
Gebruik bron 8.
Het actief deelnemen aan vrouwenorganisaties bevorderde de persoonlijke emancipatie
van de individuele leden.
Toon aan de hand van twee voorbeelden uit de bron aan dat Cécile van Beek en Donk op
twee verschillende gebieden een sterke persoonlijke ontwikkeling doormaakt.
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4p

3p

4p

21 ■

22 ■

23 ■

4p

24 ■

2p

25 ■

Gebruik bron 8.
In de bron verdedigt Cécile van Beek en Donk zich tegen de kritiek van Henriëtte Roland
Holst.
A. Noem het hoofdpunt van kritiek van Henriëtte Roland Holst en geef een argument dat
Cécile van Beek en Donk daartegen inbrengt.
B. Geef een verklaring voor de felle kritiek van Henriëtte Roland Holst waarbij je haar
socialistische overtuiging betrekt.
Gebruik bron 9.
Zowel het gebruik van een affiche als de inhoud ervan vormen een illustratie van het
moderniseringsproces van Nederland.
Toon dit aan voor elk van beide aspecten. Verwerk in het antwoord waar het de inhoud
betreft twee elementen uit de bron.
Gebruik bron 10.
Uit de tabel blijkt dat in iedere kolom een daling plaatsvindt.
Geef voor elk van de vier kolommen een verklaring voor deze daling.
Leven en werken van Aletta Jacobs zijn baanbrekend geweest voor de positie van
vrouwen in de maatschappij.
Geef aan de hand van twee voorbeelden uit het leven van Aletta Jacobs aan, wat zij heeft
bijgedragen aan een verbetering van de positie van vrouwen.
Rond 1880 kwamen interconfessionele organisaties nauwelijks van de grond.
Noem hiervoor twee redenen.

Einde

900011
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Geschiedenis en staatsinrichting

Examen VWO
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Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs
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Tijdvak 2
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Boekje met bronnen

12A

Begin

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 866

■■■■

Europa en de Buitenwereld (1150 – 1350)

bron 1

Ibn Battoeta beschrijft zijn bezoek aan de Krim, een schiereiland in de Zwarte Zee
Een dag na onze aankomst in deze haven ging een van de kooplieden, die ons vergezelden,
naar de Kifdjak-stam, die in deze steppe woont en die christelijk is. Hij huurde van hen een
paardenwagen, waar we in plaatsnamen en naar al-Kafa reden, een grote stad, uitgestrekt
langs de zeekust en bewoond door christenen, voor het merendeel Genuezen. Ze hebben
een emir1) die ad-Damadier heet. We namen onze intrek in een moskee.
Niet lang nadat we de moskee waren binnengegaan, hoorden we van alle kanten klokgelui
komen. Dit had ik nog nooit gehoord en ik huiverde van afschuw. Ik gaf mijn metgezellen
opdracht de minaret te bestijgen, koranverzen te reciteren, God te prijzen en op te roepen
tot het gebed. Ze deden het en opeens verscheen er een man die met een maliënkolder en
een zwaard kwam binnenrennen. Hij groette ons en toen we vroegen wie hij was, vertelde
hij dat hij de kadi 2) van de daar woonachtige moslims was. Hij zei: „Toen ik de
koranverzen en de gebedsoproep hoorde, vreesde ik voor jullie leven en kwam ik
onmiddellijk hierheen, zoals jullie zien.” Hierna ging hij weg, maar ons overkwam niets.
De volgende dag kwam de emir naar ons toe om ons voor een maaltijd uit te nodigen. We
aten bij hem en maakten een wandeling door de stad. We bezichtigden de prachtige
soeks3) en zagen tot onze verbazing in de haven ongeveer tweehonderd boten,
oorlogsbodems en grote en kleine koopvaardijschepen liggen. Het is een van de meest
befaamde havens ter wereld.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

bron: Ibn Battoeta, de Reis, Amsterdam z.j., pag. 164-165

noot 1

emir = bestuurder

noot 2

kadi = islamitische rechter

noot 3

soek = winkel, markt
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Afbeelding van een relikwieënkistje in de dom van Aken, gemaakt in het begin van de
dertiende eeuw. De afbeelding is een weergave van de geslaagde belegering van de Saraceense
stad Pamplona in Noord-Spanje door Karel de Grote (die regeerde van 768 – 814)

bron 2

bron: J. van Herwaarden, Pelgrimstochten, Bussum 1974, pag. 73
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bron 3a en 3b

Het begin van de brief van khan Hülagü aan koning Lodewijk IX uit 1262

bron 3a

God, die voorheen vaak en op verschillende manieren tot de vaderen gesproken heeft
door de profeten, heeft in deze laatste dagen gesproken tot onze grootvader Djingiz door
Teb-Tenggeri4), waarbij hij hem de gebeurtenissen onthulde die wonderbaarlijk in de
toekomst zouden geschieden … en verklaarde:
„Ik ben de enige, almachtige God in het allerhoogste, en ik heb jou gesteld als heer over
de volken en de koninkrijken om heerser te zijn over de gehele aarde, om uit te rukken en
neer te halen, te verwoesten en te vernietigen, om te bouwen en te planten.”

