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Historische context Koude Oorlog 

Achter elke vraag staat een h = havo of v=vwo, het jaar van afname, het vraagnummer en het 
laatste getal geeft het percentage leerlingen aan dat deze vraag goed had. Hoe hoger des te 
eenvoudiger was dus de vraag. In geel de antwoorden.  
Veel succes met oefenen.  

Opdracht 1 (h, 2014, 22 – 60) 

Bron 

In februari 1956 houdt de leider van de Sovjet-Unie, Nikita Chroesjtsjov, een rede. Veel historici vinden 
dat hij in de rede een juist beeld schetst van zijn voorganger Stalin, die in 1953 is gestorven. 
Chroesjtsjov zegt:  

Kameraden! De persoonscultus heeft zulke monsterlijke afmetingen aangenomen, omdat Stalin zelf 
alle denkbare methoden aanwendde die konden dienen voor de verheerlijking van zijn eigen 
persoon. 

Een van de meest karakteristieke voorbeelden van Stalins zelfverheerlijking en van zijn gemis aan 
bescheidenheid is de verschijning van zijn Beknopte biografie, in 1948 gepubliceerd. Dit boek is een 
toonbeeld van de meest liederlijke vleierij, een voorbeeld van een man die zichzelf tot een godheid 
verheft en van zichzelf een legende van onfeilbaarheid maakt. 

Gebruik de bron 

Chroesjtsjov wil met deze typering van Stalin zijn eigen positie verbeteren. 

3p  Licht dit toe door: 

• aan te geven welk beeld Chroesjtsjov schetst van Stalin en 

• uit te leggen waardoor dit zou kunnen leiden tot acceptatie van de vreedzame co-existentie. 
 

 

Antwoord 

maximumscore 3 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

• Chroesjtsjov beschrijft Stalin als een machtswellusteling 1 

• wat ertoe zou kunnen leiden dat Chroesjtsjov voor de Westerse wereld acceptabel wordt als 

gesprekspartner (en daarmee zijn politiek van vreedzame coëxistentie zal ondersteunen) / minder 

bedreigend overkomt / het vijandbeeld in het Westen hierdoor kan verzachten 2 

 

Opdracht 2 (h, 2014, 23 – 52) 

Gebruik de bron uit opdracht 1. 

 

Sommige historici beweren dat deze toespraak heeft bijgedragen aan het uitbreken van de 
Hongaarse Opstand. 

2p Leg uit welke redenering zij daarbij volgen. 
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Antwoord 

 

maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is:  

Chroesjtsjov  valt  de communistische leider Stalin af  in zijn rede, wat de Hongaren stimuleert om 
zich ook kritisch uit te laten / in opstand te komen tegen de communistische partij in hun land (wat 
leidt tot de  Hongaarse Opstand). 

 

 

Opdracht 3 (h, 2014, 25 – 48) 

 

Bron 

Op 21 augustus 1968 verklaart president Johnson het volgende: 

Het tragische nieuws uit Tsjecho-Slowakije schokt het wereldgeweten. De Sovjet-Unie en haar 
bondgenoten hebben een onverdedigd land aangevallen om het herleven van doodgewone 
menselijke vrijheid neer te slaan. Het geeft een triest beeld van het communisme dat vrijheid in 
Tsjecho-Slowakije wordt gezien als een bedreiging voor de veiligheid van de Sovjet-Unie. De 
verklaringen die de Sovjet-Unie gaven zijn verzonnen. De Tsjecho-Slowaakse regering heeft haar 
bondgenoten niet gevraagd zich te bemoeien met haar binnenlandse zaken. Er was geen enkele 
buitenlandse bedreiging voor Tsjecho-Slowakije. De actie van het Warschau Pact is een 
overduidelijke 

overtreding van de regels van de Verenigde Naties. We zijn in spoedoverleg om te zien welke 
stappen de Verenigde Naties kunnen nemen. Ambassadeur George Ball heeft de opdracht om met de 
andere naties in de Veiligheidsraad aan te dringen op het naleven van de rechten van Tsjecho-
Slowakije en zijn volk. Intussen roep ik de Sovjet-Unie en haar bondgenoten op om, in naam van de 
vrede, haar troepen terug te trekken uit Tsjecho-Slowakije. Ik hoop dat woordvoerders van 
regeringen en volkeren overal ter wereld hetzelfde zullen doen. Het is nooit te laat om de rede te 
laten zegevieren. 

 

Gebruik de bron 

Een interpretatie: 

Je kunt in het optreden van de Sovjet-Unie in Tsjecho-Slowakije in 1968 en in de reactie van de 
Verenigde Staten daarop een continuïteit zien in het buitenlandse beleid van beide landen sinds 1956 
tegenover Europa. 

3p Ondersteun je interpretatie door aan te geven wat de overeenkomst is in: 

• de koers van het bewind in Hongarije en het bewind in Tsjecho-Slowakije en 

• het optreden van de Sovjet-Unie in beide jaren en 

• de reactie van de Verenigde Staten in beide jaren daarop. 
 

 



 
3 

 

maximumscore 3 

Kern van een juist antwoord is: 

• In 1956 kiest het bewind in Hongarije voor een meer onafhankelijke koers tegenover de Sovjet- Unie, 

in 1968 doet het bewind in Tsjecho-Slowakije hetzelfde1 

• Zowel in 1956 als in 1968 vallen Sovjettanks een Oost-Europees land binnen om een einde te maken 

aan de nieuwe koers 1 

• Zowel in 1956 als in 1968 reageren de Verenigde Staten niet-militair /laten zij de Sovjet-Unie haar 

gang gaan in de eigen invloedssfeer 1 

 

Opdracht 4 (h, 2014, 26 – 59) 

 

Bron 

 

In 1972 sluiten de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie een verdrag om incidenten op 

zee te voorkomen. In het kader van dit verdrag komen Amerikaanse en Sovjetofficieren één keer per 
jaar bijeen. Kapitein Don East van de Amerikaanse marine beschrijft zo'n bijeenkomst uit 1989: 

Er is me iets bijgebleven van het uitje dat we organiseerden voor de delegatie van de Sovjetmarine. 
Zoals je je misschien herinnert van de mediaberichten werd de Sovjet-Unie in de jaren 1980 geplaagd 
door tekorten aan bijna alle gebruiksartikelen. In die jaren hadden zelfs officieren zelden een eigen 
huis of auto, en zeker geen huishoudelijke apparaten als koelkasten, wasmachines, vaatwassers en 
dergelijke. De meeste leden van de Sovjetdelegatie van dat jaar waren nieuw en nog nooit buiten de 
Sovjet-Unie geweest. Voordat we begonnen met het organiseren van het uitje vroegen we de groep 
uit de Sovjet-Unie wat ze het liefste wilden. Tot onze verrassing stond een bezoek aan een typisch 
Amerikaans winkelcentrum bovenaan hun verlanglijstje. Dus haalden we de eerste vrije dag de groep 
op met een bus en gingen wij met hen naar een groot winkelcentrum vlakbij Washington. Langs de 
route naar het winkelcentrum passeerden we verschillende autobedrijven waar grote aantallen 
nieuwe auto's stonden. Hiermee begon de discussie die de Russen de rest van de dag bezighield: ze 
wisten zeker dat de autobedrijven en het enorme winkelcentrum niet echt waren, maar opgezet 
door de CIA (de Amerikaanse geheime dienst) om de Russen te laten geloven hoe welvarend 
Amerikaanse burgers waren. Ze dachten dat het hele winkelcentrum en alle mensen erin werden 
betaald door de CIA en dat de nieuwe auto's alleen maar waren neergezet om hen te imponeren. 

 

Gebruik de bron. 

 

De Sovjet-Unie verliest de wapenwedloop. Uit deze bron kun je daarvoor een oorzaak afleiden. 

 

2p Leg uit welke oorzaak dat is. 
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Antwoord 

 

maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

Uit de bron blijkt dat de economie van de Sovjet-Unie niet in staat is om moderne 
consumptiegoederen te produceren, waaruit je kunt afleiden dat de Sovjet-Unie ook niet in staat is / 
zal zijn een moderne, technologisch hoogontwikkelde wapenindustrie te handhaven 

(die nodig is voor het meedoen aan de wapenwedloop). 

 

Opdracht 5 (h, 2014, 27 – 48) 

 

Gebruik de bron uit opdracht 4 

. 

Een historicus concludeert op grond van de reactie van de Russische officieren dat de Sovjet-Unie 
een totalitaire staat is. 

 

2p Leg uit welke redenering hij daarbij volgt. 

 

Antwoord 

 

maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

Uit de reactie van de Russische officieren blijkt, dat de bevolking van de Sovjet-Unie door de staat 
afgesloten is van informatie over het buitenland, wat verklaart dat de Russische officieren niet op de 
hoogte zijn van de rijkdom in de Verenigde Staten / ervan uitgaan dat de inlichtingendienst erop uit 
is de Verenigde Staten beter voor te stellen dan ze zijn. 

 

Opdracht 6 (h, 2014, 28 – 46) 

 

Gebruik de bron uit opdracht 4. 

 

Deze bijeenkomst is de laatste keer dat de delegaties elkaar ontmoeten. 

 

2p Leg uit waardoor dit hun laatste ontmoeting is geweest. 
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Antwoord 

 

maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 

De noodzaak om dit soort bijeenkomsten te houden valt weg nadat de Sovjet-Unie na 1989 uit elkaar 
valt en de Koude Oorlog daarmee tot een einde komt / het verdrag niet meer van belang is. 

 

Opdracht 7 (h, 2014, 29 – 47) 

 

Bron 

 

In 1981 worden in Bonn en Amsterdam demonstraties gehouden tegen de plaatsing van 
kruisraketten met kernkoppen. Uit een pamflet over deze demonstraties: 
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Toelichting 

Boven het pamflet staat: "BONN 3 oktober (19)81: 300.000 demonstranten" 

Op het bovenste spandoek staat in vertaling: "Wij hebben niet alleen woede en angst, maar ook 
moed en verstand". 

Onder het pamflet staat: "Amsterdam 21 november (19)81: 450.000 

 

Gebruik de bron 
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Tijdens de Koude Oorlog treedt er in de publieke opinie in het Westen een verandering op in de 
mening over kernbewapening. Deze demonstraties zijn daarvan een uiting. 

 

4p Leg uit: 

 met welk kenmerkend aspect van deze tijd deze bron in verband gebracht kan worden en 

 waarom de Sovjet-Unie op dat moment deze demonstraties toejuicht. 

 

Antwoord 

 

maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

• De ‘dreiging van een atoomoorlog’ (of een omschrijving daarvan) zal door het plaatsten van nieuwe 

raketten / zal met het doorgaan van de wapenwedloop groter worden, wat protesten uitlokt tegen de 

plaatsing van die (nieuwe) kernwapens / 'de toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig 

aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen' (of een omschrijving daarvan) 

zorgt ervoor dat (massa)demonstraties tegen het regeringsbeleid/het gezag op grote schaal 

voorkomen 2 

• In de Sovjet-Unie worden deze demonstraties op dat moment toegejuicht, omdat de Sovjet-Unie de 

wapenwedloop economisch bijna niet kan volhouden / onder druk staat te reageren op het SDI-

initiatief (van Reagan) / omdat hieruit steun blijkt vanuit het Westen / de verdeeldheid in het Westen 

blijkt 2 

 

Opdracht 8 (v, 2014, 23 – 65) 

 

Bron 

 

Een prent uit 1950 van de Amerikaanse tekenaar Cloyd Sweigert in de San Francisco Chronicle: 
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Vertaling: 

Op de haan staat: "Frankrijk". 

Op de broek van de man met het voer staat: "Franse communisten". 

