
Eindexamen geschiedenis havo 2008-II

havovwo.nl

▬ www.havovwo.nl        www.examen-cd.nl ▬

Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië 
 

 1 maximumscore 4 
De juiste combinatie is: 
1 de Napoleontische oorlogen (2) past bij fragment A (1811). 
2 de Japanse bezetting (4) past bij fragment E (1942). 
3 de Bersiap-tijd (1) past bij fragment B (1945). 
4 de Republiek Indonesië (5) past bij fragment D (1949). 
5 de Nieuw-Guinea kwestie (3) past bij fragment C (1962). 
 
Voor de juiste volgorde (2, 4, 1, 5, 3) 2 
Voor de juiste combinaties (A-2, E-4, B-1, D-5, C-3) 2 
 
Opmerking 
Als door het wegstrepen van één foutief geplaatst onderwerp een verder 
juiste reeks ontstaat wordt één scorepunt toegekend.  
Als twee combinaties juist zijn, mag er één scorepunt worden toegekend. 
 

 2 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken: 
Van den Bosch zorgde ervoor dat: 
• de Javaanse boeren plantloon kregen 1 
• de Javaanse regenten cultuurprocenten ontvingen 1 
 

 3 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Ad 1:  
• In het Cultuurstelsel wordt het dualistisch Binnenlands Bestuur 

ingevoerd (waarbij Nederlandse ambtenaren met Indonesische 
bestuurders in een duaal stelsel Nederlands-Indië besturen) 1 

• de regent ergert zich aan de bemoeizucht/betweterij van de 
Nederlandse ambtenaren (die zich met zijn bestuur bemoeien) 1 

Ad 2: 
• Enerzijds schrijft hij wel een kritische brief naar de minister omdat hij 

hoopt dat die veranderingen zal doorvoeren 1 
• Anderzijds schrijft de regent zijn brief anoniem, blijkbaar is hij bang 

voor represailles/kan kritiek dus gevaar opleveren voor hem / 
ambtenaren zijn ongevoelig voor kritiek / schrijft hij niet aan de 
gouverneur-generaal (maar aan de minister) 1 
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 4 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Door de kortere reisroute waagden meer Europese vrouwen de 

oversteek naar hun man, waardoor het aantal Europese vrouwen in 
Nederlands-Indië toenam 1 

• Het grotere aantal Europese vrouwen zorgde ervoor dat de contacten 
van Europese mannen met Indonesische vrouwen verminderden/er 
minder sprake was van samenleven van Europese mannen met 
Indonesische vrouwen, waardoor de Nederlands-Indische mengcultuur 
verdween/europeaniseerde 1 

 
 5 maximumscore 3 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Een juiste omschrijving van tempo doeloe (bijvoorbeeld de goede oude 

tijd in Nederlands-Indië/het geïdealiseerde beeld van het Indische 
verleden/de harmonie in Nederlands-Indië) 1 

 
• Ondersteund met twee juiste verwijzingen naar de foto  2 
      (bijvoorbeeld twee van de volgende:  
− Het gaat hier om een welgesteld gezin, zoals onder meer blijkt uit de 

voornaamheid van het huis. Het prettige gevoel van goede oude tijd 
wordt opgeroepen door de luxueuze woonomgeving. 

− Het gezin is van gemengde samenstelling. De man is blank, zijn vrouw 
is Javaans. Hierdoor roept de foto het beeld op dat Europeanen en 
Indonesiërs harmonieus met elkaar omgingen, wat past bij tempo 
doeloe.) 

 
per juist voorbeeld 1 
 

 6 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De koelieordonnantie hield in dat de koelies een contract moesten 

ondertekenen en dat wanneer zij zich niet aan dit contract hielden de 
planter ‘poenale sanctie’ kon toepassen/de koelie streng kon straffen 1 

• Voor de planters op Sumatra betekende dit een vergroting van hun 
macht tegenover de koelies, waardoor zij hun arbeiders langer konden 
vasthouden/het personeelgebrek op Sumatra konden oplossen 1 

• Dit past binnen het koloniale economische beleid, omdat in deze 
periode de Indische economie geliberaliseerd werd/de 
overheidsinvloed juist teruggedrongen werd/het aan de planters werd 
overgelaten hoe zij hun arbeiders behandelden 1 
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 7 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De ene kant/het ene gezicht van de Nederlanders was het gezicht van 

de koloniale onderdrukker/veroveraar, wat bijvoorbeeld blijkt uit de 
wrede oorlogsvoering in Atjeh 2 

• De andere kant/het andere gezicht van het Nederlandse koloniale 
bestuur was de zorg voor de welvaart van de Indonesische bevolking, 
wat bijvoorbeeld blijkt uit de irrigatieprojecten/de aandacht voor 
onderwijs en medische verzorging die uit de Ethische Politiek 
voortkwamen 2 

 
 8 maximumscore 4 

Uit het antwoord moet blijken dat: 
twee punten van kritiek van Snouck Hurgronje op de Volksraad zijn:  
• dat de Volksraad alleen in schijn een vertegenwoordigend lichaam is / 

dat er geen vrijheid van meningsuiting is / dat niet alle klassen 
vertegenwoordigd zijn 1 

