
INFORMATIE OVER HET ONDERDEEL GESCHIEDENIS 

 

Het vak geschiedenis wordt geëxamineerd op ‘historisch besef’ en ‘oriëntatiekennis’ van de volgende 

tien historische tijdvakken: 

 

- de tijd van jagers en boeren; 
- de tijd van Grieken en Romeinen; 
- de tijd van monniken en ridders; 
- de tijd van steden en staten; 
- de tijd van ontdekkers en hervormers; 
- de tijd van regenten en vorsten; 
- de tijd van pruiken revoluties; 
- de tijd van burgers en stoommachines; 
- de tijd van wereldoorlogen; 
- de tijd van televisie en computer. 

 

Speciale ‘thema’s’ of ‘oriëntatie op studie en beroep’ zijn bij dit examen dus niet aan de orde, zoals 

dat wel het geval is bij de schoolexamens havo. Als verplichte literatuur voor geschiedenis moeten 

alle hoofdstukken worden bestudeerd uit: 

 

Dik Verkuil en Tom van der Geugten (redactie), Geschiedeniswerkplaats.  Geschiedenis Tweede 

Fase havo. Handboek historisch overzicht. Tweede druk.  (Noordhoff Uitgevers, 2013). ISBN 

978 9001814762, Prijs: € 60,45 (prijspeil 1 september 2015) 

 

Let op:  Dit is de tweede druk die dit jaar voor het eerst wordt gebruikt.  

 

Over de te bestuderen literatuur worden op het examen zes vragen gesteld, die pas tijdens het 

examen bekend gemaakt zullen worden. Bij een van de zes vragen wordt je gevraagd wat de juiste 

tijdsvolgorde is van een aantal gebeurtenissen en ontwikkelingen; bij de vijf andere vragen kun je 

telkens kiezen uit vraag a of vraag b, die wat moeilijkheid betreft vergelijkbaar zullen zijn. Je moet 

hierbij een keuze maken, beantwoord je zowel vraag a als vraag b, dan kijkt de docent alleen vraag a 

na. 

Er mogen tijdens het examen zelf geen hulpmiddelen als boeken en aantekeningen worden 

gebruikt. Voor het hele examen is 2½ uur beschikbaar. 

 

Enkele opmerkingen over de voorbereiding op het onderdeel geschiedenis. Het boek 

Geschiedeniswerkplaats. Geschiedenis Tweede Fase havo. Handboek historisch overzicht biedt veel 

informatie. De indeling in tien hoofdstukken is vanuit Nederlands-Europees perspectief opgezet en 



wordt ook zo gebruikt op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. Op het examen moet je 

laten zien dat je kennis hebt van de grote lijnen van de geschiedenis. Die grote lijnen bestaan uit de 

tien historische tijdvakken en de in totaal 49 kenmerkende aspecten van die tijdvakken. Deze 

kenmerkende aspecten worden in 48 paragrafen uitgewerkt. Deze kennis wordt ‘oriëntatiekennis’ 

genoemd. 

 Het leren wordt vergemakkelijkt door de hoofdstukindeling. Bovendien zijn er talloze illustraties 

opgenomen die de leerstof verhelderen. De hoofdstukken variëren van 10 tot 22 bladzijden (meestal 

16 bladzijden) en zijn opgebouwd uit de volgende zes onderdelen: 

 

- opening van het hoofdstuk: hier staat een inleiding waarin de inhoud van het hoofdstuk 
wordt beschreven; 

- de wereld in de tijd van: hier krijg je een overzicht van het tijdvak, met een tijdbalk, een kaart 
en teksten over de ontwikkelingen in de wereld, Europa en Nederland; 

- paragrafen: deze behandelen de kenmerkende aspecten van het tijdvak in een lopend 
verhaal; de paragrafen vormen bij elkaar het grootste deel van het boek; de kenmerkende 
aspecten worden met (bekende) voorbeelden geïllustreerd; er staan ook kaderteksten 
waarin wordt verteld over een belangrijke gebeurtenis, ontwikkeling of persoon die bij het 
kenmerkende aspect past; 

- begrippen: dit zijn de belangrijkste begrippen in relatie tot het tijdperk; een pagina om extra 
goed te bestuderen want deze begrippen moet je kennen; ze worden in de vragen verwerkt; 

- nader bekeken: hier wordt een onderwerp uit het tijdvak verder uitgediept; 
- literatuur: hier wordt een belangrijk literair werk uit of over het tijdvak behandeld. 