Toelichting 

De man in de deur is Stalin, de leider van de Sovjet-Unie. 

Gebruik de bron 

 

In 1947 wordt de Trumandoctrine geformuleerd. 

4p Leg uit dat Cloyd Sweigert met zijn cartoon: 

 verwijst naar de werkwijze van Stalin in Europa na de Tweede Wereldoorlog en 

 laat zien dat de prent aansluit bij het uitgangspunt van de Trumandoctrine. 
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Antwoord 

 

maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

• Sweigert verwijst naar Stalin, die na de Twee de Wereldoorlog in Oost-Europa Volksdemocratieën 

sticht naar het model van de Sovjet-Unie / gebruik maakt van de nationale communistische partijen 

om het land naar zijn kant te halen 2 

• Uitgangspunt van de Trumandoctrine is dat het communisme/de Sovjet-Unie streeft naar expansie. 

Cloyd Sweigert sluit daar met deze prent bij aan door te laten zien dat de Franse communisten 

Frankrijk binnen de invloedssfeer van de Sovjet-Unie willen lokken 2. 

 

Opdracht 9 (v, 2014, 25 – 73) 

 

Bron 

 

In 1951 veroordeelt rechter Kaufman in New York het echtpaar Rosenberg ter dood. Bij het uitspreken 
van het vonnis zegt hij: 

Burgers die in dit land hun landgenoten verraden, kunnen niet, zoals misschien voor de Tweede 
Wereldoorlog, geloven in de goedheid van de Sovjet-Unie. (…) Ik beschouw jullie misdaad als erger 
dan moord. Een moord met voorbedachte rade valt in het niet bij de misdaad die jullie pleegden. Bij 

een moord doodt de misdadiger zijn slachtoffer. De familie is bedroefd en nadat het recht zijn loop 
heeft gehad, kan het hoofdstuk worden afgesloten. Maar jullie hebben volgens mij, door de Russen 
de A-bom in handen te geven, jaren voordat ze die zelf hadden kunnen ontwikkelen, de 
communistische 

agressie in Korea veroorzaakt en de daarbij behorende 50.000 slachtoffers. Wie weet hoeveel 
miljoenen onschuldige mensen nog de prijs moeten betalen van jullie verraad. Het is zeker dat jullie 
verraad de koers van de geschiedenis heeft veranderd in het nadeel van ons land. Iedereen weet dat 
we in een constante staat van spanning leven. We zien het bewijs van jullie verraad elke dag om ons 
heen; de hele natie wordt voorbereid op een atoomaanval. 

Gebruik de bron 

Een bewering: 

Deze toespraak van rechter Kaufman bij de veroordeling van het echtpaar Rosenberg is een 
voorbeeld van McCarthyisme. 

3p Ondersteun deze bewering door aan te geven: 

• welke doel deze toespraak heeft en 

• waardoor deze toespraak past bij het optreden van senator McCarthy in die tijd. 
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Antwoord 

 

maximumscore 3 

Een juist antwoord bevat de volgende elementen: 

• Het doel van deze toespraak is, dat het Amerikaanse volk moet worden doordrongen van de gevaren 

van het spioneren voor de Sovjet-Unie / gemobiliseerd moet worden om spionnen op te sporen 1 

• Deze toespraak past bij het optreden van senator McCarthy omdat er op een soortgelijke militante 

manier over de communistische dreiging wordt gesproken / jacht gemaakt wordt op 

communisten/agenten van de Sovjet-Unie / de dreiging van de atoombom wordt gebruikt in een 

Heksenjacht 2 

 

Opdracht 10 (v, 2014, 26 – 43) 

 

Gebruik de bron uit opdracht 9 

 

Rechter Kaufman (zie bron opdracht 9) legt de schuld van de Korea-oorlog deels bij de Rosenbergs. 

1p Noem één andere gebeurtenis die bijdroeg aan het uitbreken van de Korea-oorlog. 

 

 

Antwoord 

maximumscore 1 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

Het uitroepen van de Volksrepubliek China (1949) leidde tot bemoeienis van dit communistische land 
met andere Zuidoost-Aziatische landen/ vergrootte de Amerikaanse vrees voor uitbreiding van het 
communisme. 

 

Opdracht 11 (v, 2014, 28 – 69) 

 

Bron 

 

Gebruik de bron uit opdracht 9 

 

Sommige historici beweren dat deze toespraak heeft bijgedragen aan het uitbreken van de 
Hongaarse Opstand. 

 

2p 28 Leg uit welke redenering zij daarbij volgen. 
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Antwoord 

maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 

Chroesjtsjov valt de communistische leider Stalin af in zijn rede, wat de Hongaren stimuleert 

om zich ook kritisch uit te laten / in opstand te komen tegen de communistische partij in hun land 
(wat leidt tot de Hongaarse Opstand). 

 

Opdracht 12 (v, 2014, 27 – 50) 

 

Bron 

 

In februari 1956 houdt de leider van de Sovjet-Unie, Nikita Chroesjtsjov, een rede. Veel historici vinden 
dat hij in de rede een juist beeld schetst van zijn voorganger Stalin, die in 1953 is gestorven. 
Chroesjtsjov zegt: 

Kameraden! De persoonscultus heeft zulke monsterlijke afmetingen aangenomen, omdat Stalin zelf 
alle denkbare methoden aanwendde die konden dienen voor de verheerlijking van zijn eigen 
persoon. 

Een van de meest karakteristieke voorbeelden van Stalins zelfverheerlijking en van zijn gemis aan 
bescheidenheid is de verschijning van zijn Beknopte biografie, in 1948 gepubliceerd. Dit boek is een 
toonbeeld van de meest liederlijke vleierij, een voorbeeld van een man die zichzelf tot een godheid 

verheft en van zichzelf een legende van onfeilbaarheid maakt. 

 

Gebruik de bron 

 

Een interpretatie: 

Chroesjtsjov wil met deze beschrijving van Stalin zijn eigen machtspositie verbeteren. 

 

4p 27 Ondersteun deze interpretatie door: 

• twee redenen te noemen waardoor deze rede zou kunnen leiden tot versterking van zijn binnenlandse 

machtspositie positie en 

• uit te leggen waardoor dit zou kunnen leiden tot acceptatie van zijn vreedzame co-existentie buiten de 

Sovjet-Unie. 

 

 

 

 

 



 
12 

Antwoord 

 

maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

Chroesjtsjov hoopt met zijn beschrijving van Stalin: 

• zijn binnenlandse politieke machtspositie te versterken door de oude aanhang van Stalin op een 

zijspoor te zetten 1 

• te bereiken dat er in de Sovjet-Unie meer ruimte komt voor welvaartsgroei van de bevolking / minder 

uitgegeven hoeft te worden aan defensie (waardoor hij als leider meer aanhang zou krijgen) 1 

• te bereiken dat duidelijk wordt dat hij afstand neemt van het dictatoriale bewind van Stalin, waardoor 

hij voor het Westen acceptabel wordt als gesprekspartner (en daarmee zijn politiek van vreedzame co-

existentie kan uitvoeren) 2 

 

Opdracht 13 (v, 2014, 29 – 58) 

 

Bron 

 

In augustus 1988 verschijnt deze prent van 
Michael Cummings in een Britse krant: 

 

Vertaling: 

"Als ze als baby al zo is, hoe zal ze dan zijn 
als ze is opgegroeid?" 

In het vlaggetje staat: 'Democratie, 
vrijheid!' 

Toelichting: 

Op de baby staat 'Glasnost'. 

Gebruik de bron 

 

Michael Cummings geeft in deze prent een visie weer op de gevolgen van de politiek van Gorbatsjov. 

 

2p 29 Leg met een verwijzing naar de bron uit, welke visie dat is. 
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Antwoord 

 

Maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 

Met de baby (die de glasnostpolitiek verbeeldt) die Gorbatsjov slaat / detekst dat als de glasnost 
(baby) nu al zo veel problemen veroorzaakt, het later voor nog grotere problemen gaat zorgen, geeft 
Cummings de mening weer dat de glasnostpolitiek zal leiden tot de ondergang van het communisme. 

 

Opdracht 14 (v, 2014, 30 – 46) 

 

Bron 

 

Zowel de politiek van glasnost als de politiek van perestrojka leidden bij de leden van de 
Communistische Partij van de Sovjet-Unie tot kritiek op Gorbatsjov. 

 

2p Geef een van hun kritiekpunten op de glasnost en een van hun kritiekpunten op de perestrojka. 

 

 

 

Antwoord 

maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

• De communisten hadden kritiek op de glasnost omdat hier door kritiek mag worden gegeven 

op het systeem, waardoor de eenheid in het land / het voortbestaan van de Sovjet-Unie in gevaar 
komt 1 

• De communisten hadden kritiek op de perestrojka omdat daardoor meer ruimte aan het 
kapitalisme werd gegeven 1 
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Opdracht 15 (h, 2014, 21 – 46) 
 
Bron 
 
Deze prent van tekenaar Jordaan verschijnt in Vrij Nederland onder de titel: "Sinterklaas 1948":  
  

 
Onderschrift: "Eerlijk zullen wij alles delen".  
  
Tekst op de taart: "Berlijn"  
  
Toelichting  
De figuren op de prent zijn (van links naar rechts): Molotov (minister van buitenlandse zaken van de 
Sovjet-Unie), Stalin, Marianne (Frankrijk), John Bull (Groot-Brittannië), Uncle Sam (Verenigde Staten).  
  
Gebruik de bron  
  
In deze prent geeft tekenaar Jordaan een mening weer over de situatie rondom Berlijn in 1948.  
  
3p Licht dit toe door:  
- aan te geven naar aanleiding van welke situatie deze prent is gemaakt en  
- (met een verwijzing naar de bron)  uit te leggen welke mening Jordaan hier weergeeft.   
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Antwoord 

  

Kern van een juist antwoord is: 

• De  situatie naar aanleiding waarvan de prent gemaakt is, is de  Blokkade van Berlijn 1  

• waarover Jordaan de mening weergeeft, dat de Sovjet-Unie/Stalin de Westerse geallieerden 

probeert af te schepen met een klein stukje (taart) / de Westerse geallieerden zoveel mogelijk 

buiten Berlijn wil houden / buitenspel zet / machteloos laat toekijken 2 

 

Toelichting bij opdracht 15 

Sinterklaas 1948 

In het havo pilotexamen 2014 kwam een vraag voor over een spotrpent van Jordaan die zeer slecht 

werd gemaakt. De p-waarde van 46 geeft aan de leerlingen gemiddeld minder dan de helft van de 

maximale drie punten scoorden. Een kwart van de leerlingen scoorde nul punten en slechts vijf 

procent van hen haalde de maximale score. Dat iets meer dan de helft voor deze opdracht nog 

twee punten scoorde is, vermoedelijk te danken aan het antwoordmodel. Als de leerling antwoordde 

dat Stalin het westen slechts een klein stukje (van de taart) gaf was dat al voldoende voor twee 

punten. 

Dat de leerlingen moeite hadden met deze opdracht is, denk ik, niet verbazingwekkend. Zonder 

jaartal zouden waarschijnlijk niet alleen leerlingen, maar ook veel docenten in eerste instantie 

gedacht hebben dat deze prent betrekking had op de conferenties van Jalta (waar o.a. werd 

besloten tot opdeling van Duitsland) of eerder nog Potsdam (waar Duitsland en Berlijn 

daadwerkelijk in vier bezettingszones werden verdeeld).  

