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Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Dynamiek en stagnatie in de Republiek 
 

 1 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat zij elkaars handelsconcurrenten (in de 
Oostzeehandel) waren. 
 

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

 3 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De Hollandse landbouw droeg tot ongeveer 1670 bij aan de 

economische groei van de Republiek doordat (één van de volgende): 2 
− de Hollandse landbouw al vroeg marktgericht/commercieel / gericht 

op de export was, waardoor er veel geld mee verdiend werd. 
− de Hollandse boeren (van oudsher) gewend waren aan 

investeringen op lange termijn / aan innovatie waardoor de 
opbrengsten hoog waren. 

 
• De Hollandse landbouw krijgt na 1670 te maken met problemen als 

(twee van de volgende): 2 
− de buitenlandse concurrentie (mercantilisme) leidt tot 

prijsdaling/afzetproblemen. 
− de relatief hoge lonen/belastingen in Holland zorgden voor 

prijsstijgingen van Hollandse landbouwproducten. 
− de uitbraak van veepestepidemieën. 
− de aantasting van de dijken door de paalworm. 

 
 

Vraag Antwoord Scores
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 4 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is (drie van de volgende combinaties van 
begrip, jaartal en toelichting): 
− 1 (de moedernegotie) past bij 1579, want Jan Poppen was 

Oostzeehandelaar (waarschijnlijk in graan). 
− 3 (de handel in specerijen) past bij 1597/1602, want Jan neemt deel 

aan de eerste reis naar Azië om de specerijen direct uit Indië te halen / 
wordt bewindhebber van de VOC. 

− 5 (de uitvinding van de molengang) past bij 1616, deze wordt bij het 
droogmalen van de Beemster (waarin Jan heeft geïnvesteerd) 
toegepast. 

− 6 (de zoutziederijen) past bij 1560, want zout vormt een onderdeel van 
de handel met het Oostzeegebied / is onmisbaar in de haringpakkerij, 
waar Jan zijn loopbaan begint.  

 
per juiste combinatie 1 
 
Opmerking 
Alleen als er na een juiste combinatie van begrip en jaartal een historisch 
juiste toelichting wordt gegeven, wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

 5 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De bloei van de Leidse lakennijverheid zal worden bevorderd door:  
• de Handel, want de stad profiteert van gunstige handelsbetrekkingen 

(zoals de grootste koopvaardijvloot van Europa) voor de afzet van haar 
producten / de inkoop van grondstoffen voor de lakennijverheid 1 

• de Wijsheid, want in zijn wijsheid verleent het stadsbestuur faciliteiten 
aan de lakenindustrie / want daardoor is in Leiden een goed 
ondernemersklimaat / zijn immigranten verwelkomd als aanwinst voor 
de stad 1 

• de Vrede, want vrede is gunstig voor de nijverheid / zorgt voor 
welvarende burgers  1 

 
Opmerking 
Alleen voor een juiste combinatie van een factor die de schilder aangeeft 
en een daarbij aansluitende verklaring, wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

 6 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat in 1648 de Vrede van Munster werd 
gesloten, wat reden voor optimisme was, want de vrede met Spanje zorgde 
voor minder handelsbelemmeringen / meer afzetmogelijkheden 
(bijvoorbeeld in Spanje/Portugal) / kon zorgen voor verlaging van de 
lasten. 
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 7 maximumscore 2 
Kern van een juist antwoord is: 
De politieke boodschap die de regenten willen overbrengen is, dat zij 
willen laten zien hoe zij armen/ouderen/vrouwen en kinderen helpen, 
waardoor duidelijk wordt dat zij goede bestuurders zijn / er geen reden is 
voor opstandigheid van de armen / sociale onrust. 
 

 8 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Uit de beschrijving blijkt dat in de Republiek een burgerlijke cultuur heerst, 
zonder pronkzucht / dat het hof/de vorst/de adel geen belangrijke rol speelt 
(zoals in de rest van Europa wel het geval is in die tijd). 
 

 9 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Deze beschrijving past beter bij de leefwijze van bestuurders in de Gouden 
Eeuw, omdat beschreven wordt dat de leefwijze van de regenten nog erg 
sober is / er geen sprake is van aristocratisering van de bestuurselite (in 
tegenstelling tot de luxueuzere leefwijze van de regenten in de Zilveren 
Eeuw). 
 

