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Beoordelingsmodel 
 

 
Dynamiek en stagnatie in de Republiek 

 
 

Vraag Antwoord Scores

 
 1 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De groeiende bevolking kon niet worden gevoed doordat veengronden 
waren ingeklonken (waardoor grootschalige graanverbouw onmogelijk 
was). Dit probleem werd aangepakt door graan te importeren uit het 
Oostzeegebied. 
of 
De steden werden bedreigd door wateroverlast vanwege de vele 
binnenmeren. Dit probleem werd aangepakt door droogmakerijen. 
 

 2 maximumscore 3 
De juiste combinaties zijn: 
Fragment A hoort bij tijdvak 2. 
Fragment B hoort bij tijdvak 4. 
Fragment C hoort bij tijdvak 3. 
Fragment D hoort bij tijdvak 1. 
 
Indien vier combinaties juist 3 
Indien drie of twee combinaties juist 1 
Indien minder dan twee combinaties juist 0 
 

 3 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De wisselbank werd opgericht om kooplieden de mogelijkheid te 

bieden hun handel te financieren/het mogelijk te maken dat kooplieden 
niet met grote hoeveelheden geld hoefden te reizen 2 

• Er kwam een koopmansbeurs, wat de kooplieden een centrale 
handelsplaats/de mogelijkheid bood informatie uit te wisselen 2 

 
Opmerking 
Alleen voor een juiste combinatie van instelling voor financiële 
dienstverlening en uitleg worden scorepunten toegekend. 
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 4 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Door de uitvinding van het haringkaken/in zout conserveren van de 

haring (omdat daardoor de gevangen haring langer houdbaar bleef) 
kon de haring op grote schaal geëxporteerd worden 2 

Uit de bron kunnen twee van de volgende takken van nijverheid worden 
genoemd (twee van de volgende): 
− tonnenmakerij (voor het inleggen van de haring) 
− scheepsbouw (van haringbuizen) 
− touwslagerij (voor het maken van de netten/het want) 
− zeilmakerij (voor het maken van de zeilen) 
− scheepssmederij (voor de uitrusting van het schip) 
 
per juiste tak van nijverheid  1 
 

 5 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Toen de WIC in 1621 het monopolie op de handel met West-Indië kreeg, 
werden alle andere handelaren uit de Republiek van handel op West-Indië 
uitgesloten. Schepen uit de Republiek die niet van de WIC waren en die 
met West-Indië handeldreven, werden daardoor illegaal (smokkel). 
 

 6 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Van Dam beschrijft de belangrijke handel op de Oostzee (in graan, 

scheepsbehoeften en hout): de moedernegotie 1 
• Het verband dat Pieter van Dam legt tussen de Tachtigjarige Oorlog en 

de oprichting van de VOC is, dat door de oorlog met de Spanjaarden 
de VOC-handel pas mogelijk werd/het Spaanse verbod/het pauselijke 
decreet kan worden omzeild 2 

 
 7 maximumscore 1 

Kern van een juist antwoord is, dat de beschrijving van de VOC in de ogen 
van het bestuur veel bedrijfsgeheimen/gevoelige informatie voor 
concurrenten bevat (die zij uit concurrentieoverwegingen geheim willen 
houden). 
 

 8 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De bron lijkt betrouwbaar, omdat het gaat om 
• een verslag van een ooggetuige/tijdgenoot die de gebeurtenissen zelf 

meemaakt/een directe waarnemer is 1 
• een persoonlijke brief van een schrijver die waarschijnlijk geen reden 

heeft de gebeurtenissen gekleurd weer te geven/een vrij neutrale 
weergave van de gebeurtenissen geeft 1 
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 9 maximumscore 2 
Kern van een juist antwoord is: 
Langewagen is naast burgemeester ook belastingpachter, wat kenmerkend 
is voor het verdelen van baantjes door de regentenoligarchie (wat uit kan 
lopen op machtsmisbruik/corruptie). 
 

 10 maximumscore 4 
Uit het antwoord moet blijken dat: 
• de hoge lonen in de steden in Holland / de dalende winsten van de 

Hollandse investeerders een verplaatsing naar de gebieden met lagere 
lonen (Twente/Brabant) aantrekkelijk maakten 2 

• de buitenlandse concurrentie/de mercantilistische politiek van 
Engeland en Frankrijk de Hollandse concurrentiepositie had aangetast 
/ textielexport belemmerde, waardoor de nijverheid in Holland 
achteruitging 2 

 
 11 maximumscore 3 

Uit het antwoord moet blijken dat: 
• vóór ongeveer 1750 graan het hoofdbestanddeel van de voeding 

uitmaakte, (en dat een groot deel van het inkomen aan voedsel moest 
worden besteed) waardoor verandering in de voedselprijzen direct 
gevolgen had voor de levensstandaard 2 