Uiteraard had het jaartal 1948 leerlingen op het idee moeten brengen dat het hier om de blokkade 

van Berlijn ging. De prent zelf bevat echter geen enkele, voor leerlingen herkenbare,  verwijzing 

naar de blokkade of de luchtbrug. En waarschijnlijk hebben ze tijdens de lessen geleerd dat het de 

bedoeling van de Russen was om heel Berlijn in handen te krijgen, zonder dat het westen zelfs 

maar een stukje van Berlijn restte. 

Waarschijnlijk zouden de leerlingen minder moeite hebben gehad met een van onderstaande 

spotprenten over de blokkade van Berlijn.  



 
16 

 

 OPM: Hoewel deze prent getekend is na de blokkade van Berlijn (1948-1949) zouden leerlingen 

i.v.m. met de getekende muur ook kunnen denken dat dit te maken heeft met de bouw van de muur 

in 1962 of het verdwijnen van de muur in 1989. De tekst Berlin Blockade doet alle twijfels echter 

verdwijnen. 
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 Fragment uit de syllabus 
  
Tijdens de Conferentie van Potsdam in juli 1945 werden de grote mogendheden 
het niet eensover de vredesregeling met Duitsland en over de nieuwe 
machtsverhoudingen in Europa. Het wantrouwen tussen de Sovjet-Unie en de 
Westelijke mogendheden nam verder toe en daarmee groeide de behoefte aan 
controle over gebieden die van strategisch belang werden geacht. Dit streven naar 
invloedssferen bevestigde voor elk van beide partijen het vijandbeeld van de 
andere partij. In Oost-Europa ontstonden volksdemocratieën naar het 
model van de Sovjet-Unie. In 1947 beoogde president Truman met de 
Trumandoctrine en met het stimuleren van de Europese eenwording een dam op 
te werpen tegen communistische expansie. Tijdens de Blokkade van Berlijn in 1948 
wisten de Verenigde Staten met veel inspanningen West-Berlijn te behouden.  
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Opdracht 16 (h, 2014 II,22) 

Bron 

In november 1947 publiceert Alger Hiss, medewerker van de regering van de Verenigde Staten, een 
artikel in New York Times Magazine over de Marshallhulp. Hij schrijft:  

Kunnen we niet zonder Europa? Zonder Europa verdergaan is in economisch opzicht bijna hetzelfde 
als zonder de hele wereld verder te gaan. Ten eerste bestond een deel van de 21 procent van onze 
import in 1938 uit de zestien Marshallplan-landen, uit goederen waar we niet goed zonder kunn 

en. Het is nog belangrijker te beseffen dat Europa misschien niet de bron is van veel van onze  

onontbeerlijke grondstoffen, maar hun kolonies zijn dat wel. Deze export naar ons zou verstoord 
raken als de moeder landen van deze kolonies in zouden storten. (...)  

Vanuit een politiek oogpunt is verdergaan zonder Europa hetzelfde als één van onze sterkste en  

betrouwbaarste bondgenoten  afstoten. Het zou betekenen dat we het continent verlaten waar we 
onze idealen van vrijheid en democratie vandaan haalden. Het leidt tot het verdwijnen van een 
cultureel centrum dat de wereld verrijkt. Strategisch gezien zouden we 270 miljoen mensen en de 
tweede industriële macht van de wereld laten overgaan in het grote gebied dat al wordt 
gedomineerd  

door de communistische ideologie en de belangen van de Sovjet-Unie. Waarom zouden we 
socialistische Europese regeringen steunen? Ten eerste is het in ons eigen belang de huidige 
regeringen van West-Europa te steunen, ongeacht of ze socialistisch zijn of niet; ten tweede is het 
vanuit  onze eigen tradities niet onze zaak ons te bemoeien met de regeringsvorm die  

andere volken uit eigen vrije wil kiezen. Het is belangrijk erop te wijzen dat de vraag uitgaat van foute 
uitgangspunten. Geen enkel land in West-Europa is momenteel helemaal socialistisch of zelf 

s maar voor de helft socialistisch in de controle over het economische leven. Onze hulp zou 
bovendien de ontwikkelingen die het socialisme bevorderen, kunnen stoppen.  

 

Gebruik de bron 

  

Uit dit artikel blijkt dat de Mars hallhulp de economische en politieke positie van de Verenigde Staten 
moest veiligstellen.  

 

4p Leg uit, door aan te geven:  

 welk economisch probleem er  voor de Verenigde Staten bestaat en welke oplossing het 
Marshallplan daarvoor biedt en  

 welk politiek probleem er in Europa bestaat en welke oplossing het Marshallplan daarvoor biedt.  
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Antwoord 

 

maximumscore 4 

Kern van een juist antwoord is: 

Op economisch gebied:  

• De (zestien Europese) landen van het Marshallplan (en hun kolonies) moeten goederen/grondstoffen 

kunnen blijven exporteren naar de Verenigde Staten 1\ 

• Het Marshallplan voorkomt de ineenstorting (van de economieën) van de moederlanden (van de 

kolonies) 1 

Op politiek gebied: 

• Europa is een sterke/betrouwbare bondgenoot / is de bakermat van de Amerikaanse politieke 

idealen/cultuur / mag niet in handen vallen van de (communistische) Sovjet-Unie 1 

• Het Marshallplan kan de ontwikkelingen die het socialisme bevorderen stoppen 1 

 

Opdracht 17 (h, 2014 II,23) 

 

Bron 

Gebruik nogmaals de bron  

Alger Hiss wordt in 1950 beschuldigd van spionage voor de Sovjet-Unie, onder andere op grond van 
dit artikel.  

3p Geef aan:  

 dat de beschuldiging past bij de politieke sfeer in die tijd in de Verenigde Staten en  

 waardoor de aanklagers de inhoud van dit artikel konden gebruiken bij hun aanklacht en  

 wat de verdediging van Hiss tegen de aanklacht kan inbrengen.  

 

Antwoord 

maximumscore 3 

Kern van een juist antwoord is: 

• In de jaren 1950 worden Amerikanen onder invloed van senator McCarthy opgeroepen 
communisten/socialisten te vinden en uit de samenleving te verwijderen 1 

• Volgens de aanklagers sympathiseert Hiss met de socialisten/communisten, want hij schrijft 
in zijn artikel dat het volkeren vrij staat het socialisme te omarmen / op communisten te 
stemmen 1 

• De verdediging van Hiss kan aanvoeren dat hij in de geest van de Amerikaanse ideologie van 
vrijheid en democratie pleit voor vrije verkiezingen / de bedoeling van zijn artikel is duidelijk 
te maken dat de Marshallhulp het socialisme wel bestrijdt (door armoede weg te nemen) 1 
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Opdracht 18 (h, 2014 II,24) 

Bron  

Een prent van Fritz Behrendt uit 1956 met als onderschrift: "Dit is een zuiver Hongaarse 
aangelegenheid:"  

 

Toelichting  

In de deuropening staat A. Mikojan, vertegenwoordiger van de Sovjet-Unie. Het engeltje links staat 
voor de Verenigde Naties en de andere personen links stellen westerse landen voor.  

Op de vlag op de grond staat: 'Hongarije.'  

De staande persoon rechts is M. Soeslov, die samen met Mikojan in Hongarije leiding geeft aan de 
Sovjettroepen.  

Gebruik de bron  

Behrendt laat met zijn prent zowel  kritiek op de Sovjet-Unie als op het Westen zien.  

5p  Licht dit toe door:  

 aan te geven welke kritiek Behrendt op de Sovjet-Unie weergeeft en hoe hij dat in de prent laat 
zien en  

 aan te geven welke kritiek Behrendt op het Westen weergeeft en hoe hij dat in de prent laat zien 
en  

 (zonder bron) een verklaring te geven voor de houding van het  Westen.  
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Antwoord 

 

• maximumscore 5 
• Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Behrendt geeft kritiek weer op het gewelddadige/hypocriete optreden van de Sovjet-Unie 1 
• door het afbeelden van Mikojan (vertegenwoordiger van de Sovjet-Unie) die bij het 

onderdrukken van de Hongaarse opstand opmerkt: "Dit is een zuiver Hongaarse 
aangelegenheid" / als gewapende verwoester 1 

• Behrendt geeft kritiek weer op de afwachtende/passieve houding van het Westen/de 
Verenigde Naties 1 

• door hen als bedremmelde toeschouwers af te beeld en (terwijl het Hongaarse huis is 
afgebrand/verwoest) 1 

• Deze houding van het Westen kan worden verklaard uit de dreiging van een 
atoomoorlog/het machtsevenwicht tussen het Westen het Oostblok / het respecteren van 
elkaars invloedssferen 1 

 

Opdracht 19 (h, 2014 II,25) 

 

Bron 

Op het 21e partijcongres van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie in 1959  

zegt Nikita Chroesjtsjov:  

Wij stellen voor te beginnen met een geleidelijk vermindering van buitenlandse troepen in Duitsland 
of nog liever met deze daar volledig weg te halen. Wij zijn voorstander van het vormen van een 
'niemandsland', ontdaan van troepen. Hoe verder deze van elkaar verwijderd worden, des te meer  

garanties zullen er zijn tegen het risico van botsingen en conflicten. De Sovjet-Unie is bereid haar 
troepen terug te trekken. Niet alleen uit Duitsland maar ook uit Polen en Hongarije (waar deze zich 
krachtens het verdrag van Warschau bevinden). Wij trekken ze alleen terug als alle andere landen die 
bij  de NAVO zijn aangesloten hun troepen binnen hun grenzen terugtrekken en hun bases in andere 
landen ontruimen.  De Sovjet-Unie ondersteunt het plan van de regering van de Volksrepubliek Po 

len om in Europa een 'atoom-vrije-zone' in te stellen en in deze zone de conventionele wapens te 
beperken.  

 

Gebruik de bron 

 

Deze bron is illustratief voor het buitenlandse beleid van Chroesjtsjov.  

 

2p Leg dit uit.  
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Antwoord 

 

maximumscore 2 

Uit het antwoord moet blijken dat in de bron naar voren komt dat Chroesjtsjov botsingen en 
conflicten wil voorkomen (door troepen terug te trekken) / een atoomvrije zone in te stellen 

wat illustratief is voor het vermijden van conflict en in zijn politiek van vreedzame co-existentie. 

 

Opdracht 20 (h, 2014 II,26) 

 

Chroesjtsjov week in de Cubacrisis af van zijn buitenlands-politieke beleid.  

 

2p Leg dit uit.  

 

Antwoord 

 

maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 

Chroesjtsjov wilde kernraketten plaatsen op Cuba / dreigde met het laten doorvaren van de schepen 
met raketten, wat in strijd is met het in stellen van atoomvrije zones/het voorkomen van conflicten 
met de Westerse wereld / zijn politiek van vreedzame co-existentie 

 

Opdracht 21 (h, 2014 II,27) 

 

Bron 

 

Op 19 augustus 1989 komen duizenden mensen samen bij de Hongaarse stad Sopron langs de grens 
met Oostenrijk voor een 'Paneuropese picknick.' Tijdens de picknick steken meer dan 600 Oost-
Duitsers de grens over naar Oostenrijk. Walburga Habsburg-Douglas, medewerkster  

van het Europese parlement, organiseert met anderen deze demonstratieve bijeenkomst. Ze zegt 
hierover in 2009:  

De echte helden waren de grenswachten omdat ze niet van plan waren de groepen mensen tegen te 
houden die wilden vluchten. Ik sprak één van hen en hij zei: "Wij zijn Hongaarse grenswachten en we 
hebben drie opties. Er zijn drie manieren waarop we kunnen reageren op deze vloedgolf aan 
vluchtelingen. Eén mogelijkheid zou zijn, dat we proberen deze mensen een halt toe te roepen door 
op ze te schieten. Gelukkig hebben we daarvoor geen bevel gekregen."  
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Tegen deze tijd had het Rode Leger (de troepen van de Sovjet-Unie) de Hongaarse westgrens al 
verlaten. Een tweede manier zou zijn geweest dat ze hadden geprobeerd de vluchtelingen tegen  

te houden. Dit was echter niet waarschijnlijk vanwege de overweldigende hoeveelheid  

Vluchtelingen. De derde optie was, zich er niet mee te bemoeien. Door deze keus van de 
grenswachten konden vele mensen naar het Westen ontsnappen, wat leidde tot alle andere  

gebeurtenissen.  