 10 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Uit de bron blijkt dat Maria Scherius zich met handel bezighoudt / een 

zelfstandige/ondernemende indruk maakt, waardoor deze bron aansluit 
bij het algemene beeld van de zelfstandige/ondernemende vrouw in de 
zeventiende eeuw in de Republiek 2 

• Door de VOC-handel waren veel mannen langdurig van huis, waardoor 
vrouwen zelfstandiger moesten worden/gedwongen waren zelf een 
handeltje op te zetten / De VOC-handel leverde voor hen de 
mogelijkheid zelf handel te drijven 2 

 
 11 maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• In 1672 wordt de Republiek aangevallen (door Frankrijk, Engeland, 

Münster en Keulen), veel inwoners van de Republiek worden hiervan 
het slachtoffer / raken hun bezittingen kwijt door oorlogsgeweld zoals 
Maria Scherius beschrijft 2 

• Veel schepen van de Republiek worden in dat jaar buitgemaakt door 
Engelse kapers, die de lading confisqueren, waardoor de brief in het 
Engelse archief terecht is gekomen 2 

 

- 3 -



Eindexamen geschiedenis havo 2011 - I

havovwo.nl

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

Vraag Antwoord Scores

 12 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Deze beschrijving past bij de situatie in de Zilveren Eeuw, omdat: 
• Diderot schrijft over een gevarieerde / ontwikkelde textielnijverheid in 

Overijssel (die zich daar pas in de Zilveren Eeuw ontwikkelt) 1 
• Diderot het relatief hoge loonpeil in Holland noemt, dat de 

concurrentiepositie van Holland aantast (wat meer past bij de situatie 
in de Zilveren Eeuw) 1 

 
 13 maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 
• Dat er commerciële landbouw in Zeeland voorkomt, blijkt uit de 

beschrijving van de teelt van meekrap (voor de verfproductie) / de 
vetweiderijen 1 

• Dat er in Zeeland trafieken voorkomen, blijkt uit de beschreven 
suikerraffinaderijen/zoutraffinaderijen (wat trafieken zijn, omdat 
importproducten tot halffabricaten worden verwerkt) 1 

 
 14 maximumscore 4 

Een juist antwoord bevat de volgende elementen: 
• twee voorbeelden van maatregelen waarmee Engeland de handel van 

de Republiek ondergroef (bijvoorbeeld: het afkondigen van de Akten 
van Navigatie / een bepaling uit een Akte van Navigatie / het veroveren 
van handelsposten van de Republiek / het kapen van koopvaarders 
van de Republiek) 2 

• een juiste uitleg waardoor omstreeks 1785 bleek dat de Republiek 
geen grote mogendheid meer was / niet meer de machtige 
handelsnatie uit de Gouden Eeuw was (bijvoorbeeld: de Vierde 
Engelse Oorlog eindigde in een nederlaag / de Republiek moest grote 
concessies doen aan Engeland / de traditionele neutraliteit kon niet 
worden gehandhaafd) 2 

 
 

Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam 
 

 15 maximumscore 2 
De juiste volgorde is: 
5, 1, 3, 6, 4, 2 
 
Opmerking 
Als door het wegstrepen van één foutief geplaatst nummer een verder 
foutloze reeks ontstaat, wordt 1 scorepunt toegekend. 
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 16 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Met de steun aan Zuid-Vietnam wilde de Amerikaanse regering de 

democratie in Vietnam versterken tegenover wat zij zag als oprukkend 
communisme (wat aansluit bij de containmentpolitiek) 2 

• Volgens de leiders van de Sovjet-Unie en van de Volksrepubliek China 
ging het de Amerikanen niet om de democratie in Vietnam (die in Zuid-
Vietnam slecht functioneerde), maar om het vergroten van de eigen 
invloed in Vietnam (een vorm van Westers imperialisme) 2 

 
 17 maximumscore 2 

Uit het antwoord moet blijken dat het Chinese communisme met zijn 
nadruk op de landarbeider als revolutionaire klasse, meer aansloot bij de 
economische situatie van Vietnam dan het Sovjet-communisme met zijn 
nadruk op industriearbeiders.  
 