 

Bij Geschiedeniswerkplaats. Geschiedenis Tweede Fase havo. Handboek historisch overzicht is een 

apart oefenboek (Opdrachtenboek) verkrijgbaar. Dat kan een hulpmiddel zijn bij het lezen en 

begrijpen van de tekst. Het hangt van je leerstijl af of je dit opdrachtenboek gebruikt en de 

opdrachten maakt. Voor het toelatingsonderzoek geldt dat de examenvragen uitsluitend gebaseerd 

zijn op de stof uit het Handboek. 

 

Een methode van leren zou onderstaande reeks tips en aanwijzingen kunnen zijn. 
 

- Bekijk eerst de hoofdstukindeling in de ‘Inhoudsopgave’. Hier zie je met welke paragrafen de 
tien hoofdstukken zijn ingedeeld. Bedenk dat elke paragraaf staat voor een kenmerkend 
aspect van dat tijdperk. Door het bekijken van de inhoudsopgave krijg je een indruk van wat 
er allemaal in het boek behandeld wordt. 

- Blader het boek in zijn geheel door en bekijk van elk hoofdstuk titels en plaatjes. 
- Lees van hoofdstuk 1 de ‘Hoofdstukopening’ (twee bladzijden). Hier wordt verteld over een 

bijzondere vondst. Schrijf voor je zelf de belangrijkste gegevens op en vat het geheel samen 
in een aantal trefwoorden en korte zinnen. Stel hierbij je eigen vragen, zoals: ‘Wat is er 
bijzonder aan deze vondst?’ En: wanneer en hoe leefden de Cro Magnonmensen? 

- Lees van hoofdstuk 1 ‘De wereld in de tijd van jagers en boeren’ (twee bladzijden). Vergeet 
niet de kaartjes goed te bekijken. Deze paragraaf is onderverdeeld in vier gedeelten met 
telkens een kopje (‘Het tijdvak’, ‘De wereld’, ‘Europa’, ‘Nederland’). Schrijf van elk gedeelte 
in trefwoorden de belangrijkste gegevens op.  

- Lees van hoofdstuk 1 de drie paragrafen (elk één bladzijde) en schrijf in trefwoorden en/of 



korte zinnen op wat dit kenmerkende aspect inhoudt. Lees dit aandachtig door en vertel je 
zelf daarna, pratend of schrijvend, wat het kenmerk inhoudt. Hierbij stel je de vraag: ‘Wat 
houdt dit kenmerkende aspect in?’  

- Lees van hoofdstuk 1 de ‘Begrippen’ (één bladzijde; bij dit hoofdstuk zijn zes begrippen). 
Deze begrippen moet je kennen. Dat betekent dat je in eigen woorden de begrippen moet 
kunnen omschrijven.  

- Lees van hoofdstuk 1 ‘Nader bekeken’ (één bladzijde). Stel je eigen vragen en geef er een 
antwoord op, zoals: ‘Wat is het?’ En: ‘Wanneer, door wie, waarvoor en hoe werd het 
gebouwd?’ Noteer je antwoord in trefwoorden en korte zinnen. 

- Lees van hoofdstuk 1 ‘Literatuur’ (één bladzijde). Stel je eigen vragen en geef er een 
antwoord op, zoals: ‘Wanneer en door wie werd dit boek geschreven?’ En: ‘Waar gaat het 
over en wat wil de schrijver bewijzen?’ Noteer je antwoord in trefwoorden en korte zinnen. 

- Als je zo een hoofdstuk bestudeerd hebt, laat het dan een dag of langer rusten en lees 
daarna je aantekeningen opnieuw door. Aangetoond is dat je veel meer leert als je met enige 
regelmaat kortere periodes aan dezelfde stof werkt en die regelmatig herhaalt, dan wanneer 
je uren achter elkaar gaat zitten blokken: je neemt dan minder op. Met andere woorden: drie 
keer een uur leren met een dag ertussen geeft veel betere resultaten dan drie uur achter 
elkaar leren. 