• maar dat na ongeveer 1750 de aardappel in toenemende mate het 
hoofdbestanddeel van de voeding ging vormen (waardoor de prijs van 
aardappelen de levensstandaard ging bepalen) 1 

 
 12 maximumscore 3 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Door het verpachten van de belastinginning  
• kreeg de overheid op korte termijn/snel de beschikking over het 

belastinggeld / was de overheid verzekerd van een vaste opbrengst 1 
• maar dit leidde op langere termijn tot sociale onrust omdat de 

belastingpachters te ver gingen in hun inningsmethoden/zich weinig 
aantrokken van sociaal protest/door de bevolking werden gehaat 1 

• wat blijkt uit de aanvallen op belastingpachters in 1672 / het 
pachtersoproer van 1747-1748 1 
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 13 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• In 1672, tijdens het Rampjaar, werd een groot deel van de Republiek 

bezet door de legers van Frankrijk en zijn Duitse bondgenoten / werd 
er binnen de grenzen van de Republiek oorlog gevoerd / was alleen de 
vloot succesvol 1 

• waaruit bleek dat het landleger van de Republiek de invallers niet kon 
tegenhouden / dat er alleen op een sterke vloot gerekend kon worden 
voor de defensie van de Republiek 1 

 
• Swildens verkondigt in de bron een genuanceerde opvatting, omdat hij 

aangeeft dat de Republiek weliswaar een sterk landleger nodig heeft 1 
• maar dat dit niet kan worden betaald zonder een koopvaardij die door 

een sterke vloot beschermd wordt 1 
 

 14 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
In de jaren na 1780 blijkt dat de vloot van de Republiek zo verzwakt is, dat 
de Vierde Engelse (Zee)oorlog wordt verloren. Na 1780 neemt de welvaart 
in de Republiek daardoor sterk af (wat een bevestiging lijkt van de 
opvatting van Swildens). 
 
 

Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam 
 

 15 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende): 
− Door de Japanse bezetting nam het (nationalistisch) verzet in Vietnam 

toe / werd het streven naar onafhankelijkheid gebundeld (in de 
Vietminh). 

− Door het gezichtsverlies/machtsverlies dat Frankrijk tijdens de Japanse 
bezetting leed, nam het nationalisme/het streven naar 
onafhankelijkheid in Vietnam toe.  

− Het machtsvacuüm dat na de Japanse capitulatie ontstond, versnelde 
het streven naar Vietnamese onafhankelijkheid.  

 
per juiste reden 1 
 

 16 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
De Franse ambtenaar benadrukt de band tussen de Vietminh-leiding en de 
communistische leiders in Moskou. Vanwege de Koude Oorlog zullen de 
Verenigde Staten er de voorkeur aan geven Frankrijk te steunen in dit 
conflict. 
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 17 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• de dominotheorie 1 
• President Eisenhower verwacht dat het verlies van Indochina zal leiden 

tot het verlies van een reeks van andere landen (Birma, Thailand, 
Indonesië) / onherstelbare schade zal toebrengen aan de verdediging 
die van Japan, via Formosa en de Filippijnen naar het Zuiden loopt 1 

• De boodschap die president Eisenhower wil overbrengen is, dat de 
Verenigde Staten de strijd tegen de communisten in Vietnam van de 
Fransen zullen overnemen / veel belang hechten aan de verdediging 
van Vietnam 1 

 
 18 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Eisenhower legt een verband tussen de politieke invloed van de Verenigde 
Staten in Azië en de economische belangen (grondstoffen). Dit bevestigt 
het vijandbeeld van de leiders van de communistische wereld dat de 
Verenigde Staten (als kapitalistische mogendheid) slechts uit zijn op de 
eigen welvaart / een vorm van Westers imperialisme bedrijven. 
 

 19 maximumscore 3 
Uit het antwoord moet blijken dat: 
• beide landen verwachtten dat Ho Chi Minh de verkiezingen zou winnen 

/ er een verenigd communistisch Vietnam zou ontstaan 1 
• de Verenigde Staten hier tegen waren vanwege angst voor uitbreiding 

van het communisme/de dominotheorie/de containmentpolitiek 1 
• China hier tegen was, omdat het geen behoefte had aan een sterk 

nationalistisch/op de Sovjet-Unie georiënteerd (communistisch) 
buurland / Vietnamese expansie in de richting van Laos en Cambodja 
vreesde 1 

 
 20 maximumscore 2 

Uit het antwoord moet blijken dat: 
• Ho Chi Minh met het tijdelijk toestaan van privé-bezit afweek van de 

communistische opvatting dat grond gecollectiviseerd moest worden 1 
• Ho Chi Minh privé-bezit van grond tijdelijk toestond uit angst voor 

kapitaalvlucht / om te voorkomen dat hongersnood zou ontstaan / om 
zijn aanhang te vergroten 1 

 
 21 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Arme boeren/medestrijders van de communisten in de bevrijde gebieden 
zouden er onder Ho Chi Minh op vooruitgaan. Hierdoor nam de aanhang 
van de communisten onder (arme) Zuid-Vietnamese plattelandbewoners 
sterk toe. 
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 22 maximumscore 2 
De juiste volgorde is: 
3, 6, 1, 5, 2, 4. 
 