 

Gebruik de bron  

 

Bij deze bron kun je vaststellen dat:  

1 de keuze die de grenswachten maken past bij het loslaten van de Brezjnevdoctrine en  

2 de 'Paneuropese picknick' heeft bijgedragen aan de val van de Muur.  

 

4p Leg beide beweringen uit.  

 

Antwoord 

 

maximumscore 4 

Kern van een juist antwoord is: 

• De grenswachten maken de keus om niet in te grijpen wanneer de mensen van 
communistisch Hongarije naar het Westen gaan / het IJzeren Gordijn doorbreken, wat past 
bij het loslaten van de Brezjnevdoctrine, omdat de Oostbloklanden nu een eigen koers 
kunnen volgen, de Sovjet-Unie zou onder Gorbatsjov niet meer ingrijpen 2 

• Tijdens de picknick was gebleken dat de Sovjet-Unie niet meer ingreep als satellietstaten zich 
losmaakten en de grens openden. Dit maakte ook het neerhalen van de Berlijnse Muur 
mogelijk 2  

 

Opdracht 22 (v, 2014 II,18) 

Bron 

 

In 1951 publiceert de Pravda, de partijkrant van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie een 
interview met Stalin. Een fragment daaruit:  

Vraag: Wat denkt u van de interventie in Korea? Hoe zal dat aflopen?  

Antwoord: Als Engeland en de Verenigde Staten van Amerika het vredesvoorstel van de 
Volksrepubliek China blijven afwijzen, dan zal de oorlog in Korea eindigen met een nederlaag voor de  

aanvallers.  
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Vraag: Waarom? Zijn de Amerikaanse en Engelse generaals en officieren minder goed dan de Chinese 
en Koreaanse?  

Antwoord: Nee, niet minder goed. De Amerikaanse en Engelse generaals en officieren zijn niet beter 
of slechter dan anderen. Het is bekend dat de soldaten van de Verenigde Staten en Engeland zich in 
de oorlog tegen Hitler-Duitsland en het militaristische Japan van hun beste kant hebben laten zien. 
Waar ligt dan het verschil? Het ligt hierin dat de soldaten de oorlog tegen Korea en China als 
onrechtvaardig beschouwen. Deze oorlog is extreem impopulair bij de Amerikaanse en Engelse 
soldaten. In dit geval is het moeilijk de soldaten ervan te overtuigen dat China, dat noch Engeland, 
noch de Verenigde Staten heeft bedreigd en van wie de Amerikanen het Eiland Taiwan hebben 
gestolen, de aanvaller is. En dat de Amerikanen, nadat ze het eiland Taiwan hebben gestolen en hun 
troepen tot de grens van China hebben laten oprukken, de verdedigers zijn. Het is daarom moeilijk 
de troepen ervan te overtuigen dat de Verenigde Staten met recht hun veiligheid op Koreaans 
grondgebied en aan de Chinese grenzen verdedigen. En dat China en Korea niet het recht hebben 
hun eigen veiligheid te verdedigen op hun eigen grondgebied of aan hun eigen grenzen. Daarom is de 
oorlog niet populair bij de Amerikaanse en Engelse troepen. Het is te begrijpen dat ook ervaren 
generaals en officieren een nederlaag zullen lijden als hun soldaten worden gedwongen te vechten in 
een oorlog die ze totaal onrechtvaardig vinden, en zonder enthousiasme vechten.  

 

Gebruik de bron 

 

Bij deze bron passen twee uitspraken over de opstelling van Stalin in de Koreaoorlog:  

1 Stalin beticht de Verenigde Staten van imperialisme.  

2 Stalin trekt de effectiviteit van de containmentpolitiek als legitimering van de Koreaoorlog in 
twijfel.  

 

4p Toon de juistheid van beide uitspraken aan.  

 

Antwoord 

 

Maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

• Stalin stelt dat de Verenigde Staten Taiwan en Korea hebben 'gestolen' / als agressor moeten 
worden gezien in het Korea-conflict, waarbij ze slechts hun eigenbelang voorop stellen (dit is 
imperialistisch gedrag) 2 

• De containmentpolitiek is volgens Stalin niet effectief, omdat volgens hem de soldaten niet 
achter de oorlog in Korea staan omdat zij doorzien dat de communisten niet de ware 
agressors zijn in deze Oorlog (wat het effect van de containmentpolitiek ondermijnt) 2 

 

 

 

 



 
25 

 

Opdracht 23 (v, 2014 II,19) 

 

Voor een historicus die onderzoek doet naar het buitenlandse beleid van de Sovjet-Unie omstreeks 
1950, is dit kranteninterview met Stalin (zie de bron) een betrouwbare bron.  

 

2p Leg dit uit.  

 

Antwoord 

 

maximumscore 2 

Uit het antwoord moet blijken dat de Sovjet-Unie onder Stalin een totalitaire dictatuur was, waarin 
Stalin het beleid bepaalde (waardoor deze bron een officiële weergave is van het gevoerde beleid). 

 

Opdracht 24  (v, 2014 II,20) 

 

Bron  

 

In het Utrechts Nieuwsblad van 5 november 1956 staat deze foto:  
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Toelichting  

Op het bord staat: 'De Waarheid, volksdagblad voor Nederland.' De Waarheid is het partijblad van de 
CPN (de Communistische Partij van Nederland). De mannen nemen het uithangbord van het gebouw 
van de CPN mee. Het bord van De Waarheid wordt later vertrapt teruggevonden.  

 

Gebruik de bron 

.  

Deze foto wordt gemaakt in de nacht van 4 op 5 november 1956. De foto laat een gevolg zien van 
een internationale gebeurtenis en past bij een gebeurtenis die gelijktijdig in Amsterdam plaatsvindt.  

 

2p Noem beide gebeurtenissen.  
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Antwoord 

 

Maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 

• (Het neerslaan van) de Hongaarse Opstand / de inval van het Rode Leger In Hongarije 1 

• De bestorming in Amsterdam van Felix Meritis / het gebouw waar De Waarheid wordt gedrukt 1 

 

Opdracht 25 (v, 2014 II,22) 

 

Bron 

 

In een televisie-interview in 1967 zegt senator Robert Kennedy:  

We gaan daar naartoe en doden Zuid-Vietnamezen, we doden kinderen, we doden vrouwen, we 
doden onschuldige mensen omdat we geen oorlog op Amerikaanse bodem willen uitvechten.  

Of omdat de Vietcongstrijders 19.000 kilometer verderop zitten en ze misschien 17.000 kilometer 
verderop komen te zitten. Hebben wij hier in de Verenigde Staten het recht om te zeggen dat we  

Tienduizenden mensen gaan doden, miljoenen mensen tot vluchteling maken, vrouwen en kinderen 
doden, zoals we dat hebben gedaan?  

 

Gebruik de bron 

  

Robert Kennedy uit in dit interview zijn twijfel over het Amerikaanse buitenlandse beleid in de Koude 
Oorlog.  

2p Leg uit welke twijfel hij heeft.  

 

Antwoord 

Maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 

Robert Kennedy trekt in twijfel of het indammen van het communisme/ de containment politiek 

(eerst zitten ze 19.000 kilometer verderop en nu misschien maar 17.000), een reden is om o 

orlog te voeren / mensen te doden in Zuid-Vietnam. 

 

Opmerking 

Als in het antwoord geen verwijzing naar de containmentpolitiek (of een omschrijving daarvan) 
plaatsvindt, worden geen scorepunten toegekend. 
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Opdracht 26 (v, 2014 II, 23) 

 
Gebruik nogmaals de bron 

  

Robert Kennedy wordt er door zijn tegenstanders van beschuldigd dat hij deze uitspraak doet om 
jonge kiezers aan zich te binden.  

 

3p Leg met een kenmerkend aspect van die tijd uit welke redenering zijn tegenstanders hierbij 
volgen.  

 

Antwoord 

Maximumscore 3 

Kern van een juiste redenering is: 

• Onder invloed van 'de toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de twintigste 
eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen' (of een omschrijving 
daarvan) 1 

• groeide (binnen en buiten) de Verenigde Staten vooral onder jongeren de protestbeweging 

tegen de Vietnamoorlog. Robert Kennedy probeert in dit interview de opkomende protestgeneratie 
voor zich te winnen met zijn kritiek op de ze oorlog 2 

 

Opdracht 27 (v, 2014 II,24) 

 

Chroesjtsjov week in de Cubacrisis af van zijn buitenlands-politieke beleid.  

2p Leg dit uit.  

 

Antwoord 

 

maximumscore 2  

Kern van een juist antwoord is: 

Chroesjtsjov wilde nucleaire wapens plaatsen op Cuba/ dreigde met het laten doorvaren van de 
schepen met raketten, wat in strijd is met het instellen van atoomvrije zones / het voorkomen van 
conflicten met de Westerse wereld / zijn politiek van vreedzame co-existentie. 
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Opdracht 28 (v, 2014 II,25) 

 

Bron 

 

In 1972 sluiten de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie een verdrag om incidenten op en boven zee te 
voorkomen. In een interview zegt kapitein Don East van de Amerikaanse marine:  

Door de overeenkomst werden jaarlijkse bijeenkomsten nodig, die het ene jaar plaatsvonden in 
Washington en het andere jaar in Moskou. Tijdens deze sessies werd er gediscussieerd en gezocht 
naar oplossingen voor potentieel gevaarlijke incidenten op zee tussen de marineschepen van onze 
naties die dat jaar hadden plaatsgevonden. Deze werden reviews genoemd en genummerd, waarbij 
1972 het jaar één vormde. Het aantal dagen van echte onderhandeling hing sterk af van hoeveel 
meldingen er waren geweest van schendingen van het verdrag in dat jaar. Aan het begin van de 
sessie werden de meldingen voorgelezen van Sovjet- of Amerikaanse schepen of vliegtuigen die 
onnodig waren lastiggevallen of in gevaar gebracht door de tegenpartij.  

(...) Na het voorlezen van de melding werd er gediscussieerd, werd er een samenvatting van het 
incident geschreven en een aanbeveling gedaan over hoe zo'n incident in de toekomst vermeden zou 
kunnen worden. Zo werden alle problemen van dat jaar opgelost tijdens de werksessies.  

 

Gebruik de bron 

  

Bij deze bron passen twee beweringen:  

1 Er is een verband tussen de Cubacrisis en dit verdrag.  

2 Het verloop van de beschreven incidenten past goed bij de detente.  

 

2p Toon de juistheid van beide beweringen aan.  

 

Antwoord 

 

Maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 

• Na de reële dreiging van het uitbreken van een atoomoorlog door de Cubacrisis, wordt 
gezocht naar mogelijkheden om het gevaar van het uitbreken van een atoomoorlog in te 
perken 1  

• De besproken incidenten passen goed bij de Koude Oorlog, omdat beide partijen elkaar 
hierbij uitdagen maar niet overgaan tot directe gevechtshandelingen / naar detente 
/ontspanning streven 1 
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Opdracht 29 (v, 2014 II,26) 

 

 

In 1972 wordt naast het verdrag om incidenten op en boven zee te voorkomen (zie de bron), ook het 
SALT-1 verdrag ondertekend.  