- Herhaal deze methode voor elk hoofdstuk. 

  

 

 

 

 



 
EXAMENOPGAVE GESCHIEDENIS 
 
 
Tijdsduur: 2½ uur 
Tijdstip: 10.00 – 12.30 uur 
 
Beste kandidaat, 
 
Beantwoord vraag 1 en kies uit de vragen 2 t/m 6 telkens de A- of de B-vraag. Beantwoord alleen 
vraag A of B. Indien beide vragen worden beantwoord, wordt alleen het eerst gegeven antwoord 
nagekeken. 
 
Voorbeeldexamen geschiedenis, zonder antwoorden 

 
Vraag 1 

 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. Na langdurige discussies in de Tweede Kamer werden de 45.000 Surinaamse en 
Antilliaanse slaven vrije mensen. 

2. Emmeline Pankhurst werd wereldberoemd door haar acties voor vrouwenkiesrecht. 
3. Volgens de Franse Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger waren de 

mensen vrij en gelijk voor de wet. 
4. Onder keizer Karel V werden honderden Nederlanders vanwege hun geloof op de 

brandstapel gebracht. 
5. De horigen waren niet vrij om te verhuizen of ander werk te zoeken. 
6. De toenemende welvaart gaf velen in Nederland een gevoel van vrijheid en  dat werd op 

seksueel gebied nog versterkt door de introductie van de anticonceptiepil. 

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

Vraag 2A 

In Soemerië werd omstreeks 3300 v. C. het schrift uitgevonden. 
a. Hoe werd dit schrift genoemd? 
 
b. Hoe is het te verklaren dat juist hier het schrift werd uitgevonden? 
 
c. Geef een voorbeeld van wat er op schrift werd gesteld. 
 
Naast het Soemerische schrift ontstond enkele honderden jaren later het Egyptische schrift. 
d. Noem van het Egyptische schrift het belangrijkste kenmerk. 
 
Dankzij het schrift zijn de Soemeriërs en Egyptenaren de eerste volkeren waarvan we de godsdienst 
kennen. 
e. Noem twee overeenkomsten tussen de godsdiensten van de Soemeriërs en Egyptenaren. 
 

 

 

 



Vraag 2B 

In een lange reeks oorlogen groeide Rome uit tot een wereldrijk. De succesvolste generaal was Julius 
Caesar die in 44 v. C. werd vermoord.  
a. Waarom werd Caesar vermoord? 
 
Het Romeinse rijk ontstond onder meer door militaire kracht. 
b. Noem drie verklaringen waardoor Rome een grote militaire kracht kon ontwikkelen. 
 
Het Romeinse rijk groeide onder meer door de zucht naar roem, buit en gebiedsuitbreiding. 
c. Hoe stonden de Romeinen tegenover de overwonnen volkeren? 
 
d. Wat betekent ‘pax Romana’? 
 
Tegenover de joden betoonden de Romeinen zich niet tolerant. 
e. Geef daar twee voorbeelden van. 
 

Vraag 3A 

Na de ondergang van het West-Romeinse rijk (omstreeks 400 n.C.) groeiden Oost en West uit elkaar. In het 
westen ontstond de rooms-katholieke kerk onder leiding van de paus. 
a. Hoe heette de kerk die in het Oost-Romeinse rijk ontstond? 
 
b. Wat was het verschil in de hoogste leiding van de kerk tussen het Westen en het Oosten? 
 
c. Wat wordt in dit verband bedoeld met de ‘tweezwaardenleer’?  
 
Monniken speelden een belangrijke rol bij het verspreiden van het christelijk geloof via Ierland en 
Engeland naar het Europese vasteland waar Friezen en Saksen woonden. 
d. Geef twee voorbeelden van deze monniken 
 
e. Waarom was de steun van Karel de Grote bij de kerstening belangrijk? Licht het antwoord toe. 
 
Vraag 3B 
De bekendste voorbeelden van christelijke expansie in de middeleeuwen waren de kruistochten. 
a. Wat was de reden dat de paus in 1095 opriep tot de verovering van Jeruzalem? 
 
b. Waarom was de eerste kruistocht een militair succes? 
 
c. Hoe was de tegenstand van de moslims bij deze veroveringen? 
 