Opmerking 
Als door het weglaten van één foutief geplaatst nummer een verder 
foutloze reeks ontstaat, wordt één scorepunt toegekend. 
 

 23 maximumscore 3 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Met de bombardementen wilde de legerleiding de aanvoerroutes van 

de Vietcong (die deels door Laos en Cambodja liepen)/de Ho Chin 
Minh-route vernietigen 1 

• President Johnson weigerde de goedkeuring voor de 
bombardementen, omdat hij wilde voorkomen dat China en de Sovjet-
Unie rechtstreeks in de oorlog betrokken zouden worden/om escalatie 
te voorkomen / om de publieke opinie op zijn hand te houden 1 

• De beperkingen die Johnson oplegde droegen ertoe bij dat Operation 
Rolling Thunder niet slaagde/mislukte 1 

 
 24 maximumscore 3 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De politieke boodschap die de Noord-Vietnamese partijkrant wil 

overbrengen is dat alle Vietnamezen (zowel mannen als vrouwen) 
achter de communisten staan / dat Noord-Vietnam de strijd in het 
Zuiden zal winnen 1 

wat in de foto naar voren komt in: 
• de vastberaden houding (van de strijdster) 1 
• het buitgemaakte Amerikaanse wapen in haar handen 1 
 

 25 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Een argument voor het versterken van de propagandaboodschap door 

het afdrukken van het commentaar is dat met haar levensgeschiedenis 
het leed van de Zuid-Vietnamese bevolking zichtbaar wordt 1 

• Een argument tegen het afdrukken van het commentaar is dat zij door de 
kennis van deze achtergrond geen doorsnee Vietcong-guerrilla meer is 
/ dat de strijdbaarheid van deze zwaar getroffen vrouw kan worden 
gezien als de persoonlijke wraakzucht van een enkeling / dat hieruit 
blijkt dat de oorlog veel slachtoffers kost 1 
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 26 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende):  
− Door de vietnamisering van de oorlog werden steeds meer Zuid-

Vietnamezen ingeschakeld bij de oorlogvoering. 
− Door het gebruik van chemische wapens (agent orange) werd het 

verbouwen van gewassen op sommige plaatsen moeilijk.  
− De gevechten op het platteland / de opmars van de Vietcong zette(n) 

de boeren steeds meer onder druk. 
− Door de vele bombardementen werd het steeds gevaarlijker op het 

platteland, waardoor boeren naar de stad trokken. 
− Door Diems beleid van de versterkte dorpen (strategic hamlets) 

werden veel Zuid-Vietnamese boeren gedwongen te verhuizen. 
 
per juiste oorzaak 1 
 

 27 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Willem heeft als kritiekpunt op de Verenigde Staten dat zij: 
• de Zuid-Vietnamezen aan hun lot overlaten, wat blijkt uit de eenzame 

Van Thieu (in Amerikaans uniform en met een Amerikaans 
machinegeweer) / uit de machteloosheid van president Van Thieu 
tegen het omringende water (het communisme in zijn land) 2 

• een land achterlaten dat zij hebben verziekt/corrupt hebben gemaakt, 
dit blijkt uit de vuilnisbelt aan Amerikaanse consumptieartikelen/de 
doos met cocaïne/de spuit/de creditcard/het wrak van de limousine/de 
condoomdoos/de schedels 2 

 
Opmerking 
Alleen bij een juiste combinatie van een beeldelement met het kritiekpunt 
van de tekenaar worden scorepunten toegekend. 
 

 28 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat de Vietnamoorlog zoveel geld kostte / het 
begrotingstekort zo sterk opliep door de oorlog, dat er onvoldoende geld 
beschikbaar werd gesteld om Johnsons plannen voor sociale 
hervormingen/voor de Great Society uit te voeren. 
 

 29 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Deze man heeft last van zijn ervaringen in Vietnam (paniek/pijn op de 
borst/benauwdheid), maar wordt niet begrepen door de arts (die hem 
valium geeft/adviseert in een papieren zak te ademen)/door de therapeut 
die vertelt dat het probleem bij hemzelf ligt (wat het Vietnamsyndroom 
versterkt). 
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 30 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Tegenstanders van het Amerikaanse Vietnambeleid wezen erop dat de 
Verenigde Staten in Vietnam de kant kozen van een dictatoriaal regime / er 
in Vietnam niet in slaagden het Zuid-Vietnamese volk te bevrijden van een 
dictatuur, terwijl zij in de Tweede Wereldoorlog juist dictatoriale regimes 
hadden bestreden/gevochten hadden voor vrijheid/democratie. 
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