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Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Door de tijd heen 
 

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

 2 maximumscore 2 
De juiste indeling is: 
• Politieke revoluties: 1, 2, 4 en 6 1 
• Sociaaleconomische revoluties 3 en 5 1 
 

Prehistorie en Oudheid 
 

 3 maximumscore 3 
Kern van een juist antwoord is:  
• In de bron wordt beschreven dat er verschil van mening bestaat over 

de aanspreektitel van de keizer/over de vraag of de keizer als een god 
moet worden beschouwd of niet 1 

• Het politieke motief van de keizer kan zijn, dat hij zijn macht kan 
legitimeren door een goddelijke status/door een goddelijke afkomst 
veel machtiger overkomt dan als sterveling/zijn rijk beter bijeen kan 
houden 1 

• Het religieuze motief van het joodse gezantschap is, dat zij 
aanhangers zijn van een monotheïstische godsdienst/maar één god 
erkennen 1 

 

Vraag Antwoord Scores 
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 4 maximumscore 2 
Kern van een juist antwoord is: 
Bezwaren tegen het gebruik van deze bron voor deze typering kunnen 
liggen op het terrein van: 
− de betrouwbaarheid van deze bron (bijvoorbeeld Philo keurt om 

godsdienstige/politieke reden sterk af dat een keizer goddelijk 
eerbewijs wil)  

of  
− de representativiteit van deze bron (bijvoorbeeld het is maar één 

waarneming/de waarneming van één persoon) 
of 
− het politieke doel dat Calligula met zijn optreden heeft (bijvoorbeeld het 

gaat hem er niet om de joodse delegatie te sarren, maar om een 
beleidszaak). 

 
 5 maximumscore 2 

Uit het antwoord moet blijken dat deze conclusie niet getrokken mag 
worden, omdat munten ook door handelscontacten buiten de grenzen van 
het Romeinse Rijk verspreid worden. 
 

 6 maximumscore 4 
Een juist antwoord bevat de volgende elementen: 
• Een juiste weergave van de politieke boodschap die door de denarius 

wordt overgedragen, waarbij een verband moet worden gelegd tussen 
vrede/veiligheid/welvaart en het Romeinse Rijk (Pax Romana) 2 

• Een juiste weergave van de politieke boodschap die door de euro 
wordt overgedragen, waarbij het belang van het Verdrag van Rome/de 
Europese Unie/eenwording wordt benadrukt 2 

 
 7 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een munt is een effectief middel om deze boodschap over te brengen, 
omdat vrijwel alle inwoners met de munt in aanraking komen / omdat een 
succesrijke/stabiele munt een positieve uitstraling heeft/de politieke 
boodschap ondersteunt. 
 

De Middeleeuwen 
 

 8 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De bron past bij het kenmerkende aspect ‘expansie van het 

christendom’ (zoals in de kruistochten) 1 
• dat dit uit de bron blijkt, doordat paus Urbanus oproept om het Heilig 

Graf in Palestina te bevrijden/in christelijke handen te brengen 1 
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 9 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is:  
• Het belang dat gelovigen aan bedevaarten hechten kan een motief zijn 

geweest voor de paus, want uit de bron blijkt dat belangrijke heilige 
plaatsen in Palestina die in handen van islamitische heersers zijn 
gevallen/niet meer onder christelijke controle staan weer onder 
christelijk bestuur moeten komen 2 

• De onderlinge strijd tussen lokale feodale bestuurders kan een motief 
zijn geweest voor de paus, omdat uit de bron blijkt dat de paus de 
kruistocht gebruikt voor een oproep om een eind te maken aan de 
onderlinge onenigheid 2 

 
 10 maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Dit stadsrecht beperkt de macht van de feodale heerser, want de 

burgers van de stad Weesp krijgen het recht zelf recht te spreken/in 
Weesp door hun medeburgers berecht te worden 2 

• Dit stadsrecht maakt de graaf minder afhankelijk van de adel, want de 
stad Weesp levert hem soldaten/geld (waardoor hij minder afhankelijk 
wordt van de diensten van de adel) 2 