Christelijk Europa was in veel meer gebieden bezig met expansie. 
d. Toon dit aan voor Spanje. 
 
e. Wat is in dat verband de betekenis van het jaar 1492? 
 



Vraag 4A 
In de welvarende steden van Noord-Italië ontstonden in de late middeleeuwen een nieuw mensbeeld, een 
nieuw wereldbeeld en een nieuw levensgevoel.  
a. Licht dat nieuwe levensgevoel toe aan de hand van de begrippen ‘memento mori’ en ‘carpe  diem’. 
 
b. Hoe zag het opvoedingsideaal van de renaissance eruit? 
 
c. Wat werd bedoeld met een uomo universalis?  
 
De sterrenkundige Copernicus gaf een belangrijke aanzet tot de wetenschappelijke revolutie van de 
zeventiende eeuw. 
d. Door welke belangrijke ontdekking werd Copernicus wereldberoemd? 
 
De beeldende kunstenaars van de renaissance wilden de werkelijkheid zo echt mogelijk weergeven en zij 
maakten niet meer alleen Bijbelse voorstellingen. 
e. Hoe veranderde hun positie als kunstenaar?  
 
Vraag 4B 
In de zeventiende eeuw kwam het handelskapitalisme tot bloei en ontstonden wereldwijde 
handelsnetwerken. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) was daarin een hoofdrolspeler. 
a. Wie nam het initiatief tot de oprichting van de VOC? 
 
b. Noem drie bevoegdheden die de VOC kreeg.  
 
c. Was het kooplieden toegestaan zelf handel te drijven met landen in Azië? Licht je antwoord toe. 
 
In Azië was de gouverneur-generaal de hoogste baas van de VOC. Gouverneur-generaal J.P. Coen trad hard 
op tegen de bewoners van het eiland Banda. 
d. Wat hadden de Bandanezen volgens de VOC misdaan? 
 
e. Wat was het lot van de Bandanezen? 
 
Vraag 5A 
In de achttiende eeuw kwam naast absolutisme ook ‘verlicht absolutisme’ voor.  
a. Wat wordt bedoeld met absolutisme?  
 
b. Wat wordt bedoeld met verlicht absolutisme? 
 
De Pruisische koning Frederik de Grote was een verlicht-absoluut vorst. Hij wilde zijn best doen voor 
het algemeen belang van het volk. 
c. Noem twee maatregelen die voor zijn tijd vooruitstrevend waren. 
 
d. Hoe stond Frederik de Grote tegenover medezeggenschap van de burgers? Licht het antwoord toe. 
 
e. Waarom hoefde de adel onder Frederik de Grote geen belasting te betalen? 
 



Vraag 5B 
In Europa bestond eeuwenlang weinig nationaal besef, omdat de meeste mensen op hun eigen stad of 
streek waren gericht. Tijdens de democratische revoluties van de achttiende eeuw groeide het 
nationalisme. 
a. Wat hield dit nationalisme in? 
 
In de tweede helft van de negentiende eeuw groeide het nationalisme, vooral onder Duitsers en Italianen. 
b. Waarom groeide het nationalisme juist bij Duitsers en Italianen? 
 
Na 1871 groeide in bijna alle Europese landen een nieuw soort nationalisme. 
c. Noem twee kenmerken van dit nieuwe nationalisme. 
 
d. Hoe stond Karl Marx tegenover het nationalisme? Licht het antwoord toe. 
 
Vraag 6A 
Europa heeft een lange geschiedenis van antisemitisme. Daarin speelden vijandbeelden een belangrijke 
rol. 
a. Noem drie voorbeelden van negatieve beeldvorming van joden. 
 
b. Hoe sprak Hitler over joden? Licht het antwoord toe.  
 
c. Geef twee voorbeelden van systematisch treiteren en discrimineren van joden na de machtsovername 
van de nazi’s in 1933 
 
d. Wat gebeurde in de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938? 
 
e. Wat betekende de ‘Endlösung’ in de praktijk? 
 
Vraag 6B 
In de periode van 1948 tot 1973 groeiden de West-Europese economieën harder dan in enige 
periode daarvoor of daarna. Met forse groei van welvaart en consumptie als gevolg, ook in 
Nederland.   
a. Geef drie voorbeelden van die welvaarts- en consumptiegroei. 
 
