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DE KOLONIALE RELATIE INDONESIË – NEDERLAND
+
HET INDONESISCH – NEDERLANDS CONFLICT 1945 – 1949

z

1

C

{

2

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord:
Æ De VOC wilde dat er alleen maar kruidnagels groeiden in het gebied dat zij onder
controle had.
Æ De VOC wilde het monopolie op kruidnagels om dan zelf de prijs te kunnen bepalen /
extra te kunnen verdienen.
Æ Minder kruidnagels op de markt kon leiden tot een hogere prijs / meer winst.

{

3

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord:
•
Ontwikkeling in beide periodes: er gaan méér mensen naar Azië dan er terugkomen
•
Æ
Æ
Æ

Verklaring (één van onderstaande):
Er zijn mensen op de heenreis gestorven.
Er zijn mensen tijdens het verblijf in Azië gestorven.
Mensen hebben zich in Azië gevestigd.

1
1

{

4

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord:
Æ De schrijver vindt dat Nederland (in Indonesië) diefstal pleegt / dat Nederland (te
veel) profiteert van Indonesië / keurt de manier van omgang met Indonesië af.

{

5

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord (één van onderstaande):
Æ Ja, want alleen Nederland verdiende veel aan het Cultuurstelsel / dit geld werd
alleen in Nederland uitgegeven.
óf:
Æ Nee, want in plaats van te spreken over stelen/roof/diefstal kan die rijkdom ook
gezien worden als handelswinst ten tijde van het Cultuurstelsel.
opmerking
Alleen als na een keuze een juiste verklaring volgt, mag een scorepunt worden
toegekend.

{

6

maximumscore 2
Æ Er kwam minder landbouwgrond beschikbaar.
Æ De koopkracht nam toe.
Æ De werkdruk werd hoger.
Indien drie antwoorden juist
Indien één of twee antwoorden juist
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maximumscore 2
Æ Bron 5 (Van Heutsz) hoort bij bron 9.
Æ Bron 6 (Doorman) hoort bij bron 8.
Æ Bron 7 (Coen) hoort bij bron 10.
Indien drie antwoorden juist
Indien één of twee antwoorden juist

{
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2
1

maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord:
Æ bron 11: koelies die in opstand kwamen, werden hard aangepakt.
Æ bron 12: het Nederlandse superioriteitsgevoel blijkt hieruit (de dragers lijken wel
slaven).
per juiste combinatie van bron en verklaring

1

{

11

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord:
Æ Door onderwijs te geven heeft Nederland (nieuwe, westerse) ideeën en technologie
overgebracht op de bevolking.
Æ Men is er in geslaagd de landbouw op een dusdanig peil te brengen dat men in staat
bleef de groeiende bevolking te voeden.
Æ Uitbreiding van de gezondheidszorg heeft het welzijn van de bevolking bevorderd.
Æ Door het aanleggen van wegen en spoorwegen verbeterden de verbindingen.

{

12

maximumscore 2
Bij de Ethische Politiek horen
• kenmerk 2
• kenmerk 3

1
1

z 13

D

{

maximumscore 1
Æ De meeste Nederlanders waren het niet met de oproep van deze poster eens, want
ze vonden dat Indonesië bij Nederland hoorde/moest blijven / ze waren tegen een
onafhankelijk Indonesië.

14

opmerking
Alleen als na een juiste keuze een juiste verklaring volgt, mag een scorepunt worden
toegekend.
{

-

15

maximumscore 2
• bron 16: honger/te weinig eten (als gevolg van ongelijke verdeling van de
voedselrantsoenen)
• bron 17: (lijf)straf/mishandeling
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maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord:
Æ Volgens vele Nederlanders ongepast, omdat Nederland in oorlog was met Japan /
samenwerking met Japan landverraad was / je niet met de bezetter hoort samen te
werken.

{

17

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord:
•
geen samenwerking met Nederland, omdat Soekarno dacht dat samenwerking niet
tot een onafhankelijk Indonesië zou leiden
•
wel samenwerking met Japan, omdat Soekarno dacht dat door samenwerking een
onafhankelijk Indonesië bereikbaar zou zijn

z 18

C

{

19

maximumscore 1
Æ Uit het antwoord moet blijken dat Soekarno volgens de VVD gekozen had voor het
communisme/socialisme.

{

20

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken:
Æ beeldkenmerk: afwijzende houding van de VVD te herkennen aan de hamer en
sikkel / symbolen van de Sovjetunie.
óf:
Æ stukje tekst: afwijzende houding van de VVD te herkennen aan ‘(Socialisme
beschermt) het Communisme in Indië’ / ‘hebt U er ook genoeg van / het Roer moet
om’.

{
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maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord:
Æ In 1950 ondenkbaar, omdat Poncke Princen toen als een landverrader/deserteur
beschouwd werd / hij gevochten had tegen Nederlandse soldaten / hij de belangen
van de vijand verdedigde/vertegenwoordigde.

{
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maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord:
Æ Nu wel, omdat het mogelijk is (mede door een grotere diversiteit en breder aanbod
van bronnen) kritischer te staan tegenover het Nederlandse optreden in Indonesië /
het verleden (door historici) anders beoordeeld wordt / door velen erkend wordt dat
Poncke Princen voor een rechtvaardige zaak streed/zijn afwijkende standpunt en
optreden van moed getuigde.
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