Examenopdrachten Historisch Overzicht vanaf 1900

Hoofdstuk 1: Begin van een nieuwe eeuw
Opdracht 1 (1 punt)
Rond 1900 wilden katholieke geestelijken dat hun gelovigen alleen van een
katholieke bibliotheek gebruik maakten. Zij vonden de openbare bibliotheek
niet geschikt voor hun gelovigen.
→Geef een reden waarom katholieke geestelijken een openbare
bibliotheek niet geschikt vonden.
Opdracht 2 (1 punt)
Rond 1900 waren veel mensen in Europa van mening dat het leven in de
toekomst alleen maar beter zou worden.
→Noem een ontwikkeling rond 1900 die zorgde voor dit grote vertrouwen in
de toekomst.
Opdracht 3 (1 punt)
Gebruik bron 1
bron 1
Een historicus schrijft over een politieke kwestie die zich afspeelt rond het
jaar 1900:
Een liberaal Kamerlid zei: “Versterking van het bijzonder onderwijs is
gevaarlijk. Dan zou de vaderlandse geschiedenis niet meer in haar
zuiverheid worden geleerd. Want de ene school zou veel aandacht
besteden aan gebeurtenissen die vooral voor de katholieken belangrijk
waren, een andere school zou veel aandacht besteden aan belangrijke
gebeurtenissen voor protestanten.”

Het Kamerlid had een vooruitziende blik. De antirevolutionairen en
katholieken wilden hun zaken zelf regelen en het liefst niet omgaan met
mensen van een andere groep. Nederland zou een land worden van streng
gescheiden minderheden.

Examenopdrachten Historisch Overzicht vanaf 1900

De eerste alinea van de bron gaat over een kwestie die in de Nederlandse
politiek speelde rond het jaar 1900.
→Over welke kwestie gaat de eerste alinea van de bron?
Opdracht 4 (1 punt)
Gebruik nogmaals bron 1
→Geef met één woord aan hoe de ontwikkeling genoemd wordt die
beschreven is in de tweede alinea van de bron.
Opdracht 5 (1 punt)
In een boek laat een historicus de twintigste eeuw in Europa niet duren van
1900 tot 2000, maar van 1914 tot 1989.
→Met welke gebeurtenis laat deze historicus de twintigste eeuw beginnen?
→Met welke gebeurtenis laat deze historicus de twintigste eeuw eindigen?
Doe het zo:
Begin twintigste eeuw: ... (noem gebeurtenis uit 1914)
Einde twintigste eeuw: ... (noem gebeurtenis uit 1989)
Opdracht 6 (1 punt)
Gebruik bron 2.
bron 2
Een artikel in een krant (1 januari 1900):
De vorige eeuw bracht ons veranderingen, die de mensheid vooruit hebben
geholpen. De vorige eeuw was de eeuw van de stoomkracht en de
elektriciteit, van geneesmiddelen, van waarheid en duidelijkheid op ieder
gebied van de menselijke geest. Het is in onze ogen een tijdperk van vele
uitvindingen geweest, enkel en alleen te danken aan het menselijk
verstand.
In het artikel wordt teruggekeken op de negentiende eeuw. Iemand beweert
dat dit artikel waarschijnlijk gepubliceerd is in een niet-confessionele krant.
→Geef een argument voor deze bewering.
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Opdracht 7 (1 punt)
Gebruik bron 3.
bron 3
Een advertentie in een krant (1901):
Kiezers! Geloof niet in de prachtige beloften van kandidaat Wirtz, die zich
voordoet als een echte man van het volk. U weet allemaal wat u van de
partij van de heer Wirtz kunt verwachten: schoolstrijd en nog eens
schoolstrijd. Bovendien wil zijn partij openbaar vermaak op zondag
verbieden.
Kiezers! Laat u niet voor de gek houden. Stem op G. Zijlma, onze
vooruitstrevende kandidaat. Hij is de enige die ons district door en door
kent!
In 1901 waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Een dag voor de
verkiezingen werd deze advertentie geplaatst.
→Bij welke stroming hoort de partij van G. Zijlma?
A feministen
B liberalen
C protestanten
D rooms-katholieken