De overheidsuitgaven namen toe en er ontstond een verzorgingsstaat. 
b. Wat is het kenmerk van de verzorgingsstaat? 
 
c. Noem drie terreinen waarop de verzorgingsstaat actief is. 
 
De toegenomen welvaart en bestaanszekerheid gaven een gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid en dat 
leidde tot grote sociaal-culturele veranderingen in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.  
d. Geef daarvan drie voorbeelden. 
 
De vrouwenemancipatiebeweging van de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw was onderdeel 
van een bredere ontwikkeling: de individualisering. 
e. Noem twee verklaringen voor het ontstaan van een ‘tweede feministische golf’. 



Dit is het bovenstaande voorbeeldexamen geschiedenis, met het antwoordmodel erin verwerkt. Zo 

kun je zien hoe het examen wordt beoordeeld. Het examen bestaat uit zes vragen. De kandidaat 

beantwoordt vraag 1 en vervolgens van de vragen 2 t/m 6 telkens de A- of de B-vraag. In cursief  

staan de antwoorden. Voor vraag 1 zijn maximaal 10 punten te behalen, voor de andere vragen 

maximaal 18 punten. Bij elkaar maximaal 100 punten. De cijfers die tussen haakjes staan bij de 

vragen en subvragen gelden als richtlijn (hulpmiddel) bij de correctie. De docenten die het werk 

nakijken, maken zelf een precieze afweging bij het toekennen van een cijfer per (sub)vraag en het 

vaststellen van het eindcijfer. Het eindcijfer wordt bepaald door het totaal aantal behaalde punten te 

delen door 10. Het cijfer wordt afgerond op hele cijfers op de schaal van 1 t/m 10. 

 

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. 

7. Na langdurige discussies werden de 45.000 Surinaamse en Antilliaanse slaven vrije 
mensen. (109) 

8. Emmeline Pankhurst werd wereldberoemd door haar acties voor vrouwenkiesrecht. 
(125)  

9. Volgens de Franse Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger waren de 
mensen vrij en gelijk voor de wet. (106) 

10. Onder keizer Karel V werden honderden Nederlanders vanwege hun geloof op de 
brandstapel gebracht. (75). 

11. De horigen waren niet vrij om te verhuizen of ander werk te zoeken. (41) 
12. De toenemende welvaart gaf velen in Nederland een gevoel van vrijheid en  dat werd op 

seksueel gebied nog versterkt door de introductie van de anticonceptiepil. (172) 
  De juiste volgorde is: 5, 4, 3, 1, 2, 6. 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. 

 
 Vraag 2A (18 punten, blz. 15)  

 In Soemerië werd omstreeks 3300 v. C. het schrift uitgevonden. 
(2) a. Hoe werd dit schrift genoemd? 
  Spijkerschrift. 
(4) b. Hoe is het te verklaren dat juist hier het schrift werd uitgevonden? 
  Er was een bestuur dat van allerlei zaken een administratie diende bij te houden. 
(4) c. Geef een voorbeeld van wat er op schrift werd gesteld. 
  De leveranties van boeren aan de graanpakhuizen. 
 Naast het Soemerische schrift ontstond enkele honderden jaren later het Egyptische schrift. 
(4) d. Noem van het Egyptische schrift het belangrijkste kenmerk. 
  Het Egyptische schrift bestond uit honderden tekeningetjes die symbolen waren voor  
  woorden. 
 Dankzij het schrift zijn de Soemeriërs en Egyptenaren de eerste volkeren waarvan we de 
 godsdienst kennen. 
(4) e. Noem twee overeenkomsten tussen de godsdiensten van de Soemeriërs en Egyptenaren. 

- Ze geloofden dat de goden alles bepaalden. 



- De mensen moesten bidden en offeren om te voorkomen dat de goden rampen op hen 
afstuurden. 

 

 Vraag 2B (18 punten; blz. 24-25, 30) 

 In een lange reeks oorlogen groeide Rome uit tot een wereldrijk. De succesvolste generaal was 
 Julius Caesar die in 44 v. C. werd vermoord.  
(3) a. Waarom werd Caesar vermoord? 

