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Nakijkmodel voor docent-corrector: GESCHIEDENIS 

Toelatingsonderzoek HBO: examenopgave geschiedenis. 

Zaterdag 11 maart 2017. 

Puntentoekenning en vaststellen van het cijfer 
Dit nakijkmodel dient als hulpmiddel bij de correctie. De kandidaat maakt zes vragen: vraag 1 en van 
vraag 2 t/rn 6 telkens de A-vraag of de B-vraag. In de linkerkolom treft u onze richtlijn aan voor de 
toe te kennen punten per subvraag. Het eindcijfer wordt afgerond op hele cijfers op de schaal van 1 
t/m 10. 

De kandidaat heeft als instructie meegekregen: beantwoord alleen vraag A of B. Indien beide 
vragen worden beantwoord, wordt alleen het eerst gegeven antwoord nagekeken. 
Wij horen graag uw reactie na de correctie van het examen, zodat wij bij de voorbereiding van het 

volgende examen daar rekening mee kunnen houden. 

Vraag 1 (totaal 10 punten) 
(10) Onderstaande zes historische gebeurtenissen uit verschillende tijdvakken hebben te maken 

met (on)vrijheid en staan in willekeurige volgorde. Geef de juiste volgorde, van vroeger naar 
later. Noteer alleen de nummers. 

1. De invallen van de Vikingen leidden tot een versterking van Kloosters en kastelen. 
2. De profeet Mohammed trok van Mekka naar Medina. 
3. De Romeinse keizer Constantijn bekeerde zich tot het Christendom. 
4. Voltaire bekritiseerde het idee dat God zich voortdurend met de wereld bemoeit door 

bijvoorbeeld wonderen te verrichten. 
5. Zowel Protestanten als Katholieken richtten organisaties op voor de gelijkberechtiging van hun 

eigen scholen. 
6. Onder keizer Karel V werden honderden Nederlanders vanwege hun geloof op de brandstapel 

gebracht. 

De juiste volgorde is: 3,1,2,6,4,5. Als er één fout is in de volgorde, mogen vijf 
punten worden toegekend. Als er meer fouten zijn, mogen geen punten worden 
toegekend. 

Beantwoord van vraag 2 t/m 6 telkens alleen A of B. 

(4) 

Vraag 2A (18 punten, blz. 10, 11) 
'De jager-verzamelaars leefden in groepen van niet meer dan enkele tientallen mensen.' 

(4) a. Welke taakverdeling kenden jager-verzamelaars om aan voedsel te komen? 
Mannen jaagden op dieren en vrouwen verzamelden planten. 

(4) b. Wat waren de eerste vaardigheden die ze gebruikten voor het maken van hun voedsel? 
Ze konden vuur en grove stenen werktuigen maken. 

(3) c. Hoe weten we dat? 
Uit archeologische vondsten. 
Waarom noemen we de tijd van jagers-verzamelaars de 'prehistorie'? 
Er zijn geen geschreven bronnen bekend. 
In welk gebied eindigde de prehistorie het eerst? 
Midden-Oosten. 

d. 

(3) e. 
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Vraag 28 (18 punten; blz. 26, 27) 
'Na de verovering van Griekenland namen de Romeinen de Griekse kunst over, maar op den 
duur ontwikkelden ze ook een eigen stijl.' 

(4) a. Wat namen de Grieken over van de Egyptische bouwkunst? 
Zuilen. 

(3) b. Wat was de functie van het beroemdste gebouw in Athene, het Parthenon? 
Tempel. 

(4) c. Welke technische vernieuwing stelde de Romeinen in staat om nog grotere gebouwen 
te construeren, zoals bijvoorbeeld het Pantheon? 

Boog- en koepelbouw. 
(3) d. Welke functie hadden aquaducten? 

Steden van schoon water voorzien. 
(4) e. Welk verschil bestond er tussen de Griekse en Romeinse beeldhouwkunst? 

Grieken wilden de perfecte schoonheid van de goden weergeven, maar Romeinen 
gaven mensen realistisch weer. 

Vraag 3A (18 punten; blz. 38-39) 
'Bijna 600 jaar na het christendom ontstond in Arabië de islam.' 

(2) a. Welke overeenkomst heeft de islam met zowel het jodendom als het christendom? 
Alle drie kennen slechts één almachtige God. 

(2) b. Welke overeenkomst heeft de islam met het christendom? 
Beide godsdiensten hebben een boodschap voor de hele mensheid. 