 

2p Leg uit dat beide verdragen elkaar versterken.  

 

Antwoord 

 

Maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 

Door SALT- 1 werden de wapens ingeperkt, waardoor de oorlogsdreiging afnam en mogelijk ook de 
incidenten boven en op zee, terwijl tegelijkertijd door het andere verdrag conflicten werden opgelost 
door overleg. 
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Opdracht 30 (v, 2014 II,27) 

Bron  

Een prent van Edmund Valtman uit 1991 met als onderschrift (in vertaling) "Ik kan mijn ogen niet 
geloven!":  

 

 

 

Toelichting  

In de wolken staat (in vertaling): 'communistisch paradijs'. Op de doodkist staat (in vertaling): 
'communisme'. Vanuit de hemel kijken, van boven naar beneden, toe: Karl Marx (grondlegger van 
het communisme), Stalin en Lenin. Beneden loopt Gorbatsjov met een krans in zijn hand voor de kist 
uit.  

Gebruik de bron 

 Tekenaar Valtman geeft in deze prent een mening weer over de politiek.  

 

2p Leg uit, met een verwijzing naar de bron, wat die mening is.  
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Antwoord 

 

Maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

• Valtman geeft de mening weer dat de politiek van Gorbatsjov heeft bewerkstelligd dat het 

communisme is gevallen / Gorbatsjov de communistische idealen heeft verraden 1 

• wat hij in de prent laat zien door Gorbatsjov af te beelden die (door zijn beleid) het communisme 

begraaft (terwijl de communistische leiders Marx, Lenin en Stalin toekijken) 1 

 

Opdracht 31 (h 2015, 25 - 55) 

 

Historici zijn het niet eens over het beginpunt van de Koude Oorlog.  

 

Drie mogelijke beginpunten zijn:  

1 de Russische Revolutie  

2 de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki  

3 de afkondiging van de Trumandoctrine.  

3p Geef voor de keuze van ieder mogelijk begin punt een argument.  

 

Antwoord 

maximumscore 3 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

bij 1: 

• Met de Russische Revolutie kwam de ideologische tegenstelling tussen het communisme en 
het kapitalisme in een nieuwe fase 1 

bij 2: 

• Met behulp van de atoombommen was de gezamenlijke vijand van de Sovjet-Unie en de 
Verenigde Staten uitgeschakeld en gingen zij zich op elkaar richten / toonden de Verenigde 
Staten aan de Sovjet-Unie dat zij de bom bezaten en werd de wapenwedloop een feit / 
voelde de Sovjet-Unie zich bedreigd 1 

bij 3:  

• Met de Trumandoctrine werd duidelijk dat de Verenigde Staten zich actief gingen inzetten 
tegen de communistische dreiging/expansie in het buitenland 1 
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Opdracht 32 (h 2015, 26 - 62) 

Bron  

In juli 1947 overlegt Molotov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, met Groot-Brittannië en 
Frankrijk over de invoering van het Marshallplan. Kort daarna verschijnt deze politieke prent in de 
Britse krant Evening Standard van tekenaar David Low, met als titel "Neuzen naar links!": 

 

Onderschrift: 

Mevrouw Molotovs School voor Satellieten. 

Toelichting 

Op het raam staat: Amerikaanse hotdog kraam. 

Gebruik de bron. 

 In deze prent geeft tekenaar David Low een mening weer over de verhouding op dat moment tussen 
de Sovjet-Unie en Oost-Europa.  

4p Licht dit toe door aan te geven:  

• met twee verwijzingen naar de prent, welke mening de tekenaar hier weergeeft over de 
verhouding op dat moment tussen de Sovjet-Unie en Oost-Europa en  

• zonder bron, welke reden de Sovjet-Unie had om niet deel te nemen aan het Marshallplan.  
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Antwoord 
 
maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 

• Met (twee van de volgende): 2 
− de leerlingen die de geur opsnuiven van/kijken naar de (Amerikaanse) hotdogs 

(rechts) 
− de opdracht “neuzen naar links”/weg te kijken van de (Amerikaanse) hotdogs 
− de omschrijving van de landen als leerlingen van de school voor)satellieten (van de 

Sovjet-Unie) 
− de afwerende paraplu/gezichtsuitdrukking van Molotov 

• geeft de tekenaar hier de mening weer dat er sprake is van een ongelijke(machts)verhouding 
(want de Sovjet Unie dwingt de Oost- Europese landen af te zien van deelname aan het 
Marshallplan) 1 

• De Sovjet-Unie neemt niet deel aan het Marshallplan omdat zij wilde voorkomen dat de 
Verenigde Staten controle kregen over gebieden die voor de Sovjet- Unie van strategisch 
belang waren / zich bedreigd voelde door de Verenigde Staten / geen kapitalistische 
inmenging  wilde 1 

 

Opdracht 33 (h 2015, 27 - 46) 

Bron  

Op 24 oktober 1947 wordt de Amerikaanse striptekenaar Walt Disney ondervraagd door Robert E. 
Stripling, hoofd onderzoek van de commissie van 'anti-Amerikaanse activiteiten' van het Amerikaanse 
Huis van Afgevaardigden: 

 

Stripling: Wat is uw beroep? 

Disney:  Nou, ik ben producer van tekenfilms. 

Stripling: Heeft u ooit last gehad van communisten die bij uw studio in dienst waren? 

Disney:  Jazeker, in het verleden had ik wel mensen in dienst van wie ik het sterke gevoel heb 
dat ze communist waren. 

Stripling: Het is toch zo, meneer Disney, dat er in uw bedrijf is gestaakt? 

Disney:  Ja. 

Stripling: Was naar uw mening deze staking georganiseerd door leden van de communistische 
partij? 

Disney:  Jazeker, dat bleek wel na verloop van tijd. Ik heb het sterke gevoel dat een 
communistische cel probeerde mijn tekenaars te ronselen en dat ze dat ook nog 
lukte. (…) 

Stripling: Kunt u individuen noemen die tijdens de staking actief waren en van wie u denkt dat 
het communisten zijn? 

Disney:  Nou, ik heb wel het gevoel dat er een kunstenaar in mijn bedrijf is die in aanmerking 
komt. (…) Hij was niet echt een activist. Maar hij was wel het brein achter de acties, 
en ik denk dat hij een communist is. Hij heet David Hilberman. 
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Stripling: Hoe spel je dat? 

Disney:  H-i-l-b-e-r-m-a-n, geloof ik. Ik heb zijn dossier nog eens bekeken en ik ontdekte dat hij 
in de eerste plaats geen godsdienst had ingevuld en in de tweede plaats dat hij lange 
tijd in Moskou had gestudeerd, kunstgeschiedenis of zoiets. (…) 

Stripling: Wat is uw persoonlijke opvatting over de communistische partij, mijnheer Disney? Is 
het eigenlijk wel een politieke partij? 

Disney:  Nee, volgens mij is het geen politieke partij. Volgens mij is het iets on-Amerikaans. 

 

 

Gebruik de bron. 

  

Deze bron kan gezien worden als een voorbeeld van 'McCarthyisme'.  

4p  Licht dit toe door uit te leggen:  

• met een verwijzing naar de bron, waardoor dit interview gezien kan worden als een 
voorbeeld van McCarthyisme en  

• zonder bron, welk verband er bestond tussen het McCarthyisme en de internationale 
verhoudingen in de periode 1945-1950.  
 

 

 

 

 

Antwoord 
 
maximumscore 4 
Kern van een juist antwoord is: 

• Dit interview heeft als doel communisten in de studio van Walt Disney op te sporen, waardoor het een 

voorbeeld is van het McCarthyisme (de heksenjacht op communisten in de Verenigde Staten)  

• Het McCarthyisme kan verklaard worden vanuit de Koude Oorlog, omdat die leidde tot grote angst 

voor communistische activiteiten in de Verenigde Staten2 

 

Opdracht 34 (h 2015, 28 - 73) 

De commissie van anti-Amerikaanse activiteiten van het Huis van Afgevaardigden (zie de bron uit 
vraag 33) heeft veel belangstelling voor filmmakers als Walt Disney.  

2p  Leg uit waarom de commissie een bijzondere belangstelling heeft voor filmmakers.  
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Antwoord 

 

maximumscore 2 

Uit het antwoord moet blijken dat controle over filmmakers onderdeel werd  van de strijd, omdat 
filmmakers grote invloed hadden op de publieke opinie / een belangrijke rol speelden in het creëren 
van het vijandbeeld/de propaganda die in de Koude Oorlog van groot belang was. 

 

 

Opdracht 35 (h 2015, 29 - 62) 

In een toespraak tot het Europese parlement, waarin hij pleitte voor verdere Europese eenwording, 
vertelde de Franse president François Mitterand over zijn ervaringen als krijgsgevangene van de 
Duitsers in de Tweede Wereldoorlog.  

2p  Leg uit welk verband er gezien kan worden tussen de oorlogservaring van Mitterand en de 
Europese eenwording.  

 

Antwoord 

 

maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is, dat oorlogservaringen (zoals Mitterands krijgsgevangenschap) een 
belangrijke drijfveer waren om te streven naar Europese eenwording, omdat hierdoor oorlog kon 
worden voorkomen. 
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Opdracht  36 (v 2015, 25 - 57) 

 

Bron 

Op 14 augustus 1961 verschijnt deze prent van Behrendt in een Nederlandse krant: 

 

Onderschrift 

"Maar prikkeldraad kun je volop krijgen." 

Toelichting 

Op de mouw van de figuur links staat: 'Ulbricht' (op dat moment leider van de communistische partij 
in de DDR). 

Op het machinegeweer staat: 'CCCP' (de Russische afkorting voor de Sovjet-Unie) en op de helm 
staat 'DDR'. 

Op de menukaart op tafel staat: 'vlees, boter, melk, fruit'. 

Op de muts van de figuur rechts staat: 'Sowj. Zone' (de Sovjetzone in Berlijn). 

Gebruik de bron. 

Tekenaar Behrendt geeft in deze prent een visie weer op een dan actuele gebeurtenis. 

2p Leg uit, met een verwijzing naar de prent, welke visie op deze gebeurtenis hij weergeeft. 
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Antwoord 

 

maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is:  

• Volgens Behrendt bouwt de Oost-Duitse regering de muur omdat zij wil voorkomen dat Oost-
Duitse burgers vluchten naar het Westen 1 

• want hij beeldt de Oost-Duitse partijleider af als iemand die een Oost-Berlijner achter 
prikkeldraad zet/op gaat sluiten / alle en maar schaarste te bieden heeft 1 

 

 

Opdracht  37 (v 2015, 26 - 46) 

 

Gebruik de bron uit de vorige vraag. 

De visie die Behrendt hier weergeeft, past bij het Westerse beeld van de verhoudingen tussen de 
DDR en de Sovjet-Unie. 

 

3p 26 Leg dit uit met twee verwijzingen naar de prent. 

 

 

Antwoord 

maximumscore 3 

Voorbeeld van een juist antwoord is:  

Met het afbeelden van  

• "CCCP" op het machinegeweer van Ulbricht en 1 
• het serveren van prikkeldraad 1 
• geeft Behrendt aan dat de Oost-Duitse regering moet doen/doet (in Oost-Berlijn /de 

sovjetzone) wat de Sovjet-Unie opdraagt 1 
 

Opmerking  

Alleen als er een relatie wordt gelegd tussen de verwijzing naar de prent  en het westerse beeld  

worden scorepunten toegekend 
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Opdracht  38 (v 2015, 27 - 64) 

 

Op 13 november 1968 kondigde de Russische partijleider Leonid Brezjnev de Brezjnev-doctrine af. 
Deze gebeurtenis kan gezien worden als een reactie op de Praagse Lente eerder dat jaar. 