 Caesar had zich laten benoemen tot dictator en zijn tegenstanders wilden de republiek  
  redden.  
 Het Romeinse rijk ontstond onder meer door militaire kracht. 
(6) b. Noem drie verklaringen waardoor Rome een grote militaire kracht kon ontwikkelen. 

- De strijd werd gevoerd op een gedisciplineerde manier: goed bewapende soldaten 
vochten in rijen achter elkaar. 

- Er werd een beroepsleger gevormd dat werd onderverdeeld in legioenen van 6000 
man. 

- De legioenen konden zich snel verplaatsen naar gebieden waar gevaar dreigde, omdat 
in het hele rijk verharde wegen werden aangelegd. 

 Het Romeinse rijk groeide onder meer door de zucht naar roem, buit en gebiedsuitbreiding. 
(3) c. Hoe stonden de Romeinen tegenover de overwonnen volkeren? 
  Ze respecteerden volkeren en namen leden ervan op in hun leger en lieten hen  
  meeprofiteren van de rust en welvaart in het rijk.  
(2) d. Wat betekent ‘pax Romana’? 
  Een periode van rust en vrede. 
 Tegenover de joden betoonden de Romeinen zich niet tolerant. 
(4) e. Geef daar twee voorbeelden van. 

- De Romeinen verwoestten de joodse tempel in Jeruzalem.  
- De joden werden gedwongen Jeruzalem te verlaten.  

 

 Vraag 3A (18 punten; blz. 44-45) 

 Na de ondergang van het West-Romeinse rijk (omstreeks 400 n.C.) groeiden Oost en West uit 
 elkaar. In het westen ontstond de rooms-katholieke kerk onder leiding van de paus. 
(3) a. Hoe heette de kerk die in het Oost-Romeinse rijk ontstond? 
  Byzantijnse of Grieks-orthodoxe kerk. 
(4) b. Wat was het verschil in de hoogste leiding van de kerk tussen het Westen en het Oosten? 
  In het Westen werd de kerk geleid door de paus, in het Oosten door de keizer. 
(4) c. Wat wordt in dit verband bedoeld met de ‘tweezwaardenleer’?  
  De geestelijke macht ligt bij de paus, de wereldlijke macht ligt bij de keizer. 
 Monniken speelden een belangrijke rol bij het verspreiden van het christelijk geloof via Ierland en 
 Engeland naar het Europese vasteland waar Friezen en Saksen woonden. 
(4) d. Geef twee voorbeelden van deze monniken 
  Willibrord en Bonifatius. 
(3) e. Waarom was de steun van Karel de Grote bij de kerstening belangrijk? Licht het antwoord toe. 
  De steun van Karel de Grote was onmisbaar omdat hij geweld tegen missionarissen, kerken 
  en kloosters niet tolereerde. 
 
  



Vraag 3B (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? 
  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. 68-69) 

In de welvarende steden van Noord-Italië ontstonden in de late middeleeuwen een nieuw 
mensbeeld, een nieuw wereldbeeld en een nieuw levensgevoel.  

(4) a. Licht dat nieuwe levensgevoel toe aan de hand van de begrippen ‘memento mori’ en ‘carpe 
 diem’. 

De rijke Italiaanse stedelingen hielden de blik niet meer zo strak gericht op God en het leven 
na de dood en zij kregen meer oog voor de plezierige kanten van het leven. Hun 
levensmotto veranderde van memento mori (gedenk te sterven) in carpe diem (pluk de 
dag). 

(4) b. Hoe zag het opvoedingsideaal van de renaissance eruit? 
  De ontwikkeling tot verstandig en mondig individu werd een nieuw opvoedingsideaal. 
 c. Wat werd bedoeld met een uomo universalis?   
 (2)  De uomo universalis was het ideaal van een universele mens, iemand die zich op veel  
  verschillende terreinen  ontwikkelde. 

De sterrenkundige Copernicus gaf een belangrijke aanzet tot de wetenschappelijke revolutie van 
de zeventiende eeuw. 

(4) d. Door welke belangrijke ontdekking werd Copernicus wereldberoemd? 
Copernicus stelde dat niet de aarde, maar de zon het stilstaande middelpunt van het 
zonnestelsel was. 