 18 maximumscore 2 
Kern van een juist antwoord is: 
Bij stelling 1: 
• De nederlaag bij Dien Bien Phoe betekende het einde van de Franse 

betrokkenheid bij het conflict in Vietnam (waarmee een einde kwam 
aan de Vietnamoorlog als dekolonisatieconflict) 1 

Bij stelling 2: 
• Na de Franse nederlaag bij Dien Bien Phoe namen de Verenigde 

Staten de rol van Frankrijk in Vietnam over, waardoor het Koude 
Oorlog-conflict in Vietnam bleef bestaan 1 

 
 19 maximumscore 3 

De juiste combinaties zijn:  
Fragment A hoort bij president 2 (John F. Kennedy). 
Fragment B hoort bij president 4 (Richard M. Nixon). 
Fragment C hoort bij president 1 (Dwight D. Eisenhower). 
Fragment D hoort bij president 3 (Lyndon B. Johnson). 
 
indien vier combinaties juist 3 
indien drie of twee combinaties juist 1 
indien minder dan twee combinaties juist 0 
 

 20 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De Amerikanen zagen een democratisch Vietnam als ideaal, maar gaven 
politieke steun aan een ondemocratisch regime in Zuid-Vietnam (dat zij 
niet konden veranderen) 
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 21 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Met het slopen van de wagons met het opschrift ''Great Society'' en 1 
• de naam ''Vietnam'' in de rook van de locomotief 1 
• wil de tekenaar laten zien dat Johnsons buitenlandse beleid (de grote 

inspanning voor de Vietnamoorlog) ten koste gaat van zijn binnenlands 
beleid (de plannen voor de ''Great Society'') 1 

 
• Uit de tekening blijkt  dat van Johnsons beleid niets terecht zal komen 

(het Vietnambeleid gaat in rook op / het binnenlands beleid wordt 
afgebroken) 1 

 
 22 maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 
In het kader van de dienstplicht werden steeds meer jongeren opgeroepen 
om als soldaat naar Vietnam te gaan, wat ertoe bijdroeg dat hun  
weerstand / de weerstand van hun omgeving tegen de oorlog groter werd 
(zodat de protestbeweging sterker werd). 
 

 23 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Hongersnood in Noord-Vietnam bleef uit doordat (twee van de volgende): 
− speciale onderhoudsploegen voortdurend de schade aan het 

irrigatiesysteem herstelden. 
− Noord-Vietnam voedselhulp van diverse organisaties uit westerse / 

communistische landen ontving. 
− de Noord-Vietnamese regering met een distributiestelsel voor een 

eerlijke verdeling van het beschikbare voedsel zorgde. 
 
per juiste reden 1 
 

 24 maximumscore 1 
Tet-offensief 
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 25 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende): 
− Een kenmerk van een guerrillaoorlog is de inzet van de hele bevolking 

in de strijd, wat in de bron blijkt uit het beroep op de hele bevolking/alle 
familieleden. 

− Een kenmerk van een guerrillaoorlog is de keuze voor 
onverwachte/geheime acties in plaats van openlijke aanvallen/strijd in 
open veld, wat in de bron blijkt uit de oproep tot sabotage. 

− Een kenmerk van een guerrillaoorlog is het benutten van het voordeel 
van eigen kennis van het terrein tegenover onwetendheid van de 
vijand, wat in de bron blijkt uit de instructie om misleidende informatie 
te geven. 

 
per juiste combinatie van kenmerk en uitleg 2 
 

 26 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De foto past bij de verklaring voor het succes van de Vietcong, omdat de 
operatiekamer in het moeras laat zien dat de Vietcong beschikt over de 
flexibiliteit om zich aan te passen aan extreme omstandigheden, waardoor 
zij niet konden worden verslagen. 
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Uit de bron blijkt dat de soldaat vindt dat aan het bloedbad in My Lai geen 
bekendheid gegeven had moeten worden / dat dit geen exceptionele 
gebeurtenis was. Dit past bij het beeld dat de protestgeneratie had van de 
oorlog in Vietnam als een smerige oorlog / een oorlog waarin veel 
excessief geweld werd gebruikt. 
of 
Uit de bron blijkt dat de soldaat onaangedaan is door het bloedbad in My 
Lai, wat past bij het beeld dat de protestgeneratie had van de oorlog in 
Vietnam als een oorlog waarin Amerikaanse jongens afgestompt raakten.  
 

 28 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• In de jaren zestig stelden journalisten zich een nieuwe taak door de 

overheid kritisch te gaan volgen 1 
• De publicatie van de Pentagon Papers past bij deze nieuwe taak, 

omdat eruit bleek dat de regering de bevolking niet altijd juist had 
geïnformeerd over de oorlog 1 
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 29 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Met een eigen monument voor de veteranen werd de oorlog niet langer 
verzwegen / de aandacht gericht op de veteranen, waardoor het gevoel 
dat zij niet werden begrepen (wat sterk bijdroeg tot hun psychosociale
klachten) zou afnemen. 
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