• dat de Volksraad niet de wetgevende macht van Nederlands-Indië 
wordt (het is slechts adviesorgaan) 1 

Bij de herziening van de Volksraad in 1925 is met de kritiek van Snouck 
Hurgronje 
• geen rekening gehouden, omdat de onevenredige verdeling van de 

zetels niet veranderd is, waardoor er geen representatieve 
vertegenwoordiging ontstond 1 

• wel rekening gehouden, omdat de Volksraad een medewetgevend 
orgaan werd 1 

 
 9 maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Bij 1: De Nederlander in de bron wordt vernederd. Het was voor de 

Japanners belangrijk dat dit goed zichtbaar was voor de Indonesische 
bevolking, zodat duidelijk werd dat de verhoudingen veranderd waren 2 

• Bij 2: De vernedering van de Nederlander toonde Indonesiërs dat de 
Nederlanders niet superieur waren aan Aziaten. Dit besef gaf een grote 
impuls aan het Indonesisch nationalisme 2 
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 10 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is:  
• De tweede ‘politionele actie’ leek eerst een succes, omdat binnen korte 

tijd de doelen (arrestatie Soekarno/Hatta) werden bereikt 1 
• maar bleek later een mislukking, omdat Nederland door de Verenigde 

Naties/de Verenigde Staten werden gedwongen zich terug te trekken/te 
onderhandelen met de Republiek Indonesia / veel kritiek kreeg in het 
buitenland / in Nederland politieke verdeeldheid ontstond / het 
Nederlandse leger geconfronteerd werd met een succesvolle guerrilla 
van de Indonesische nationalisten 1 

 
 11 maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Als voorbeeld van economisch kolonialisme kan Soekarno gedacht 

hebben aan de grote rol van het Nederlandse bedrijfsleven ook na de 
onafhankelijkheid 1 

• Als reactie daartegen ging Indonesië over tot nationalisatie van 
Nederlandse bedrijven in Indonesië 1 

• Als voorbeeld van politiek kolonialisme kan Soekarno gedacht hebben 
aan het Nederlandse bestuur over Nieuw-Guinea. Volgens Soekarno 
was dit gebied een deel van Indonesië/waren de Nederlandse 
aanspraken koloniaal 1 

• Als reactie daarop betwistte Indonesië het Nederlands gezag over 
Nieuw-Guinea met diplomatieke middelen/dreigde met oorlog/stuurde 
soldaten naar Nieuw-Guinea 1 

 
Opmerking 
Alleen als voorbeelden en reacties na 1955 worden genoemd, worden 
scorepunten toegekend. 
 

 12 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Nieuw-Guinea vormt op dat moment een (overzees) deel van 

Nederland. Het bestuur valt dus onder het Nederlandse ministerie van 
binnenlandse zaken 1 

• Hiermee laat de Nederlandse regering zien dat de Indonesisiche 
aanspraken op Nieuw-Guinea afgewezen worden 1 

• Nederland voert in de jaren vijftig een beschavingsoffensief om de 
Papoeabevolking op te voeden. De groei van het aantal schoolgaande 
leerlingen en leerkrachten toont aan dat dit succesvol is 1 

• Tussen het beschavingsoffensief in de jaren vijftig en de Ethische 
Politiek omstreeks 1900 bestaat continuïteit, omdat beide erop gericht 
waren het welzijn van de Indonesische bevolking te verhogen (onder 
andere) door onderwijs 1 
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Ten oorlog! Europese oorlogen 1789 - 1919. Oorlog als 
maatschappelijk fenomeen 

 
 13 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De algemene dienstplicht paste volgens de Franse regering bij de 
revolutionaire idealen, omdat alle Fransen daardoor gelijk deelnamen aan 
de verdediging van hun vaderland/de revolutie. 
 

 14 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Het is aannemelijk dat deze brief de situatie in het leger van Napoleon in 
1812 beschrijft, omdat (twee van de volgende): 
− in de Duitse bezette gebieden worden dienstplichtigen geronseld. 
− de brief is van een jongen uit Hulst die in het Franse leger zit. 
− Fraeijenhove schrijft dat het leger naar Rusland zal trekken. 
 
per juist gegeven uit de brief 1 
 

 15 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Door harde maatregelen (zoals de invoering van de dienstplicht en 
gedwongen inkwartiering die in de bron beschreven worden) jaagt 
Napoleon de Duitse bevolking tegen zich in het harnas; hierdoor wordt de 
behoefte aan een krachtige/eigen Duitse natie sterker.  
 

 16 maximumscore 2 
De juiste volgorde is: 
5, 6, 2, 4, 3, 1. 
 
Opmerking 
Als door het wegstrepen van één foutief geplaatst cijfer een verder juiste 
reeks ontstaat, wordt één scorepunt toegekend. 
 