 

2p Ondersteun deze opvatting. 

 

Antwoord 

maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 

• Tijdens de Praagse Lente dreigde Tsjecho-Slowakije zich los te maken uit het Oostblok 1 
• In de Brezjev-doctrine werd bepaald dat de communistische landen in  dit soort situaties 

mochten/moesten ingrijpen 1 
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Opdracht  39 (v 2015, 28 - 81) 

Bron 

Op 13 december 1975 maakt de New York Times bekend dat de Amerikaanse inlichtingendienst CIA 
al enige tijd actief is in de burgeroorlog in Angola. De CIA steunt de FNLA die vecht tegen de MPLA. 
Nadat dit nieuws bekend wordt, publiceert Paul Conrad deze prent in de Los Angeles Times: 

 

 

Vertaling van de tekst in de prent (van boven naar beneden): 

Als je van Vietnam hebt genoten, zul je deze ook geweldig vinden! 

Geproduceerd en geregisseerd door Henry Kissinger (de Amerikaanse minister 

van Buitenlandse Zaken). 

Met in de hoofdrol de CIA ten koste van miljoenen! 

Filmkeuring: streng geheim. 

Gebruik de bron. 

In deze prent doet Paul Conrad een voorspelling over de gevolgen van de Amerikaanse 
betrokkenheid bij het conflict in Angola. 

2p Leg met een verwijzing naar de prent uit welke voorspelling hij hier doet. 
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Antwoord 

 

maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

Paul Conrad beeldt de (voor de Verenigde Staten rampzalig verlopen) Vietnamoorlog en het conflict 
in Angola af als geldverslindende Hollywood-producties, waaruit blijkt dat hij verwacht dat de 
Amerikaanse betrokkenheid in het conflict in Angola even rampzalig zal aflopen als die  in Vietnam 

 

 

Opdracht  40 (v 2015, 29 - 47) 

 

Een bewering: 

De naam detente voor de periode in de Koude Oorlog tussen eind jaren 1960 en eind jaren 1970 is 
juist voor de situatie binnen Europa, maar past niet bij de situatie buiten Europa. 

 

4p Ondersteun beide onderdelen van deze bewering telkens met een voorbeeld uit deze periode. 

 

Antwoord 

 

maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

• Binnen Europa was tussen eind jaren 1960 en eind jaren 1970 sprake van ontspanning 
(detente), want de verdeling in invloedssferen werd in Europa geaccepteerd / er werd niet 
geprobeerd elkaars gebied in te nemen, wat bijvoorbeeld bleek uit de ondertekening van 
SALT- I  2 

• Buiten Europa was tussen eind jaren 1960 en eind jaren 1970 geen sprake van ontspanning 
(geen detente), want buiten Europa waren er  wel conflicten tussen de beide blokken, zoals 
in Zuidoost -Azië/Vietnam/Afrika/Angola 2 

 

Opmerking 

Alleen als een passend voorbeeld uit de genoemde periode wordt  genoemd met een juist gebruik van 
het begrip detente, worden scorepunten toegekend 
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(Opdracht 41, h 2015 II, 23) 

 

De communistische partij van Oost-Duitsland noemde de Berlijnse Muur een 'Antifascistische 
Verdedigingswal'. 

 

2p Leg uit dat de benaming 'Antifascistisch' past bij het DDR-beeld van West-Duitsland tijdens de 
Koude Oorlog.  

 

Antwoord 

maximumscore 2 

Uit het antwoord moet blijken dat de benaming past bij het (vijand)beeld in de DDR waarbij West-Duitsland gezien werd als 

de gevaarlijke opvolger van nazi-Duitsland / als opvolger van het Derde Rijk, door de verwijzing naar het antifascistische 

karakter / naar de beschermende functie van de muur tegen het fascistische Westen. 

 

(Opdracht 42, h 2015 II, 24) 

 

Een historicus beschreef de Brezjnev-doctrine als de Russische tegenhanger van de Truman-doctrine. 

2p Leg met de kern van de Brezjnev-doctrine uit welke redenering hij daarbij volgde. 

 

Antwoord 

 maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 

De Truman-doctrine was gericht op het bijeenhouden van het Westblok, terwijl de Brezjnev-doctrine 
door het ingrijpen in communistische landen die een eigen koers wilden kiezen (de kern van de 
Brezjnev-doctrine), gericht was op het bijeenhouden van het Oostblok. 

 

(Opdracht 43, h 2015 II, 25) 

Een gebeurtenis: 

In november 1983 hield de NAVO een grote militaire oefening waarin een conflict tussen 
Warschaupact en NAVO werd nagespeeld. De Sovjetregering was bang dat de oefening een 
voorbereiding was op een échte nucleaire aanval. Toen de Amerikaanse president Reagan van een 
Russische dubbelspion hoorde hoeveel paniek er in de Sovjet-Unie was, reageerde hij verbaasd, 

maar hij paste de oefening wel aan.  

Deze gebeurtenis kan gezien worden als continuïteit maar ook als verandering ten opzichte van de 
jaren 1970. 

4p Leg dit uit voor zowel de continuïteit als de verandering. 
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Antwoord 

maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

Uit deze gebeurtenis blijkt 

• continuïteit ten opzichte van de jaren 1970, omdat Reagan besluit om de oefening aan te 
passen, gezien de Russische reactie. Hij houdt rekening met de Russen / doet zijn best om de 
bedreiging voor de Russen te verminderen, wat laat zien dat er nog steeds sprake is van 
detente / dat er gestreefd wordt naar ontspanning 2 

• verandering ten opzichte van de jaren 1970, omdat de in die jaren gesloten verdragen over 
wapenbeperking lijken te worden verbroken door de nucleaire oefening van de NAVO / 
omdat er sprake is van stijgende spanning/meer dreiging/meer Koude Oorlogsretoriek dan 
tijdens de detente van de jaren 1970 2 

 

(Opdracht 44 , h 2015 II, 26) 

Bron 

 

In september 1985 interviewt het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine Sovjetleider Michael 
Gorbatsjov. Een gedeelte uit dit interview: 

U vroeg mij wat het meest bepalend is voor de Sovjet-Amerikaanse relatie. Ik denk dat dit het 
onveranderlijke feit is dat, of wij elkaar nu leuk vinden of niet, wij uitsluitend samen kunnen 
overleven of samen zullen vergaan. De belangrijkste vraag die wij moeten beantwoorden, is of wij 
uiteindelijk bereid zijn om onder ogen te zien dat er geen andere weg is dan met elkaar in vrede te 
leven. En of wij bereid zijn om onze mentaliteit en onze wijze van handelen om te schakelen van een 
oorlogszuchtig naar een vredelievend pad. 

Gebruik de bron. 

Een bewering: 

Gorbatsjov verbindt in dit interview een eigen conclusie aan een kenmerk van de Koude Oorlog. 

 

2p Geef aan: 

• welk kenmerk van de Koude Oorlog Gorbatsjov hier centraal stelt en 

• welke conclusie hij hieruit trok voor zijn buitenlands beleid. 
 

Antwoord 

maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 

• Gorbatsjov stelt de wederzijdse dreiging met vernietiging door kernwapens/van een 
atoomoorlog centraal 1 

• Gorbatsjov streefde naar ontspanning met het Westen door overleg/door het sluiten van 
verdragen over vermindering van de (kern)wapenwedloop 1 
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(Opdracht 45, v 2015 II, 24) 

 

Bron 

 

Op 29 september 1947 ontvangt 
president Truman een groep 
Amerikaanse politici in het Witte 
Huis om te praten over het 
bedrag dat zestien Europese 
landen vlak daarvoor hebben 
gevraagd aan Marshallhulp. In de 
Washington Post van 30 
september 1947 verschijnt 
hierover deze politieke prent van 
Herblock: 

 

Vertaling 

Titel: Waarom wacht je niet even 
en koop je nog één van deze? 

Op het achterste voertuig staat: $ 
331.000.000.000 voor de oorlog. 

Op het voorste voertuig staat: 
$19.000.000.000 Europese 
aanvragen voor 

Marshallplan voor de vrede. 

Toelichting 

De figuur links is Uncle Sam, 
symbool van de Verenigde Staten, 
de figuur rechts 

is Mars, de Romeinse oorlogsgod. 

Gebruik de bron. 

Tekenaar Herblock geeft in deze 
prent een mening weer over het doel van het Marshallplan. 

 

4p Licht deze prent toe door aan te geven: 

• met twee verwijzingen naar de bron welke mening de tekenaar hier weergeeft en 

• zonder bron wat de officiële opvatting in de Sovjet-Unie was over het Marshallplan. 
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Antwoord 

maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

• Herblock geeft de mening weer dat de Verenigde Staten met het Marshallplan een nieuwe 
oorlog kunnen voorkomen (en zo goedkoper af zijn) 1 

• Herblock laat dit zien door het afbeelden van (twee van de volgende): 2 
− de Amerikaanse kosten van de oorlogvoering in de Tweede Wereldoorlog als een 

grote tank. 
− de kosten van de Europese aanvragen aan Marshallhulp als een veel kleinere tractor 

/ in het kader van de vrede / een lager bedrag. 
− de verwijzing naar de oorlogsgod Mars. 

• In de Sovjet-Unie werd de Marshallhulp gezien als een middel voor de Verenigde Staten om 
de eigen invloedssfeer te versterken / als onderdeel van de strijd tegen het communisme / 
de Sovjet-Unie 1 

 

(Opdracht 46, v 2015 II, 25) 

Bron 

Een tekening van Abu Abraham in de Britse krant The Observer, 24 mei 1964: 

 

Ondertitel 

"Ga weg! Ik geloof niet in spoken!" 

Toelichting 

De soldaat is de Amerikaanse president Johnson, op de geest staat "Dien Bien Phu". 

Gebruik de bron. 
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In deze prent geeft de tekenaar een mening weer over de buitenlandse politiek van president 
Johnson in 1964 in Zuidoost-Azië. 

 

4p Licht deze prent toe door: 

• met een verwijzing naar de prent uit te leggen welke boodschap door de prent wordt 
weergegeven en 

• zonder bron aan te geven waardoor Johnson zijn beleid veranderde en  

• zonder bron aan te geven wat die verandering inhield. 
 

Antwoord 

maximumscore 4 

Kern van een juist antwoord is: 

• In de prent worden de vele slachtoffers van het dekolonisatieproces in Vietnam/Frans 
Indochina / de Franse nederlaag bij Dien Bien Phu afgebeeld 1 

• waarmee de boodschap wordt gegeven dat militair ingrijpen in Vietnam grote gevolgen zal 
hebben / zal leiden tot een nederlaag/veel slachtoffers 1 

• Door het Tonkin-incident/de Tonkin-resolutie (of een omschrijving daarvan) 1 
• kreeg de president verregaande bevoegdheden om (de inzet van) het Amerikaanse leger in 

Zuidoost-Azië uit te breiden 1 
 

(Opdracht 47, v 2015 II, 26) 

 

Een historicus beschreef de Brezjnev-doctrine als de Russische tegenhanger van de Truman-doctrine. 

2p Leg met de kern van de Brezjnev-doctrine uit welke redenering hij daarbij volgde. 

 

 

Antwoord 

maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 

De Truman-doctrine was gericht op het bijeenhouden van het Westblok, terwijl de Brezjnev-doctrine 
door het ingrijpen in communistische landen die een eigen koers wilden kiezen (de kern van de 
Brezjnev-doctrine), gericht was op het bijeenhouden van het Oostblok. 
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(Opdracht 48, v 2015 II, 27) 

 

Tussen het loslaten van de Brezjnev-doctrine door Michael Gorbatsjov en de val van de Berlijnse 
Muur bestaat een verband. 