1
2
3
4
5
6
7

Een historicus heeft uitgezocht dat khan Hülagü in deze brief gebruik maakt van de
volgende twee fragmenten uit de bijbel

bron 3b

fragment a: God, die voorheen vaak en op verschillende manieren tot de vaderen
gesproken heeft door de profeten, heeft in deze laatste dagen gesproken door zijn zoon
(Jezus Christus).
fragment b: „Ik (God) stel u (een profeet) heden over de volken en de koninkrijken om uit
te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten
(…)”.

1
2
3
4
5
6

ontleend aan: P. Jackson, Europa en het Mongoolse rijk, in: Spiegel Historiael januari/
februari 1998, pag. 50

Uit een oorkonde van Jan II, hertog van Brabant (1296)

bron 4

Wij, Jan, door de gratie Gods, hertog van Lotharingen, Brabant en Limburg, aan allen die
dit schrijven zullen zien, wij willen dat het bekend weze, dat wij aan al de kooplieden, die
zich met hun goederen naar onze stad Antwerpen begeven, een vrijgeleide geven. Wij
zullen hen niet aanhouden, noch doen aanhouden, tenzij voor een misdaad die zij
persoonlijk zouden bedrijven. Dit vrijgeleide zal nog geldig blijven 14 dagen nadat wij het
goed zouden geacht hebben het in te trekken…

1
2
3
4
5
6

bron: R. Camelinckx, Boeren, heren, handelaars en stedelingen in de middeleeuwen,
Antwerpen/Amsterdam 1975, pag. 16

Teb-Tenggeri = hemelgod van de Mongolen. Hij stond centraal in een cultus die vooral
gekenmerkt werd door voorouderverering.

noot 4
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Fragment uit de ’Reizen’ van Jan van Mandeville

bron 5

Zo zeg ik naar waarheid dat een man helemaal rondom de wereld zou kunnen reizen,
boven en beneden, als hij maar de goede gezondheid, het juiste gezelschap en een geschikt
schip zou hebben, zoals ik eerder ook al opmerkte. En op zijn weg zou hij overal mensen,
landen, eilanden, plaatsen en steden vinden, al naar gelang er in die landen zijn. Want je
moet goed weten dat de mensen die recht onder de Antarctische Pool 5) leven, zich precies
bevinden tegenover degenen die recht onder de Arctische Pool6) leven, net zoals wij en
degenen die bij onze Antipoden leven elkaars tegenvoeters zijn. Dat is overal op de wereld
hetzelfde. Elk deel van de aarde en zee heeft zijn tegenovergestelde deel, dat er altijd mee
in balans is.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

bron: D.E.H. de Boer (red.), Kennis op kamelen, Europa en de buitenwereld (1150 – 1350),
Amsterdam 1998, pag. 40

noot 5

De Antarctische Pool is de zuidpool.

noot 6

De Arctische Pool is de noordpool.
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Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen? Nederland
1880 – 1919: op het breukvlak van twee eeuwen
S. van Houten schrijft in 1876 onder andere het volgende over de bevolkingsleer en de
seksuele moraal. In 1895 zal hij als minister besluiten tot Koninklijke goedkeuring van de
statuten van de Nieuw-Malthusiaanse Bond

bron 6

Er moet een einde komen aan de onkunde met de wetten der fysiologie7). Ieder behoort
dit te weten. Aan zijn eigen behoeften, zijn eigen oordeel, moet worden overgelaten welk
gebruik hij van zijn wetenschap maken wil. Men moet ophouden als Goddelijke wil, als
noodlot, als onvermijdelijk te beschouwen, wat zulks niet is. Men moet ophouden als
plichtmatig aan te zien, wat op geen enkele grond van humaniteit of maatschappelijk
belang te verdedigen is. (…)
Want waarlijk, in alle klassen der maatschappij zijn de vrouwen het hartelijk moede, (…)
zulke vruchtbomen te zijn, onophoudelijk kinderen voortbrengende en hierbij hare fysieke
en morele kracht langzamerhand uitputtende. En niet in het minst in de laagste klassen,
waar de vrouw te midden van dat alles nog werken moet voor de kost, waar de inkomsten
ontoereikend zijn, (…) maar het brood voor de nieuwgeborenen uit de monden der
andere kinderen of der ouders moet worden bespaard. Meent gij dat zij niet snakken naar
een beter lot, die vrouwen, die men bijna niet anders ziet dan met een kind op den arm en
een kind aan de hand, en wier bleek en vroeg gerimpeld gelaat de stempel draagt van
onophoudelijk zwoegen en zorgen bij dag en bij nacht? (…)
Ik geef toe, dat de vrouwen minder van extra-matrimoniale betrekkingen8) worden
afgeschrikt, wanneer zij beveiligd zijn tegen ongewenste zwangerschap. Doch ik kan dit
volstrekt niet als een bezwaar beschouwen. Ik beschouw het als een der noodlottigste
gevolgen van extra-matrimoniale betrekkingen, dat de vrouw bloot staat aan
zwangerschap en dat er alzo kinderen kunnen worden geboren voor wie in geen enkel
opzicht behoorlijk gezorgd is. (…)
Men kan als regels van moraal stellen, dat elke verkorting van de fysieke en zedelijke
vrijheid ener vrouw, elk misbruik van toevallige gunstige omstandigheden, ene misdaad is.
Verder dat het onzedelijk is het leven te geven aan kinderen, voor wie men niet heeft
gezorgd en niet zorgen wil, gelijk liefdevolle ouders betaamt.