 17 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is (de twee volgende): 
• Tsaar Nicolaas I beschermde geloofsgenoten/probeerde het Russische 

volk achter zich te krijgen 1 
• Tsaar Nicolaas I probeerde invloed te krijgen in het oostelijk 

Middellandse Zeegebied 1 
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 18 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat: 
• de Russische officier aangeeft dat Rusland nog te weinig 

geïndustrialiseerd is (in verhouding tot de Geallieerden), waardoor er 
te weinig munitie/modern transport is om de oorlog te kunnen winnen 1 

• wat duidelijk maakt dat de Krimoorlog al een moderne oorlog is, omdat 
in de moderne oorlogsvoering de industriële productie van grote 
betekenis is 1 

 
 19 maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De tekst beschrijft dat er sprake is van een guerrilla/een oorlog van 

ongeüniformeerde burgers/franc-tireurs 1 
• wat past bij de oorlog ná de slag bij Sedan, omdat het 

“officiële”/geüniformeerde Franse leger zich daar overgeeft/een 
nederlaag lijdt / dan de guerrilla van de Franse bevolking tegen de 
Duitse legers begint 1 

 
Deze tekst past bij de rol van de pers in de Frans-Duitse oorlog, omdat 
deze tekst (de twee volgende): 
• is geschreven door een oorlogscorrespondent die de oorlog/de legers 

direct volgt  1 
• het vijandbeeld (de Fransen zijn onbetrouwbaar en zeer gevaarlijk) 

versterkt / propaganda maakt voor het Duitse thuisfront 1 
 

 20 maximumscore 3 
Uit het antwoord moet blijken dat: 
• in de bron beschreven wordt, dat de “Pruis” op een verraderlijke 

manier wordt beschoten / er een ongeregelde oorlog is uitgebroken/er 
geen verschil meer is tussen de burgerbevolking en het vijandelijke 
leger 1 

• wat voor de Duitse soldaten bedreigend is/grote onzekerheid oplevert / 
waarop gereageerd wordt met terreur/hard optreden tegen de 
burgerbevolking 1 

 
• dit voor Nederland leidde tot een grote stroom Belgische vluchtelingen 

die moesten worden opgevangen 1 
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 21 maximumscore 5 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Oostenrijk gedraagt zich agressief (als een dreigende roofvogel) 1 
• tegenover Servië, dat zich trots opstelt (als een haan)  1 
• waarbij Servië zich gesteund weet door het machtige Rusland (de beer 

die op de achtergrond blijft) 1 
 
• Omdat Rusland een rol op de achtergrond krijgt/als wat stiekem wordt 

afgebeeld/gezien kan worden als aanstichter/opstoker van Servië, past 
dit niet bij het beeld dat Rusland wil uitdragen 2 

 
 22 maximumscore 4 

Een juist antwoord bevat de volgende elementen: 
• Een juiste weergave van het opgeroepen beeld van de barbaarsheid 

van de Duitse invasie, met een juiste verwijzing naar de prentbriefkaart 
(bijvoorbeeld in het onderschrift wordt het Duitse leger betiteld als 
‘barbaren’, wat in de compositie van de foto/de weergave van de arme 
boer met zijn vrouw op een hondenkar/de ontreddering op de gezichten 
wordt weergegeven) 2 

• Een juiste uitleg waarom deze prentbriefkaart daarvoor geen bewijs 
levert (bijvoorbeeld deze scène van een arm boerengezin zou ook 
zonder de Duitse inval hebben kunnen plaatsvinden/alleen door het 
onderschrift wordt deze foto gekoppeld aan de Eerste Wereldoorlog / 
de foto kan in scène zijn gezet/van veel oudere datum zijn) 2 

 
 23 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Deze prentbriefkaarten werden industrieel/op grote schaal/met moderne 
technieken geproduceerd, dit is kenmerkend voor de industriële aanpak in 
de Eerste Wereldoorlog / door prentbriefkaarten die aan het thuisfront voor 
iedereen zichtbaar waren kon het moreel daar worden opgevijzeld, in de 
Eerste Wereldoorlog was het thuisfront even belangrijk voor de 
overwinning als het slagveld. 
 

 24 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Aanvankelijk wordt shellshock gezien als lafheid, later wordt het als 

een neurose erkend 1 
• wat kan worden verklaard uit de wetenschappelijke vooruitgang op het 

gebied van de psychiatrie/psychologie 1 
 

 25 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat luitenant-kolonel Maxwell neerbuigend 
spreekt over ‘die klasse’ (de arbeiders) / de arbeidersklasse beschouwt als 
minderwaardig tegenover zijn eigen klasse. 
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 26 maximumscore 2 
Kern van een juist antwoord is een juiste afweging welke bron meer 
betrouwbare gegevens oplevert over de ervaringen van frontsoldaten 
(bijvoorbeeld in bron 12 geeft de sergeant een beschrijving van zijn eigen 
ervaring, terwijl in bron 13 de luitenant-kolonel in de brief aan zijn vrouw 
een afstandelijke beschrijving geeft, wat bron 12 betrouwbaarder maakt). 
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Doordat het leger zo de mythe kon handhaven dat het niet verslagen was 
(omdat de burgerregering de wapenstilstand sloot), kon de nederlaag 
geweten worden aan de democraten die verraad hadden gepleegd / het 
leger in de rug hadden gestoken. 
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