 De beeldende kunstenaars van de renaissance wilden de werkelijkheid zo echt mogelijk weergeven 
 en zij maakten niet meer alleen Bijbelse voorstellingen. 
(4) e. Hoe veranderde hun positie als kunstenaar?  
  De anonieme middeleeuwse meesterschilder maakte plaats voor de zelfbewuste  
  kunstenaar die zijn kunstwerk persoonlijk signeerde.  
 
 Vraag 4B (18 punten, blz. 84-85) 
 In de zeventiende eeuw kwam het handelskapitalisme tot bloei en ontstonden wereldwijde 
 handelsnetwerken. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) was daarin een hoofdrolspeler. 
(3) a. Wie nam het initiatief tot de oprichting van de VOC? 
  De Staten-Generaal van de Republiek. 
(6) b. Noem drie bevoegdheden die de VOC kreeg.  

- De bevoegdheid verdragen te sluiten met vorsten. 
- De bevoegdheid oorlog te voeren. 
- De bevoegdheid veroverde gebieden te besturen. 

(3) c. Was het kooplieden toegestaan zelf handel te drijven met landen in Azië? Licht je antwoord toe. 



  Nee. De Staten-Generaal verleenden aan de VOC het monopolie op de handel in Azië. 
 In Azië was de gouverneur-generaal de hoogste baas van de VOC. Gouverneur-generaal J.P. Coen 
 trad hard op tegen de bewoners van het eiland Banda. 
(3) d. Wat hadden de Bandanezen volgens de VOC misdaan? 
  Ze verkochten hun muskaatnoten ook aan anderen dan aan de Nederlanders. 
(3) e. Wat was het lot van de Bandanezen? 
  Coen liet de dorpen in brand steken en honderden Bandanezen als slaaf wegvoeren;  
  vierenveertig hoofdmannen werden gearresteerd en door Japanse samoerai aan stukken 
  gehakt. 
 
 Vraag 5A (18 punten, blz. 89-90, 103-104) 
 In de achttiende eeuw kwam naast absolutisme ook ‘verlicht absolutisme’ voor.  
(4) a. Wat wordt bedoeld met absolutisme?  
  Absolutisme is een regeringssysteem waarin de macht van de koning niet wordt beperkt 
  door een grondwet of door rechten van anderen.  
(4) b. Wat wordt bedoeld met verlicht absolutisme? 

 Bij verlicht absolutisme gebruiken vorsten hun absolute macht om van bovenaf 
 verlichte hervormingen in te voeren.  

 De Pruisische koning Frederik de Grote was een verlicht-absoluut vorst. Hij wilde zijn best 
 doen voor het algemeen belang van het volk. 
(4) c. Noem twee maatregelen die voor zijn tijd vooruitstrevend waren. 

- Een zekere mate van persvrijheid. 
- Godsdienstige verdraagzaamheid. 

(3) d. Hoe stond Frederik de Grote tegenover medezeggenschap van de burgers? Licht het 
 antwoord toe. 
  Hij regeerde onder het motto ‘Alles voor het volk, niets door het volk’. Voor  
  medezeggenschap vond hij zijn onderdanen te dom. 
(3) e. Waarom hoefde de adel onder Frederik de Grote geen belasting te betalen? 

  Hij wilde de adel niet tegen zich in het harnas jagen, want ze leverden de officieren 
  van het leger, de belangrijkste pijler van de Pruisische macht. 

 
 Vraag 5B (18 punten, blz. 119-121). 
 In Europa bestond eeuwenlang weinig nationaal besef, omdat de meeste mensen op hun 
 eigen stad of streek waren gericht. Tijdens de democratische revoluties van de achttiende eeuw 
 groeide het nationalisme. 
(5) a. Wat hield dit nationalisme in? 
  Alle leden van een volk zijn door taal, geschiedenis en cultuur met elkaar verbonden en  
  moeten daarom verenigd zijn in een onafhankelijke natiestaat. 
 In de tweede helft van de negentiende eeuw groeide het nationalisme, vooral onder Duitsers en 
 Italianen. 
(5) b. Waarom groeide het nationalisme juist bij Duitsers en Italianen? 
  Beide volkeren waren verdeeld over vele staten. 
 Na 1871 groeide in bijna alle Europese landen een nieuw soort nationalisme. 
(4) c. Noem twee kenmerken van dit nieuwe nationalisme. 