'De islam breidde zich onder de eerste kaliefen snel uit: generaals veroverden het Perzische 
Rijk en delen van het Byzantijnse Rijk, maar na 650 viel de expansie van de Arabieren stil en 
voerden ze onderling oorlog over de opvolging van de kaliefen.' 

(4) c. Welke stromingen kwamen daarbij tegenover elkaar te staan? 
De soennitische en de sjiitische stroming. 

(4) d. Welke delen van Europa veroverden de Arabieren in de achtste eeuw? 
Spanje en Portugal. 

(6) e. Geef twee voorbeelden van hoe de Arabieren omgingen met de veroverde culturen. 
- Ze vertaalden Griekse filosofische, wetenschappelijke en literaire werken. 
- Ze integreerden Romeinse bouwkundige tradities in een nieuwe architectuur. 

Vraag 38 (18 punten; blz. 60-61) 
De bekendste voorbeelden van christelijke expansie in de middeleeuwen waren de kruistochten. 

(4) a. Wat was de reden dat de paus in 1095 opriep tot de verovering van Jeruzalem? 
De Byzantijnse keizer had de paus om hulp gevraagd tegen de Turken die grote delen van 
zijn rijk en van het Midden-Oosten hadden veroverd. 

(4) b. Waarom was de eerste kruistocht een militair succes? 
Langs het oosten van de Middellandse Zee werden verschillende steden veroverd en ook 
Jeruzalem werd ingenomen. 

(4) c. Hoe was de tegenstand van de moslims bij deze veroveringen? 
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De tegenstand was zwak als gevolg van grote onderlinge verdeeldheid, onder meer tussen 
Turkse staatjes en ook tussen soennieten en sjiieten. 
Christelijk Europa was in veel meer gebieden bezig met expansie. 

(4) d. Toon dit aan voor Spanje. 
Christelijke koningen veroverden in Spanje steeds meer gebied op de Moren. 

(2) e. Wat is in dat verband de betekenis van het jaar 1492? 
In 1492 veroverden de katholieke koningen Granada, de laatste moslimstaat in Spanje. 

Vraag 4A (18 punten, blz. 70-71) 
'De Portugezen en Spanjaarden waren de eersten die in de vijftiende eeuw de kusten van 
Afrika en Azië verkenden.' 

(3) a. Wat was hun doel? 
Specerijen in Azië. 

(4) b. Wat was de aanleiding hiervoor? 
Turkse verovering van Constantinopel in 1453. 

(3) c. Welk doel had Columbus met zijn reizen? 
De westelijke route naar Indië ontdekken. 

(4) d. Wat waren de belangrijkste producten die Spanje uit Amerika haalde? 
Goud en zilver. 

(4) e. Wat was het doel van Willem Barentsz toen hij in 1596 moest overwinteren op Nova 
Zembla? 

Een noordelijke route naar Indië ontdekken. 

Vraag 48 (18 punten, blz. 89-90) 
'In veel Europese landen streed de vorst met zijn onderdanen om de verdeling van de macht.' 

(3) a. Welke visie had de Franse koning Lodewijk XIV? 
Niets mocht de absolute macht van de koning beperken. 

(4) b. Op welke theorie van Bossuet steunde hij daarbij? 
De koning heeft zijn macht rechtstreeks van God gekregen. 

(3) c. Verklaar de naam waarmee Lodewijk XIV zich liet aanspreken. 
De Zonnekoning: alles draaide om hem, zoals de planeten om de zon. 

(4) d. Waartoe leidde de strijd tussen koning en parlement in Engeland in 1642? 
Een burgeroorlog waarbij Engeland een republiek werd na de onthoofding van Karel I. 

(4) e. Wat was de Glorious Revolution van 1688? 
Engeland werd een constitutionele monarchie toen de Nederlandse stadhouder Willem 
Ill koning van Engeland werd en beloofde de rechten van het parlement te respecteren. 

Vraag SA (18 punten, blz. 108-109) 
'In de zestiende eeuw gingen de Spanjaarden en de Portugezen slaven uit Afrika halen.' 

(3) a. Hoe werd er in de zestiende eeuw in Nederland over slavenhandel gedacht? 
In Nederland werd de slavenhandel toen nog veroordeeld als onchristelijk en 
onmenselijk. 

(4) b. Waardoor veranderde die houding later? 
Toen de West-Indische Compagnie Brazilië had veroverd, kregen de plantagehouders te 
maken met arbeidstekorten op de suikerrietplantages. 

(5) c. Wat was de trans-Atlantische driehoekshandel? 
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(3) 

(3) 

d. 

e. 