 

2p Leg uit welk verband dit is. 

 

Antwoord 

maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 

De Sovjet-Unie zag met het loslaten van de Brezjnev-doctrine door Michael Gorbatsjov af van 
toekomstig militair ingrijpen in andere Oostbloklanden, zodat de ontwikkeling in de DDR (naar meer 
vrijheid) niet van buitenaf werd gestopt (wat leidde tot de val van de Berlijnse Muur). 

 

Opdracht 50 

Opdracht h 2016, 1,22 (p-waarde=69) 

 

Bron 

 

In 1945 schrijft de Amerikaanse president Truman in zijn dagboek: 

 

 

Gebruik de bron 

Dit fragment uit het dagboek van Truman past bij: 

1 het einde van de Tweede Wereldoorlog en 

2 het begin van de Koude Oorlog. 

 

2p Toon dit voor beide aan. 

 

 

We hebben de verschrikkelijkste bom in de geschiedenis van de wereld uitgevonden. 

(…) 

Dit wapen zal worden ingezet tegen Japan tussen nu en 10 augustus. Ik heb de minister van 

oorlog, Stimson, gezegd dat het alleen mag worden ingezet tegen militaire doelen en 

soldaten en niet tegen vrouwen en kinderen. (…) Het is ongetwijfeld goed voor de wereld 

dat noch Hitlers noch Stalins mensen deze atoombom hebben uitgevonden. Het lijkt het 

meest afschuwelijke ding dat we ooit hebben uitgevonden, maar het kan tot het meest 

nuttige worden gemaakt. 
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Antwoord 

Maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is:  

bij 1: Het afwerpen van de atoombom zal Japan tot overgave dwingen waarmee de Tweede 

Wereldoorlog zal zijn beëindigd 1 

bij 2:    De opmerking van Truman dat het goed is dat Stalin de atoombom niet heeft uitgevonden, 

laat zien  dat er al een kloof/wantrouwen is ontstaan tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, 

een begin van de Koude Oorlog 1 

 

Opdracht 51 

Opdracht h 2016, 1,23 (p-waarde=65) 

 

Bron 

In maart 1968 zegt Alexander Dubček, leider van de Communistische Partij van 

Tsjecho-Slowakije, tegen hoge sovjetleiders: 

 

 

 

Gebruik bron 11. 

Dubček wil aantonen dat de ontwikkeling in Tsjecho-Slowakije op dat moment heel 

anders is dan in Hongarije in 1956. 

2p Geef aan: 

 met welk doel en 

 met welk argument Dubček dit wil aantonen. 

 

  

De huidige gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije vormen geen herhaling van de 

gebeurtenissen in Hongarije in 1956. In Hongarije kwamen de volksmassa's in opstand 

tegen de Partij en het Centraal Comité, terwijl in Tsjecho-Slowakije de massa's zich alleen 

uitspreken tegen de conservatieven en de groep rond Novotný (1), maar achter de Partij en 

het Centraal Comité (2)
 
staan en vriendschap met de Sovjet-Unie wensen. 
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Antwoord 

maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 

• Het doel van Dubček op dat moment is het voorkomen dat de Sovjet-Unie (net als 

in 1956 in Hongarije) met geweld een einde maakt aan de hervormingen in zijn 

land 1 

• met als argument dat in Tsjecho-Slowakije (in tegenstelling tot Hongarije) de 

bevolking niet in opstand is gekomen tegen de Communistische Partij 1 

 

Opdracht 52 

Opdracht h 2016, 1,24 (p-waarde=38) 

 

In juni 1968 dachten velen in het Westen dat met de Praagse Lente een keerpunt in de 

Koude Oorlog was aangebroken. 

4p Licht dit toe door uit te leggen: 

• waardoor de Praagse Lente in juni 1968 nog gezien kon worden als een 

keerpunt in de Koude Oorlog en 

• dat de wijze waarop de Praagse Lente eindigde, paste bij het westerse 

vijandbeeld van de Sovjet-Unie. 

 

 

 

Antwoord 

maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

• In juni 1968 kon de Praagse Lente nog gezien worden als een keerpunt in de Koude  

oorlog, omdat het Tsjecho-Slowaakse communisme met een menselijk gezicht / de 

hervorming in Tsjecho-Slowakije een alternatief leek voor het communisme in de 

Sovjet-Unie, waarmee de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken 

doorbroken werd 2 

• Doordat de Praagse Lente met geweld werd beëindigd door de Sovjet-Unie (en 

enkele van haar bondgenoten), werd het westerse vijandbeeld van de Sovjet-Unie 

als grootmacht die Oost-Europa binnen haar invloedssfeer wilde houden / als 

gevaar voor de wereldvrede / als brute onderdrukker, bevestigd 2 
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Opdracht 53 

Opdracht h 2016, 1,25 (p-waarde=06) 

Bron 

Naar aanleiding van de Nederlandse demonstraties tegen kernwapens in 1981 maakt Frits 

Behrendt deze prent voor Het Parool: 

 

 

Toelichting: 

Op de bril van de demonstrant staat: "USA" (de Verenigde Staten). 

Op de spandoeken staat: "Geen kernwapens", "halt!", "nee", "vrede" en "stop". Op het 

jasje van de man staan buttons met: "nee" en "IKV" 

(Interkerkelijk Vredesberaad, de organisator van de demonstratie). 

 

Gebruik de bron 

Frits Behrendt geeft in deze prent een mening weer over de vredesbeweging in 

Nederland op dat moment. 

 

2p Leg uit welke mening dat is. 
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Antwoord 

 

maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is dat in de prent de vredesbeweging eenzijdigheid wordt 

verweten, omdat er niet geprotesteerd wordt tegen de kernwapens van de Sovjet -Unie / omdat 

er alleen geprotesteerd wordt tegen de kernwapens van de Verenigde Staten (wat blijkt uit de 

eenzijdigheid van de bril met links een zwart glas / alleen een Amerikaanse raket).  

 

Opdracht 54 

Opdracht v 2016, 1, 22 (p-waarde=49) 

Bron 

 

In oktober 1949 verschijnt, 

naar aanleiding van de 

stichting van de DDR, deze 

cartoon van Wim van 

Wieringen in het weekblad De 

Vlam, met als onderschrift: 

"Eén Duitsland hebben zij 

verslagen, nu hebben zij er 

twee": 

 

Toelichting: 

Op de linkerfiguur op de voorgrond 

staat: "Oost", op de rechterfiguur 

"West". 

Op de achtergrond staan Josef Stalin 

en Harry Truman. 

Op hun gewaden staat: "Pax" (vrede). 

Gebruik de bron 

 

Het tijdschrift De Vlam was de spreekbuis van de 'Derde Weg', de linkse beweging die zich niet wilde 

aansluiten bij een van beide blokken in de Koude Oorlog. 

 

2p Leg met een verwijzing naar de bron uit, dat de visie die in de prent wordt weergegeven past bij 

de 'Derde Weg'. 
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Antwoord 

 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

− In de prent wordt de deling van Duitsland als gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

Truman en Stalin getoond, wat past bij de Derde Weg omdat er geen partij voor een van 

beide blokken wordt gekozen / omdat geen van beide Duitslanden als onderdeel van 

een blok wordt gezien 1 

− wat in de prent naar voren komt door (een van de volgende): 1 

o de afbeelding van Truman en Stalin beiden als vredebrengers (met 

o lauwertak/pax op hun gewaad). 

o de afbeelding van twee identieke Duitslanden. 

o de weergave van beide Duitslanden als (belachelijk) militaristisch. 

 

Opdracht 55 Opdracht v 2016, 1, 23 (p-waarde=76) 

Bron 

Begin jaren vijftig vinden in de Oostbloklanden processen plaats om de communistische 

partijen te zuiveren. Een van de slachtoffers is de Tsjecho-Slowaakse communistische 

partijleider Rudolf Slánský. Hij wordt in 1951 gearresteerd en in 1952 ter dood veroordeeld, 

onder meer voor "spionage voor 

westerse imperialisten". Een van de getuigen is Marie Švermová, ook lid van de 

Communistische Partij van Tsjecho-Slowakije, die later verklaart: 

Na een lange innerlijke strijd, omdat ik me nog steeds onbehaaglijk voelde bij het idee dat 

gedraai de partij zou helpen, besloot ik een 'bekentenis' af te leggen, zodat de 

voorbereidingen voor het showproces konden doorgaan. Het werd een taak die ik had te 

vervullen in het belang van de partij. Wij waren sinds onze jeugd getraind om het partijbelang 

boven al het andere te stellen en alles op te offeren voor de partij, jezelf inbegrepen. Nadat ik 

mijn 'bekentenis' had opgeschreven, vertelde ik de officier van justitie dat alles wat ik had 

opgeschreven een leugen was. Ik zei dat ik in de rechtbank zou getuigen volgens wat ik had 

opgeschreven, omdat ik het een opdracht van de partij vond, maar dat vroeg of laat de 

waarheid hoe dan ook zou bovenkomen.  

Toen wachtte ik wekenlang op de verdere voorbereidingen van het proces, maar wekenlang 

werd ik niet ondervraagd. Toen begon de tweede fase van het onderzoek, waarbij R. Slánský 

eruit was gevist als leider van de samenzwering. Dezelfde ondervragers die hem een echte 

bolsjewiek hadden genoemd (…) dwongen me nu te bekennen dat ik hem had geholpen in zijn 

misdadige activiteiten tegen de partij en de staat. 

Gebruik de bron 

Je kunt op grond van deze bron concluderen dat deze zuiveringen in de Oostbloklanden 

overeenkomst vertonen met het McCarthyisme in de Verenigde Staten in die tijd. 

2p Ondersteun deze conclusie met de bron. 
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Antwoord 

Uit het antwoord moet blijken dat uit de bron kan worden afgeleid dat de veroordeling van Slánský 

plaatsvindt uit angst voor westers imperialisme / een heksenjacht is op 'imperialisten', wat gezien 

kan worden als een communistische variant op het McCarthyisme, omdat het daarbij ook ging om 

politieke processen (waarbij ook getuigen onder grote druk werden gezet / waarbij ook getuigenissen 

werden verdraaid). 

Opdracht 56 

Opdracht v 2016, 1, 24 (p-waarde=42) 

 

Bron 

 

Begin jaren vijftig vinden in de Oostbloklanden processen plaats om de communistische 

partijen te zuiveren. Een van de slachtoffers is de Tsjecho-Slowaakse communistische 

partijleider Rudolf Slánský. Hij wordt in 1951 gearresteerd en in 1952 ter dood veroordeeld, 

onder meer voor "spionage voor 

westerse imperialisten". Een van de getuigen is Marie Švermová, ook lid van de 

Communistische Partij van Tsjecho-Slowakije, die later verklaart: 

Na een lange innerlijke strijd, omdat ik me nog steeds onbehaaglijk voelde bij het idee dat 

gedraai de partij zou helpen, besloot ik een 'bekentenis' af te leggen, zodat de 

voorbereidingen voor het showproces konden doorgaan. Het werd een taak die ik had te 

vervullen in het belang van de partij. Wij waren sinds onze jeugd getraind om het partijbelang 

boven al het andere te stellen en alles op te offeren voor de partij, jezelf inbegrepen. Nadat ik 

mijn 'bekentenis' had opgeschreven, vertelde ik de officier van justitie dat alles wat ik had 

opgeschreven een leugen was. Ik zei dat ik in de rechtbank zou getuigen volgens wat ik had 

opgeschreven, omdat ik het een opdracht van de partij vond, maar dat vroeg of laat de 

waarheid hoe dan ook zou bovenkomen.  