- Het verheerlijken van de eigen natie. 
- Het zich afzetten tegen andere naties. 

 (4) d. Hoe stond Karl Marx tegenover het nationalisme? Licht het antwoord toe. 
  Marx was voor internationale arbeiderssolidariteit en was sterk tegen het nationalisme.  
 
 Vraag 6A (18 punten, blz. 154-155) 
 Europa heeft een lange geschiedenis van antisemitisme. Daarin speelden vijandbeelden een 
 belangrijke rol. 



(6) a. Noem drie voorbeelden van negatieve beeldvorming van joden. 
 - Joden als moordenaars van Christus. 
 - Joden als geldwolven. 
 - Joden als veroorzakers van de pest. 
 - Joden als kapitalisten en uitbuiters. 
 - Joden als minderwaardig ras. 
 - Joden als gevaarlijke revolutionairen. 

 (2) b. Hoe sprak Hitler over joden? Licht het antwoord toe.  
  Uiterst negatief. Hitler noemde joden geen mensen, maar bacillen die moesten   
  worden uitgedreven en  vernietigd.  
(4) c. Geef twee voorbeelden van systematisch treiteren en discrimineren van joden na de 
 machtsovername van de nazi’s in 1933. 
  - Joodse ambtenaren werden ontslagen. 

 - Seks tussen joden en niet-joden werd strafbaar. 
(3) d. Wat gebeurde in de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938? 

 In heel Duitsland werden synagogen in brand gestoken en winkels en huizen van joden 
 geplunderd en verwoest. Bijna 100 joden werden vermoord en 30.000 joden gearresteerd. 

(3) e. Wat betekende de ‘Endlösung’ in de praktijk? 
  In Polen werden de 3,5 miljoen joodse Polen in getto’s bijeengedreven en daar vielen door 
  honger, ziektes en kou honderdduizenden doden. Kort na de inval in de Sovjet-Unie  
  besloten de nazileiders alle joden te doden. Later, in 1941, werd gekozen voor   
  vergassing die werd uitgevoerd in speciale vernietigingskampen. Van de elf miljoen  
  Europese joden kwamen er uiteindelijk zes miljoen om.  
 
 Vraag 6B (18 punten, blz. 170-172)  

In de periode van 1948 tot 1973 groeiden de West-Europese economieën harder dan in enige 
 periode daarvoor of daarna. Met forse groei van welvaart en consumptie als gevolg, ook in 
 Nederland.   
(4) a. Geef drie voorbeelden van die welvaarts- en consumptiegroei. 

- De meeste werknemers hadden in 1960 een doorbetaalde vakantie van twee à drie 
weken. 

- Bijna elk gezin bezat een koelkast, een douche en een auto. 
- De consumptie van genotmiddelen als wijn en bier steeg sensationeel. 

 De overheidsuitgaven namen toe en er ontstond een verzorgingsstaat. 
(2) b. Wat is het kenmerk van de verzorgingsstaat? 
  In een verzorgingsstaat is de staat verantwoordelijk voor het welzijn van de burgers.  
(2) c. Noem drie terreinen waarop de verzorgingsstaat actief is. 

- Streven naar volledige werkgelegenheid. 
- Streven naar een rechtvaardige inkomensverdeling. 
- Sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen. 

De toegenomen welvaart en bestaanszekerheid gaven een gevoel van vrijheid en 
onafhankelijkheid en dat leidde tot grote sociaal-culturele veranderingen in de jaren zestig en 
zeventig van de vorige eeuw.  

(6) d. Geef daarvan drie voorbeelden. 
- Het individu met zijn behoeftes kwam centraal te staan. 
- Mensen werden minder afhankelijk van buren en familie. 
- De invloed van de kerk en de traditionele moraal nam af.  

De vrouwenemancipatiebeweging van de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw was 
onderdeel van een bredere ontwikkeling: de individualisering. 

(4) e. Noem twee verklaringen voor het ontstaan van een ‘tweede feministische golf’. 
- Rond 1960 werd het huishouden minder tijdrovend. 
- Er kwamen steeds meer hoogopgeleide vrouwen. 



- Hierdoor en ook door de introductie van de anticonceptiepil veranderden de man-
vrouwrelaties en de opvattingen over seksualiteit en voortplanting. 

 


