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DE KOLONIALE RELATIE INDONESIË – NEDERLAND
+

HET INDONESISCH – NEDERLANDS CONFLICT 1945 – 1949
{

1

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken (één van onderstaande):
Er kwamen minder schepen terug, omdat
Æ er ook schepen ingezet werden in de handel die in Azië zelf plaatsvond (interAziatische/regionale handel).
Æ er tijdens de gevaarlijke reizen schepen vergingen/kapingen plaatsvonden.
Æ er in Azië een groot aantal schepen nodig was voor militaire doeleinden.
Æ er een aantal schepen in zo’n slechte staat in Azië aankwam, dat de terugtocht niet
verantwoord was/het schip niet meer gerepareerd kon worden.
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maximumscore 2
Æ uitspraak 1: meer
Æ uitspraak 2: een uitzondering
Æ uitspraak 3: inheemse adel
Indien drie antwoorden juist
Indien één of twee antwoorden juist
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maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat:
•
bron 3 bruikbaar is,
•
want uit deze bron blijkt dat (één van onderstaande):
Æ een toename van particuliere ondernemingen in de Indonesische mijnbouw gunstig
was voor de Nederlandse schatkist / gunstig was voor de Nederlandse
ondernemingen zelf.
Æ mijnbouw uitgevoerd door de overheid te duur / te risicovol was.
Æ er een argument genoemd wordt vóór particuliere ondernemingen / tegen
overheidsbedrijven.

{
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maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken:
Nederland wilde zijn grondgebied uitbreiden om meer macht/gezag/invloed/aanzien/
winst te krijgen.
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maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord:
Æ Hij had een belangrijke taak, omdat hij de schakel was tussen de inheemse
bevolking en de Nederlandse bestuurders / hij veel aanzien genoot bij de inheemse
bevolking / de inheemse bevolking gewend was te gehoorzamen aan de inheemse
adel.
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maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat Indonesië voor Nederland een sieraad / een gordel van
smaragd was.

{

9

maximumscore 2
Æ 1 is een oorzaak
Æ 2 is een gevolg
Æ 3 is een oorzaak

{

10

Indien drie antwoorden juist
Indien één of twee antwoorden juist

2
1

maximumscore 3
Voorbeelden van juiste antwoorden:
•
Bron 7 hoort bij vraag 2, omdat uit de bron blijkt dat het nationalisme gestimuleerd
werd / het Indonesische volkslied/de eigen vlag gebruikt werd / de Nederlandse taal
niet meer gesproken mocht worden

1

•

Bron 8 hoort bij vraag 1, omdat Nederland en Indonesië op economisch gebied
verbonden zijn / de Nederlandse economie (door het Cultuurstelsel) afhankelijk
raakte van Indonesië

óf:
Bron 8 hoort bij vraag 2, omdat het eenzijdig inpikken van de winsten door
Nederland als zeer onrechtvaardig werd beschouwd / (op termijn) leidde tot verzet
•

1

Bron 9 hoort bij vraag 1, omdat Nederland Indonesië tot ontwikkeling wilde brengen /
aan de bevolking hogere welvaart wilde geven

óf:
Bron 9 hoort bij vraag 2, omdat Nederland bevoogdend / vanuit een
superioriteitsgevoel optrad

1

opmerking
Alleen als na een keuze een juiste uitleg volgt, mag een scorepunt worden toegekend.
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Voorbeelden van juiste antwoorden:
•
argumenten vóór deze stelling (twee van onderstaande):
Æ Het door de VOC / het Cultuurstelsel verdiende geld ging naar Nederland.
Æ De bevolking werd onderdrukt/uitgebuit.
Æ Vanaf 1870 is op gewelddadige wijze grondgebied veroverd (bijvoorbeeld Atjeh).
Æ Het nationalisme werd onderdrukt.
Æ Indonesië heeft het geld nodig om het land op te bouwen.
Æ Nederland had het recht niet om Indonesië te koloniseren.
óf:
•
argumenten tégen deze stelling (twee van onderstaande):
Æ Door het Cultuurstelsel werd de welvaart verhoogd.
Æ Nederland heeft gezorgd voor infrastructuur.
Æ Door de Ethische Politiek kwam er o.a. beter onderwijs en betere gezondheidszorg.
Æ Wij zijn nu niet verantwoordelijk voor de daden van toen.
Æ De eenheid van Indonesië werd door Nederland tot stand gebracht.
per argument

1

opmerking
Alleen als na een keuze een juist bijpassend argument volgt, mag een scorepunt worden
toegekend.
{
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maximumscore 1
Eén argument uit de rij argumenten waarvoor in de vorige vraag niet gekozen is.

{

14

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord (één van de onderstaande):
Æ Nederland had op dat moment geen daadwerkelijk gezag over Indonesië / de
Indonesiërs.
Æ De radiotoespraak werd niet of nauwelijks ontvangen/beluisterd/begrepen/verstaan.
Æ Nederland had jarenlang verzoeken van de Indonesiërs om meer invloed in het
bestuur genegeerd.

z 15

A

{

maximumscore 2
Æ Bron 11 hoort bij
Æ Bron 12 hoort bij
Æ Bron 13 hoort bij
Æ Bron 14 hoort bij

16

gebeurtenis
gebeurtenis
gebeurtenis
gebeurtenis

d.
b.
a.
c.

Indien vier antwoorden juist
Indien twee of drie antwoorden juist
Indien nul of één antwoord juist
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maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord:
Æ communisme/terrorisme/nationalisme

{

19

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord:
Æ kolonialisme/imperialisme/nationalisme
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