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Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

De Republiek in een tijd van vorsten
1

maximumscore 4
Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende):
− Het instellen van vaste belastingen, waardoor er geen bedes bij
Statenvergaderingen nodig waren (waarvoor concessies moesten
worden gedaan).
− Het oprichten van huurlingenlegers, waardoor zij minder afhankelijk
werden van hun adellijke vazallen.
− Het aanstellen van burgerlijke/betaalde bestuurders/ambtenaren,
waardoor zij zich onafhankelijker van adel (en geestelijkheid) konden
opstellen.
per juiste combinatie van middel en uitleg

2

2

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Dankzij de Oostzeehandel/de graanhandel door de Sont beschikte de
Nederlanden over een uitgebreid handelsnetwerk, dat kon worden ingezet
voor de handel in Aziatische producten.
of
Dankzij de vaart op de Oostzee kwam er in de Nederlanden kennis van
scheepsbouw/zeevaart / kwamen er ervaren zeelieden die kon/konden
worden ingezet voor de scheepvaart op Azië.
of
Dankzij de Oostzeehandel werd er voldoende materiaal/hout geïmporteerd
om de schepen te bouwen die voor de handel op Azië nodig waren.

3

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

4

Antwoord

Scores

maximumscore 2
In een juist antwoord worden twee gebeurtenissen van een juiste uitleg
voorzien, bijvoorbeeld (twee van de volgende):
− De invoering van de Acte van Navigatie (1) leidde tot een scherpe
tegenstelling / handelsoorlogen met Engeland, waardoor de Republiek
zich van een bondgenoot vervreemdde.
− De invoering van de Tiende Penning (2) leidde tot het vormen van een
monsterverbond (van alle gewesten / van calvinisten en katholieken)
tegen Alva (en daarmee tot diens vertrek).
− De oprichting van de VOC (3) maakte het mogelijk dat de Republiek
een grote mogendheid werd door de enorme winsten uit de handel met
Azië.
− De Val van Antwerpen (4) zorgde ervoor dat Brabant geen politieke rol
meer kon spelen in het verzet tegen Filips / dat de Opstand in het
Noorden werd versterkt door de stroom Antwerpse vluchtelingen.
− Door de handel met de Hanze (5) werden de Vlaamse steden rijk,
waardoor de Habsburgers hun politieke centrum daar vestigden.
− De WIC (6) zorgde voor deelname van de Republiek in de
driehoekshandel, waardoor de Republiek belangen moest veiligstellen /
handelsposten in Afrika/Amerika moest bezetten.
Opmerking
Alleen als duidelijk wordt gemaakt welk politiek gevolg de
sociaaleconomische gebeurtenis heeft, worden scorepunten toegekend.

5

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat Willem van Oranje een gevolg van de
Bloedbruiloft beschrijft, omdat de brief gaat over de uitschakeling van de
hugenoten tijdens de Bartholomeusnacht/de Bloedbruiloft, waardoor de
Opstand de steun van de Franse calvinisten verliest.
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6

Antwoord

Scores

maximumscore 6
Voorbeeld van een juist antwoord is:
bij 1:
Filips wil zijn centralisatiepolitiek doorvoeren want:
• er worden burchten gebouwd waar opstanden zijn geweest
(bepaling 2)
• de Brede Raad wordt afgeschaft zodat de steden geen eigen wetten
meer aannemen (bepaling 4)
bij 2:
Filips wil zijn inkomsten vergroten want:
• hij wil één muntstelsel invoeren waardoor de handel wordt bevorderd /
er geen geld meer wordt verloren aan wisselen (bepaling 5)
• de kusten worden beveiligd waardoor handelsschepen worden
beschermd tegen kapers (bepaling 7)
bij 3:
Filips wil het vertrouwen van de bevolking herwinnen want:
• hij wil de afschrikwekkende naam van de Inquisitie vermijden
(bepaling 1)
• hij wil een generaal pardon / gematigde straffen voor de
opstandelingen (bepaling 8)

1
1

1
1

1
1

Opmerkingen
− Als een van de bepalingen met een juiste toelichting bij meer dan één
punt wordt gebruikt, wordt één maal 1 scorepunt toegekend.
− Als er geen juiste toelichting wordt gegeven, wordt geen scorepunt
toegekend.
7

maximumscore 3
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• De reden dat Leicester landvoogd was geworden in de Noordelijke
Nederlanden was dat de opstandige gewesten in de Acte van
Verlatinghe Filips II hadden afgezworen en nu een nieuwe landsheer
hadden gezocht (in Engeland) / nog niet besloten hadden als
Republiek verder te gaan (en geen landsheer meer te zoeken)
• Een militair strategische reden voor Leicester is, dat als de
bevoorrading van de Spaanse troepen (in de Zuidelijke Nederlanden)
door de blokkade zou worden belemmerd, deze troepen de strijd niet
zouden kunnen volhouden
• Een centraal uitvoerend college werd gezien als een bedreiging van de
rechten van de Staten / leek te veel op het instellen van een centraal
gezagsorgaan / tastte de gewestelijke/stedelijke autonomie aan
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8