1
2
3
4
5
6
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8
9
10
11
12
13
14
15
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17
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21
22
23
24
25

ontleend aan: S. van Houten, Beschouwingen over de bevolkingsleer in verband met de
sexuele moraal (1876), in: Vragen des tijds 1877, eerste deel, pag. 37, 44- 45, 46 -47 en 49

noot 7

Fysiologie is de leer van het functioneren van het menselijk lichaam.

noot 8

Extra-matrimoniale betrekkingen zijn buitenechtelijke betrekkingen.

900011

12A

6

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 871

Verkiezingsaffiche RKSP 1918

bron 7

Toelichting
Bij de afbeelding van het rooms-katholieke kamerlid Schaepman staat ’credo pugno’; dit
betekent ’ik geloof, dus ik strijd’.
bron: P. de Coninck en P. Dirkse, Roomsch in alles, het rijke roomse leven 1900 – 1950,
Zwolle/Utrecht 1996, pag. 42
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Eén van de initiatiefneemsters van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898,
Cécile van Beek en Donk, schrijft over de moeilijkheden bij het vinden van voldoende steun
voor het organiseren van de tentoonstelling

bron 8

De beste methode om onze tegenstanders tot zwijgen te brengen ofwel te veranderen in
bondgenoten, was het persoonlijk gaan verklaren van onze plannen in de verschillende
gemeenten van het land. (…)
Maar voor de meesten van ons, die nog nimmer in het openbaar hadden gesproken, was
dit een waar schrikbeeld. Ik voor mij herinner mij dagen ziek te zijn geweest van angst.
Een der eerste keren, dat ik bevend een podium betrad, keerde zich vinnig noodlot tegen
mij. Als tegenstander trad grimmig op een socialiste, een vrouw van groot talent, voor wier
letterkundige arbeid ik de warmste bewondering voelde. (bedoeld wordt: Henriëtte Roland
Holst-Van der Schalk)
Zij verweet ons de vrouwen uit het volk te willen verderven, haar af te houden van de
klassenstrijd, haar op dwaalwegen te lokken. (….) De aanval geschiedde met zulk een
woede, dat de spreekster mij de ergste woorden toeriep en daarbij stampvoette. Nog zie ik
het gebaar! (…) Wellicht, wanneer deze vrouw zich thans nog dit ogenblik herinnert, zal zij
er om glimlachen, en moeten erkennen, dat wij de proletariërvrouw geen verderf hebben
gebracht. Waarschijnlijk heeft zij sinds lang ingezien, dat elke beweging, die tot doel heeft
het wekken van belangstelling voor sociale misstanden, het aankweken van rechtsgevoel,
het laten dromen van een gelukkiger toekomst, altijd de maatschappij ten goede komt. In
elk geval zal zij de zuiverheid van onze bedoelingen nu niet meer verdenken. Doch toen
stond zij voor mij, de ogen vlammend van haat en verachting en klaagde mij aan als
verraadster van de vrouw van het volk, en ik, ongeoefend in het spreken, onwetend nog
van vele sociale strijdvragen, die ik pas later leerde kennen, voelde me als een machteloos
dwergje tegenover een vertoornde reuzin, en toch was mijn hart zeker niet minder vol
liefde voor de proletariërvrouw dan het hare, maar wij spraken in dat uur ieder een andere
taal en konden elkaar niet verstaan.

1
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ontleend aan: Cécile de Jong van Beek en Donk, Vrouwenwerk in beeld, De Nationale
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898, Amsterdam 1918, deel II, pag. 313
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Een reclame voor gloeilampen

bron 9

bron: A.F. Manning (red.), Nederland rond 1900, Amsterdam 1993, pag. 156
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Gemiddelde grootte en samenstelling van het Nederlandse huishouden, 1899 – 1920

bron 10

gemiddeld aantal
kinderen per
huishouden

gemiddeld aantal
éénouder-huishoudens

gemiddeld aantal
inwonenden per huishouden
waarvan:
verwanten e.d.

personeel

1899

2,27

0,29

0,32

0,21

1909

2,23

*

*

0,17

1920

2,13

0,25

0,27

0,13

* geen gegevens

ontleend aan: CBS, 1899 – 1989, negentig jaar statistiek in tijdreeksen, ’s-Gravenhage 1989,
pag. 22 en H.M. Dupuis e.a., Een kind onder het hart, verloskunde, volksgeloof, gezin,
seksualiteit en moraal vroeger en nu, Amsterdam 1987, pag. 121
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