Toen wachtte ik wekenlang op de verdere voorbereidingen van het proces, maar wekenlang 

werd ik niet ondervraagd. Toen begon de tweede fase van het onderzoek, waarbij R. Slánský 

eruit was gevist als leider van de samenzwering. Dezelfde ondervragers die hem een echte 

bolsjewiek hadden genoemd (…) dwongen me nu te bekennen dat ik hem had geholpen in zijn 

misdadige activiteiten tegen de partij en de staat. 

 

Gebruik de bron 

In 1968 stelt de Communistische Partij van Tsjecho-Slowakije een commissie in om onderzoek te 

doen naar een mogelijk eerherstel voor Rudolf Slánský (zie de bron).  Het rapport van de commissie 

is positief, 

maar aan het eind van het jaar besluit de partijleiding het niet te publiceren. 

4p Leg uit dat zowel het instellen van de commissie als het besluit om het rapport niet te publiceren 

te maken hebben met ontwikkelingen in de Communistische Partij van Tsjecho-Slowakije op dat 

moment. 
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Antwoord 

Uit het antwoord moet blijken dat: 

• het instellen van de commissie in 1968 te maken heeft met de Praagse Lente, want de 

Communistische Partij van Tsjecho-Slowakije wil afrekenen met Stalinistische praktijken 

uit het verleden / wil het communisme een menselijker gezicht geven 2 

• het niet-publiceren van het rapport van de commissie te maken heeft met de inval in 

Tsjecho-Slowakije door troepen van het Warschau Pakt, waardoor de strengere partijlijn 

weer wordt hersteld / waardoor publicatie van het rapport overbodig werd gevonden 2 

 

Opmerking 

Alleen voor een juiste combinatie van een juiste ontwikkeling in de Communistische Partij en 

bijbehorende uitleg worden scorepunten toegekend. 

 

Opdracht 57 

Opdracht v 2016, 1, 25 (p-waarde=46) 

 

In oktober 1971 bracht Henry Kissinger, de nationale veiligheidsadviseur van president Nixon, een 

geheim bezoek aan de communistische partijleiders in Beijing. 

3p Plaats dit bezoek in de tijd door: 

− een reden te geven vanuit de internationale verhoudingen op dat moment waarom dit 

bezoek geheim moest blijven en 

− uit te leggen waardoor dit bezoek heeft bijgedragen tot een doorbraak in de Vietnamoorlog. 

 

Antwoord 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

• Het bezoek moest geheim blijven, omdat de Verenigde Staten de detente/de goede 

relatie met de Sovjet-Unie niet onder druk wilde zetten / omdat de Volksrepubliek China 

formeel niet werd erkend door de Verenigde Staten 1 

• Het bezoek van Kissinger droeg bij tot een doorbraak in de Vietnamoorlog, omdat het 

leidde tot betere betrekkingen met China, zodat de Verenigde Staten via China / via de 

Sovjet-Unie / via de driehoeks-diplomatie druk konden uitoefenen op Noord-Vietnam 

(om zo een uitweg te zoeken uit de oorlog) 2 
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Opdracht  58 (havo 2016 tijdvak 2, 24) 

Bron 

In 1956 verschenen de memoires van de Amerikaanse oud-president Harry Truman. Over de 

gebeurtenissen in 1945 schrijft hij: 

Ik was met Churchill, Attlee en Stalin in Potsdam bijeengekomen om te trachten nauwere 

samenwerking tussen de drie grote mogendheden tot stand te brengen. Maar desondanks waren de 

betrekkingen met de Sovjet-Unie stroef geworden. De overwinning had van een moeilijke 

bondgenoot in de oorlog een nog lastiger partner in vredestijd gemaakt. Rusland scheen erop uit met 

imperialistisch oogmerk zijn door de oorlog verwoeste buurlanden te eigen bate te misbruiken. (…) 

De meeste landen in Europa waren bankroet en miljoenen mensen hadden geen onderdak en geen 

eten. Wij waren het enige land dat kon helpen. Wij hadden daartoe reeds noodmaatregelen 

genomen en deden alles wat in ons vermogen lag om een grote menselijke ramp te voorkomen. 

Onze economische en financiële lasten waren nu overweldigend. Maar de omschakeling van oorlog 

naar vrede verliep op efficiënte en ordelijke wijze. En onze economie bleef op volle toeren draaien 

met in vredestijd volledige werkgelegenheid, terwijl wij toch miljoenen mensen demobiliseerden. Wij 

waren getuige van de transformatie der Verenigde Staten in een natie met ongehoorde macht en 

steeds toenemende mogelijkheden. 

  

Toelichting: 

Winston Churchill is op dat moment premier van Groot-Brittannië en Clement Attlee is de minister 

van Buitenlandse zaken 

Gebruik de bron 

 

In een debat over de oorzaken van de Koude Oorlog komen twee standpunten naar voren: 

1 De Sovjet-Unie is verantwoordelijk voor het oplopen van de spanning vanaf 1945. 

2 De Verenigde Staten zijn verantwoordelijk voor het oplopen van de spanning vanaf 1945. 

 

Deze bron kan gebruikt worden om beide standpunten te ondersteunen. 

2p Ondersteun beide standpunten, telkens met een argument uit de bron. 
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Antwoord 

 

Kern van een juist antwoord is:  

• De Sovjet-Unie is verantwoordelijk voor het oplopen van de spanning, omdat die in Oost-

Europa imperialistisch te werk gaat 1 

• De Verenigde Staten zijn verantwoordelijk voor het oplopen van de spanning, omdat zij 

ongehoord machtig zijn geworden / zich arrogant opstellen / ingrijpen in Europa 1 
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Opdracht 59 (havo 2016 tijdvak 2, 25 – vwo 2016, tijdvak 2, 23) 

Bron 

In 1954 verschijnt deze spotprent in het 

satirische Sovjet-tijdschrift Krokodil, 

naar aanleiding van de discussie over 

de toetreding van West-Duitsland tot de 

NAVO: 

 

 

Onderschrift: 

"Geen angst, hij ligt aan de ketting." 

Toelichting: 

Links staan Frankrijk en Groot-

Brittannië, op de helm van de hond 

staat "Wehrmacht" (het Duitse leger), 

op elke schakel van de papieren ketting 

staat "waarborgen". 

 

Gebruik de bron 

Een interpretatie: 

De tekenaar gebruikt een historische 

West-Europese tegenstelling om de Sovjetvisie op de toetreding van West-Duitsland tot de NAVO 

weer te geven. 

 

4p Licht deze interpretatie toe door, telkens met een verwijzing naar de bron, aan te geven: 

• welke historische tegenstelling de tekenaar laat zien en 

• welke mening over de West-Duitse toetreding tot de NAVO in de prent wordt 

weergegeven. 
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Antwoord 

Kern van een juist antwoord is: 

• Door het afbeelden van Frankrijk dat zorgelijk kijkt naar de Duitse Wehrmacht (hond) 1 

laat de tekenaar de traditionele Frans-Duitse tegenstelling zien / laat de tekenaar de 

Franse angst (sinds de Frans-Duitse oorlog) voor een militair sterk Duitsland zien 1 

• Door het afbeelden van de ketting die de Duitse Wehrmacht in bedwang moet houden 

met papieren schakels (waarborgen) 1 

• laat de tekenaar zien dat Duitsland nog steeds gevaarlijk is 1 

• of   

• Door het dollarteken dat de hond aan de leiband houdt 1 

• laat de tekenaar zien dat dit een Amerikaans plan is waarbij de Duitse herbewapening 

niet in de hand kan worden gehouden / waarbij Amerikaanse (kapitalistische) belangen 

een rol spelen 1 

  

Opdracht  60 (havo 2016 tijdvak 2, 26) 

 

Twee gebeurtenissen uit de geschiedenis van Tsjecho-Slowakije: 

1 In 1968 vond de Praagse Lente plaats. 

2 In 1989 vond de Fluwelen Revolutie plaats die leidde tot een meerpartijendemocratie in 

het land. 

De Sovjet-Unie reageerde verschillend op deze twee gebeurtenissen. 

3p Licht dit toe door aan te geven: 

• wat het verschil in reactie van de Sovjet-Unie in 1989 is in vergelijking met 1968 en 

• welk beleid tegenover Oost-Europa de Sovjet-Unie in 1968 voerde en 

• wat er in het beleid tegenover Oost-Europa in 1989 was veranderd. 

 

Antwoord 

Kern van een juist antwoord is: 

• De Sovjet-Unie stond in 1989 de invoering van een meerpartijendemocratie wel toe / 

maakte in 1968 een einde aan de Praagse Lente 1 

• In 1968 werden politieke hervormingen in een communistisch land door de Sovjet-Unie 

nog gezien als een gevaar voor de overheersende positie van de communistische partij / 

was de Brezjnev-doctrine van kracht 1 

• In 1989 werden politieke hervormingen juist aangemoedigd door de Sovjet-Unie door het 

beleid van Gorbatsjov / werd de Brezjnev-doctrine losgelaten 1 
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Opdracht 61 (vwo 2016 tijdvak 2, 24) 

 

In 1987 houdt de Amerikaanse president Ronald Reagan een toespraak in Berlijn, op dezelfde plaats 

als zijn voorganger Kennedy: 

 

 In de jaren vijftig voorspelde Chroestsjov: "We zullen jullie begraven." Maar in het Westen zien we 

nu een vrije wereld die een mate van rijkdom en voorspoed heeft die zich in de geschiedenis van de 

mens nog niet eerder heeft voorgedaan. In de communistische wereld zien we fouten, 

technologische achterstanden, een dalende volksgezondheid en zelfs gebrek aan basisproducten, 

zoals voedsel. (…) 

En nu lijken de Sovjets zelf, op beperkte wijze, het belang van vrijheid te gaan begrijpen. We horen 

veel vanuit Moskou over een nieuw beleid van hervorming en openheid. Sommige politieke 

gevangenen zijn vrijgelaten. 

Bepaalde buitenlandse nieuwszenders worden niet langer gestoord. Sommige economische 

bedrijven hebben toestemming om met een grotere vrijwaring van staatscontrole te opereren. 

Er is één gebaar dat de Sovjets zouden kunnen maken dat onmiskenbaar zou zijn, dat drastisch de 

zaak van vrijheid en vrede zou bespoedigen. 

Secretaris-generaal Gorbatsjov, als u vrede zoekt, als u welvaart zoekt voor de Sovjet-Unie en Oost-

Europa, als u vrijheid zoekt: (…) Meneer Gorbatsjov, breek deze muur af! 

 

Gebruik de bron 

President Kennedy hield zijn beroemde Ich bin ein Berliner-toespraak kort na de bouw van de Muur 

in Berlijn. President Reagan houdt zijn toespraak in Berlijn vele jaren later, als de internationale 

verhoudingen sterk veranderd zijn. 

3p Plaats beide toespraken in hun eigen tijd door: 

• de Oost-Westverhouding omstreeks 1963 en omstreeks 1987 te typeren en 

• een verklaring te geven voor de verandering in de Oost-Westverhouding die blijkt uit de 

toespraak van Reagan. 
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Antwoord 

maximumscore 3 

Kern van een juist antwoord is: 

• Omstreeks 1963 was de internationale verhouding gespannen door de bouw van de 

Berlijnse Muur / door de Cuba-crisis 1 

• Omstreeks 1987 is er meer toenadering/ontspanning tussen Oost en West na het aan de 

macht komen van Gorbatsjov 1 

• wat verklaard kan worden doordat duidelijk is dat de Sovjet-Unie de wapenwedloop niet 

kan volhouden (en daarom wel moet meewerken aan internationale 

ontspanning/verandering / en daarom Oost-Europa moet loslaten) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