9

10

11

Antwoord

Scores

maximumscore 4
Uit het antwoord moet blijken dat Maurits met deze prenten zou kunnen
laten zien dat:
• hij in het buitenland serieus genomen wordt / op een lijn staat met een
vorst, omdat hij zich laat vergezellen door hooggeplaatste
edelen/gasten/gezanten / zijn naam verbonden wordt aan een grote
technische prestatie
• in de Republiek wetenschap/techniek / de kunsten bloeit/bloeien / de
Republiek niet onderdoet voor andere landen, wat blijkt uit de bouw
van de zeilwagen / het experiment met de zeilwagen / de dichter die
meerijdt
maximumscore 3
Uit het antwoord moet blijken dat:
• deze prent vanuit de Spaanse kant is gemaakt
• wat kan worden ondersteund door twee juiste verwijzingen naar de
prent, bijvoorbeeld (twee van de volgende):
− de Hollandse maagd spint ijverig garen uit diefstal en bedrog.
− de Hollandse maagd heeft de slang (van ketterij) op schoot.
− de Hollandse maagd laat toe dat een nar de opbrengsten van het
spinnen verzamelt.
− Spinola/Spanje wil Holland redden door diefstal en bedrog weg te
branden.
− de titel van de prent (de rebelse staat).
maximumscore 4
Kern van een juist antwoord is:
• Na 1648 / de Vrede van Munster mogen Hollandse schepen weer zelf
wol in Spanje halen (zoals uit de bron blijkt). Dit is nadelig voor de
Engelsen, omdat hun schepen blijkbaar minder worden gebruikt
• Met de Acte van Navigatie wordt het de Republiek verboden goederen
uit een ander land in Engeland in te voeren, zodat zij niet langer de
Spaanse wol naar Engeland kunnen vervoeren (en kunnen de
Engelsen zelf deze handel weer overnemen)

2

2

1
2

2

2

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat in de bron wordt beschreven dat
economische rivaliteit om Suriname/de suikerhandel de oorzaak is van de
oorlogsverklaring van Engeland aan de Republiek, waaruit blijkt dat de
oorlogen tussen de Republiek en Engeland in de zeventiende eeuw
economische oorzaken hebben / gevoerd worden als gevolg van conflicten
op handelsgebied.
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12

Antwoord

Scores

maximumscore 4
Een juist antwoord bevat de volgende elementen:
• een juiste omschrijving van de drie zijden van de driehoekshandel van
de WIC, bijvoorbeeld goederen/munten uit Europa werden in Afrika
geruild tegen slaven die in Amerika werden geruild tegen
plantageproducten die in Europa werden verkocht
• een juiste afleiding uit de bron waarmee uitgelegd wordt dat Suriname
past in de driehoekshandel, bijvoorbeeld de slaven die door de WIC uit
Afrika naar Suriname worden gebracht, worden daar op de plantages
ingezet voor de productie van de suiker die in Europa wordt verkocht

2

2

De Verenigde Staten en hun federale overheid, 1865-1965
13

14

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• In politiek opzicht was aan het einde van de negentiende eeuw in de
zuidelijke staten geen sprake van gelijke kansen voor de zwarte
bevolking, omdat haar het stemrecht werd onthouden / zij (door de
segregatie) nog altijd tweederangs burgers waren
• In economisch opzicht was aan het einde van de negentiende eeuw in
de zuidelijke staten geen sprake van gelijke kansen voor de zwarte
bevolking, omdat een groot deel als sharecropper afhankelijk bleef van
hun vroegere eigenaren
maximumscore 5
Een juist antwoord bevat de volgende elementen:
• een antwoord dat de bron geeft op de onderzoeksvraag, bijvoorbeeld
dat de zwarte bevolking zich coöperatief / loyaal / onderdanig opstelt
tegenover de witte bevolking
• je twijfelt aan de bruikbaarheid van de bron voor dit onderzoek, omdat
Booker T. Washington spreekt tot een voornamelijk blank publiek
waardoor hij zich wellicht gematigder opstelt dan je zou verwachten
(op grond van de feitelijke situatie)
• je twijfelt aan de bruikbaarheid van de bron voor dit onderzoek
vanwege de achtergrond van Booker T. Washington, omdat hij behoort
tot de zwarte elite waardoor hij minder goed op de hoogte zou kunnen
zijn van de leefomstandigheden van de arme zwarten
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15

Antwoord

Scores

maximumscore 3
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Met de (één van de volgende):
− door kolenstof bedekte
− ernstig kijkende
− in (volwassen) mijnwerkerskleding gehulde kinderen
• kan Hine de politieke boodschap overbrengen dat er een verbod moet
komen op kinderarbeid
• wat aansluit bij het uitgangspunt van de Progressive Movement, die de
maatschappij wil verbeteren door sociale wetgeving/overheidsingrijpen

16

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat de Verenigde Staten door het
Panamakanaal sneller troepen konden verplaatsen / een sterkere
strategische positie hadden in Midden-Amerika, wat de actievere
buitenlandse politiek / de rol van wereldmacht die Theodore Roosevelt
nastreefde, mogelijk maakte.