 
Vroegmoderne tijd 

 
 11 maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is:  
Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een 
Nederlandse staat (de Tachtigjarige Oorlog) kan beschouwd worden: 
• als een burgeroorlog, want uit de bron blijkt dat Willem van Oranje, als 

de overreding van de burgers van Roermond niet lukt, de stad verovert 
/ dat burgers uit de Nederlanden elkaar bestrijden 2 

• als een opstand tegen de politiek van centralisatie door de Spaanse 
koning, want uit de bron blijkt dat Roermond het terecht vindt dat 
Willem van Oranje zich verzet tegen het afschaffen van privileges 2 

 
 12 maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Frederik de Grote is een verlicht vorst, omdat hij zich verantwoordelijk 

voelt voor (het welzijn van) zijn onderdanen 2 
• Frederik de Grote is een absoluut vorst, omdat hij de vorst beschouwt 

als het alles regelende hoofd van de staat 2 
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 13 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Het verzet tegen slavernij/slavenhandel door de abolitionisten heeft succes 
gehad, want de opvattingen over slavernij blijken zo veranderd dat een 
voormalige slavenhandelaar zich in zijn herinneringen gedwongen voelt uit 
te leggen dat slavenhandel vijftig jaar eerder nog geen verwerpelijke 
activiteit was/zich te rechtvaardigen / het parlement zich erover heeft 
gebogen / er boeken over zijn geschreven.  
 

 14 maximumscore 2 
Kern van een juist antwoord is: 
• De bron is bruikbaar om de behandeling van slaven te bestuderen, 

want Nettelbeck maakt de behandeling van slaven als stuurman op een 
slavenschip van nabij mee 1 

• De bron is niet bruikbaar want Nettelbeck schrijft zijn herinneringen op 
om zich achteraf te rechtvaardigen 1 

 
 15 maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Het pamflet past in de tijd rond 1800, omdat de schrijver/schrijfster zich 

beroept op een artikel uit de Rechten van de Mens (in Frankrijk door 
de revolutionaire volksvertegenwoordiging aangenomen)/op ideeën 
van de Verlichting (die ook voor vrouwen moeten gelden) 2 

• Maar het pamflet is aan de andere kant zijn tijd ver vooruit, omdat 
omstreeks 1795 maar heel zelden gepleit wordt voor gelijke rechten 
voor vrouwen, dat past meer bij de vrouwenemancipatiebeweging/het 
feminisme in het laatste kwart van de negentiende eeuw  2 

 
Door de tijd heen 

 
 16 maximumscore 2 

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

- 4 -



Eindexamen geschiedenis nieuwe stijl havo 2008-II

havovwo.nl

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

Vraag Antwoord Scores 

Moderne tijd 

 
 17 maximumscore 5 

Voorbeeld van een juist antwoord is:  
• Missionarissen hadden als motief dat zij het christendom in Afrika 

wilden verspreiden 1 
• Fabrikanten hadden als motief dat zij in Afrika afzetmarkten wilden 

verwerven/op zoek waren naar goedkope grondstoffen 1 
• Nationalisten hadden als motief dat zij door het verwerven van 

koloniën in Afrika het nationale prestige wilden vergroten 1 
 
• De bron past het best bij de nationalisten 1 
• want Carl Peters vindt dat het machtige Duitse rijk (dat Frankrijk heeft 

verslagen) koloniën moet hebben / neemt persoonlijk het initiatief om in 
Afrika koloniën te verwerven om daarmee het nationale prestige van 
Duitsland te vergroten 1 

 
Opmerking 
Alleen als er na de juiste keuze een historisch juiste toelichting volgt, 
mogen twee scorepunten worden toegekend.  
 

 18 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Carl Peters was voor hen een historisch voorbeeld, omdat hij het Duitse 
grondgebied uitbreidde in Afrika / Duitsland tot heerser over andere volken 
maakte / Duitsland koloniën gaf, wat past bij de nationalistische/ 
expansionistische/racistische doelen van de nationaalsocialisten. 
 