Europese handelaren namen ruilmiddelen mee om slaven te kopen in Afrika voor de 
Amerikaanse plantages die producten verbouwden voor de Europese consumptie. 
Wat was de meest succesvolle vorm van verzet van slaven in Suriname? 
Een aantal slaven vluchtte naar het oerwoud, zoals de marrons. 
Wat heeft uiteindelijk geleid tot de Nederlandse afschaffing van de slavernij in 1863? 
De slavernij kwam pas in de belangstelling toen de vertaalde Amerikaanse 
abolitionistische roman De negerhut van oom Tom verscheen. 

(2) d. 

(4) 

Vraag SB (18 punten, blz. 100-102) 
'De wetenschappelijke ontdekkingen van de zeventiende eeuw leidden tot een groot 
optimisme.' 

(4) a. Welke visie publiceerde Adam Smith in zijn The Wealth of Nations? 
Van nature streven mensen rationeel hun eigen voordeel na, dat uiteindelijk voor 
iedereen welvaart brengt. 

(4) b. Welke economische wet leidt volgens hem naar meer welvaart? 
De wet van vraag en aanbod. 

(4) c. Welke rol moet de overheid spelen in handel en nijverheid? 
De overheid moet zich niet met de economie bemoeien, want anders werkt de wet van 
vraag en aanbod niet meer. 
Welke twee denkers van de verlichting ontwikkelden nieuwe politieke ideeën? 
Locke en Montesquieu. 
Wat bedoelde Rousseau met 'volkssoevereiniteit'? 
Het hoogste gezag berust bij het volk, dat de staatsmacht toevertrouwt aan een 

e. 

regering. 

Vraag 6A (18 punten, blz. 141-142) 
'Elf jaar na de Eerste Wereldoorlog werd de wereld getroffen door een economische 
teruggang van enorme omvang.' Dit start met zwarte donderdag, de val van de Amerikaanse 
beurs te Wall Street New York. 

(4) a. Welke producten waren kenmerkend voor de Amerikaanse economische groei na 
1920? 

Consumptiegoederen als koelkasten, stofzuigers, wasmachines en auto's. 
(4) b. Waarom gingen Amerikaanse burgers in die jaren steeds meer aandelen kopen? 

Het optimistische geloof van steeds groeiende welvaart deed de aandelenkoersen 
voortdurend stijgen. 

(4) c. Noem twee oorzaken van de beurskrach van 24 oktober 1929. 
- De productie in landbouw en industrie was veel sterker gestegen dan de lonen. 
- De consumptiegoederen en de aandelen waren door leningen gefinancierd. 

(3) d. Hoe reageerde de Amerikaanse regering tijdens de eerste jaren op de crisis? 
De regering verwachtte dat de crisis vanzelf zou overgaan. 

(3) e. Welke maatregelen nam de regering Roosevelt vanaf 1933 om de crisis te bestrijden? 
- Steun aan banken en boeren. 
- Stimulering van werkgelegenheid via openbare werken. 
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(3) 

Vraag 6B (18 punten, blz. 164-165, 168} 
'Na 1945 werden de koloniale rijken in twee golven ontmanteld.' 

(6) a. Noem drie oorzaken voor de snelle dekolonisatie van Azië. 
- De koloniale mogendheden waren door de Tweede Were/doorlag uitgeput. 
- Het nationalisme in de kolonies was door de oorlog aangewakkerd. 
- De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie wilden een snel einde maken aan het 
kolonialisme. 

Hoe verliep de dekolonisatie van Brits-Indië? 
De Britse regering kon het geweld tussen hindoes en moslims niet beteugelen en 
accepteerde de verdeling tussen India en Pakistan. 
Hoe verliep de dekolonisatie van Indonesië? 
Na de overgave van Japan in 1945 riep Soekarno de onafhankelijkheid uit, waarna een 
guerillaoorlog ontstond. Nederland was militair sterker, maar moest onder 
internationale druk in 1949 de soevereiniteit overdragen. 
Hoe verliep de dekolonisatie van Indo-China? 
Na de overgave van Japan in 1945 riep Ho Chi Minh het onafhankelijke Vietnam uit, 
waartegen de Fransen oorlog voerden tot ze in 1954 verslagen werden. 
Waarom voerden de VS daarna oorlog in Vietnam? 
Na het vertrek van de Fransen was Vietnam verdeeld in een communistisch noorden en 
een anti-communistisch zuiden; de VS probeerden vergeefs te voorkomen dat heel 

b. 

(3) C. 

(3) d. 

(3) e. 

Vietnam communistisch werd. 