17

maximumscore 4
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• De tekenaar is tegen het plan van president Wilson om de Verenigde
Staten lid te laten worden van de Volkenbond
• Het argument dat hij in de prent voor zijn standpunt geeft is dat de
Verenigde Staten door het lidmaatschap van de Volkenbond betrokken
kunnen worden bij buitenlandse verwikkelingen / de soevereiniteit
zullen verliezen / het beleid van isolationisme moeten opgeven
• Dit argument komt in de prent naar voren door (twee van de volgende):
− de angstige blik / de zweetdruppel van Uncle Sam.
− de vrouw die staat voor buitenlandse verwikkelingen.
− de man (de Senaat) die probeert in te grijpen met de grondwet.

18

19

maximumscore 2
Kern van een juist antwoord is:
• Een politieke verklaring is dat als gevolg van de Red Scare
socialistische/communistische partijen werden gewantrouwd / werden
vervolgd
• Een economische verklaring is dat als gevolg van de stijgende welvaart
de aantrekkingskracht van de socialistische partijen kleiner werd
maximumscore 3
Kern van een juist antwoord is:
• Uit de brief komt een strijdbare/zelfbewuste houding naar voren
• wat verband houdt met de Eerste Wereldoorlog, omdat de zwarte
bevolking een grote bijdrage heeft geleverd aan de oorlogsinspanning,
waarvoor zij nu de beloning opeist/erkend wil worden / wat tot een
groter zelfbewustzijn heeft geleid
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20

Antwoord

maximumscore 3
De juiste combinaties zijn:
1 = b, 2 = e, 3 = d, 4 = c, 5 = a
indien
indien
indien
indien

21

Scores

vijf combinaties juist
vier of drie combinaties juist
twee combinaties juist
minder dan twee combinaties juist

3
2
1
0

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

22

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
De oprichting van de NAVO was bedoeld (als een militair verbond) om de
Westerse wereld te beschermen tegen het communisme, wat aansluit bij
de containmentpolitiek die streefde naar het indammen van expansie van
de Sovjet-Unie.

23

maximumscore 4
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Bij de Koude Oorlog (één van de volgende):
− Gebeurtenis 4 wijst op het McCarthyisme / de angst voor
communisten in de jaren vijftig, wat kenmerkend is voor de
stemming tijdens de Koude Oorlog.
− Gebeurtenis 5 verwijst naar de demonstraties tegen president
Johnsons Vietnambeleid, dat gericht was op het bestrijden van het
communisme tijdens de Koude Oorlog.
• Bij de Burgerrechtenbeweging (één van de volgende):
− Gebeurtenis 3 verwijst naar het bestrijden van de segregatie,
waarmee Seeger de Burgerrechtenbeweging steunt.
− Gebeurtenis 5 verwijst naar de demonstraties tegen president
Johnsons Vietnambeleid, dat ten koste ging van de Great Society,
waarmee Seeger de Burgerrechtenbeweging steunt.

2

2

Opmerking
Alleen als een juiste gebeurtenis gecombineerd wordt met een juiste uitleg,
worden scorepunten toegekend.

- www.havovwo.nl

-7-

- www.examen-cd.nl

Eindexamen havo geschiedenis 2013-II
-

havovwo.nl

Vraag

24

25

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Kern van een juist antwoord is:
• President Johnson wilde met de plannen voor de Great Society de
armoede in de Verenigde Staten terugdringen (en daarvoor moest de
uitvoerende macht versterkt worden)
• President Johnson zag een grote rol voor de Verenigde Staten in het
Vietnamconflict (en wilde daarvoor de uitvoerende macht versterken)
maximumscore 4
Een juist antwoord bevat de volgende elementen:
• Twee voorbeelden van wetgeving waarmee de ongelijkheid werd
beëindigd (bijvoorbeeld: de Civil Rights Act en de Voting Rights Act)
• Twee verklaringen voor de toename van het verzet van de zwarte
bevolking (bijvoorbeeld: het falen van de armoedebestrijding door de
federale overheid, het uitblijven van gelijke kansen in de samenleving,
de radicalisering van de Burgerrechtenbeweging rond het midden van
de jaren zestig)

1
1

2

2

Bronvermeldingen
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fragment D: pag. 13; fragment E: pag. 198.

- www.havovwo.nl

-8-

- www.examen-cd.nl