 19 maximumscore 2 
Kern van een juist antwoord is: 
De rol van moderne communicatiemiddelen voor de propaganda was 
belangrijk, omdat de steun van de hele bevolking nodig was om de oorlog 
te kunnen winnen; via de radio werd de bevolking beïnvloed door de 
propaganda van de tegenpartij/de geallieerden.  
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 20 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Eén volk:  
• De nadruk op één volk (het eigen volk) leidde tot uitsluiting/vervolging 

van bijvoorbeeld de joden 1 
Eén rijk: 
• De nadruk op één rijk leidde tot de politiek om alle gebieden waarin 

Duitsers woonden bij Duitsland te voegen (Heim ins Reich)/tot 
afschaffing van de zelfstandige Duitse deelstaten/tot centralisatie 1 

Eén leider: 
• De nadruk op één leider leidde tot de afschaffing van democratische 

instellingen/de rechtsstaat/het samenvoegen van de functies van 
premier en president/het geven van alle macht aan één persoon 1 

 
 21 maximumscore 3 

Een juist antwoord bevat de volgende elementen: 
• Een juiste omschrijving van de karakterisering van Morrison van de 

wapenontwikkeling in de Tweede Wereldoorlog (bijvoorbeeld dat de 
wapenwedloop met de Duitsers gewonnen moest worden/dat zij eerder 
een atoombom moesten hebben/dat zij een gerechtvaardigde oorlog 
voerden/dat de rol van natuurkundigen erg groot was) 1 

• Een juiste omschrijving van de karakterisering van Morrison van de 
wapenontwikkeling in de Koude Oorlog (bijvoorbeeld dat het een 
industrie is geworden/gekocht en betaald wordt/er banen aan 
vastzitten) 1 

• Wat verklaard kan worden uit de angst voor een dreigende 
atoomoorlog/de groeiende kritiek op de wapenwedloop/het militair 
industrieel complex/de verspreiding van kernwapens 1 

 
 22 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Er bestaat continuïteit tussen de Tweede Wereldoorlog en de Koude 
Oorlog, want de Amerikanen gebruiken/vervolmaken in de Koude Oorlog 
de techniek van de Duitse wapenindustrie uit de Tweede Wereldoorlog/de 
wapenwedloop blijft doorgaan. 
 

 23 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat Soekarno deze maatregel ziet als strijd 
tegen het kolonialisme, omdat hij denkt dat het kolonialisme pas 
uitgeschakeld is als de machtpositie van de voormalige kolonialen op 
economisch/intellectueel gebied is verdwenen / dat er een nieuw soort 
kolonialisme ontstaat als de voormalige kolonialen een belangrijke plaats 
bijven innemen in Indonesië. 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 24 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken:  
• dat de Koude Oorlog/de vorming van twee politieke machtsblokken 

ertoe leidt dat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie de Conferentie 
van Bandung met wantrouwen bekijken 1 

• omdat ze bang zijn dat de deelnemende landen zich bij één van beide 
blokken zullen aansluiten/de beide blokken tegen elkaar zullen 
uitspelen / ongebonden zullen blijven 1 

 
 25 maximumscore 2 

Uit het antwoord moet blijken dat de gids bij dit gebouw kan uitleggen dat 
zo weinig joodse inwoners de oorlog hebben overleefd, dat de synagoge 
niet meer in gebruik is. 
 

 26 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Het ontstaan van economische samenwerking in Europa houdt verband: 
• met de crisis van het wereldkapitalisme van de jaren dertig, omdat de  

politici van na de oorlog door economische samenwerking wilden 
voorkomen dat er ooit weer zo’n internationale crisis zou kunnen 
ontstaan 2 

• met de Tweede Wereldoorlog, omdat economische samenwerking 
tussen de landen van Europa een voorwaarde was om hulp van de 
Verenigde Staten te krijgen voor de wederopbouw/samenwerking een 
nieuwe oorlog kon voorkomen 2 

 
 27 maximumscore 2 

Een juist antwoord legt een juist verband tussen:  
• een sociaal-culturele verandering (bijvoorbeeld het ontstaan van een 

aparte jeugdcultuur) en 1 
• de toename van de welvaart (veel jongeren beschikten zelf over 

geld/kregen meer vrije tijd/konden langer naar school/gingen op latere 
leeftijd werken) 1 

 
 28 maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is dat Stefan Verwey de houding van veel 
Nederlanders tegenover de multiculturele samenleving 
bekrompen/kortzichtig vindt. 
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