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Geschiedeniswerkplaats examenkatern 2015 havo 
 
Hoofdstuk 3  De Koude Oorlog  (1945-1991) antwoorden 
 
Introductie 
 
Het IJzeren Gordijn 
1 a Bijvoorbeeld: De Koude Oorlog  was een conflict tussen de Verenigde Staten (VS) en de Sovjet-
Unie op allerlei gebied zonder dat het uitliep op een directe ‘warme’ oorlog tussen beide 
grootmachten. 
b Bijvoorbeeld: 1948  blokkade van Berlijn, of: 1961 bouw van de Berlijnse muur 
c Bijvoorbeeld: Op de kaart staan twee bondgenootschappen aangegeven: landen in West-Europa zijn 
met de VS en Canada verbonden in de NAVO. Landen in Oost-Europa hebben een bondgenootschap 
met de Sovjet-Unie in het Warschaupact. 
d Bijvoorbeeld: Europa was vanaf 1945 in tweeën gedeeld door een ‘ijzeren gordijn’, waardoor 
onderling contact nauwelijks mogelijk was. Ten westen van de scheidslijn lagen kapitalistische landen, 
die sterk onder Amerikaanse invloed stonden. Ten oosten daarvan lagen communistische landen, die 
aan de Sovjet-Unie waren onderworpen. 
 
 
§ 3.1 Blokvorming in Europa (1945-1955) 
 
Op zoek naar de kern 
 
Oude tegenstellingen 
2 a Bijvoorbeeld: Daar kwam de communistische partij aan de macht. 
b De communisten streefden naar een klasseloze maatschappij zonder kapitalisme. Belangrijk was ook 
dat ze niet alleen een revolutie in eigen land wilden, maar ook een wereldrevolutie. 
 
Stalin 
3 a Bijvoorbeeld:  De economie werd volledig door de staat gecontroleerd. Vrijheid van meningsuiting 
was er niet. De bevolking werd bang gemaakt. 
b Bijvoorbeeld: Het Amerikaanse systeem gaat uit van democratie, kapitalisme en individuele vrijheid. 
De Sovjet-Unie was communistisch en totalitair. 
 
Potsdam  
4 a Bijvoorbeeld: In 1941 werden beide landen aangevallen, de Sovjet-Unie door Duitsland en de VS 
door Japan. Vanaf toen werkten ze samen als bondgenoten tegen de as-mogendheden. 
b Bijvoorbeeld: Truman dacht dat Stalin het communisme in heel Europa wilde verbreiden. Stalin 
dacht Truman een einde wilden maken aan het communisme. 
c Bijvoorbeeld: vredesregeling met Duitsland en de nieuwe machtsverhoudingen in Europa. 
d Stalin meende dat Truman hem hiermee wilde intimideren en besloot zich nog onbuigzamer op te 
stellen dan hij al deed. 
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De atoombom op Hiroshima [kadertekst] 
5 a Bijvoorbeeld: Om dat te voorkomen dat de Japanners fanatiek bleven doorvechten, waardoor nog 
eens honderdduizenden Amerikanen zouden sneuvelen. 
b Stalin geloofde dat de VS de bom eigenlijk hadden gegooid om te voorkomen dat hij zijn macht in 
Azië zou uitbreiden. 
c Bijvoorbeeld: Stalin veroverde twee Japanse eilanden, waarin Truman het bewijs zag dat Stalin het 
communisme overal wilde verbreiden. 
 
De Trumandoctrine 
6 a Bijvoorbeeld: In Oost-Europa zorgde de Sovjet-Unie voor gehoorzame communistische 
volksdemocratieën naar het voorbeeld van de Sovjet-Unie. 
b Dat waren buurlanden van de Sovjet-Unie. Het westen kon de Sovjet-Unie dan niet meer via deze 
landen bedreigen. 
c Bijvoorbeeld: De VS hielpen ‘vrije volken’ in Europa tegen de communistische dreiging. 
d Bijvoorbeeld: Volgens Truman was er een wereldwijde strijd tussen vrijheid en onderdrukking. 
Daarom voerde hij een containmentpolitiek: tegen de communistische expansie moesten de VS overal 
een dam op te werpen.  
 
De Marshallhulp [kadertekst] 
7 a 1 De VS boden de Europese landen enorme hoeveelheden geld en goederen aan. 
2 De Europese landen moesten daarvoor met elkaar samenwerken. 
3 De Europese landen moesten Amerikaans toezicht accepteren. 
b Bijvoorbeeld: 1 Door de armoede voelden veel Europeanen zich aangetrokken tot het communisme. 
Maar met de Marshallhulp wierpen de VS met succes een dam op te tegen uitbreiding van het 
communisme in de ‘vrije’ wereld. 
2 de VS stelden als voorwaarde dat landen die hulp ontvingen moesten samenwerken. Dit bracht de 
Europese eenwording in het Westen op gang. Stalin verbood Oost-Europese landen de hulp aan te 
nemen. Deze raakten zo sterker met de Sovjet-Unie verbonden. 
  
Ideologische blokvorming  
8 a Stalin probeerde heel Berlijn in handen te krijgen door de toegangswegen tot West-Berlijn af te 
sluiten.  
b Dat wisten de VS te voorkomen door een jaar lang dat stadsdeel door de lucht te bevoorraden. 
 
9 a Bijvoorbeeld: Duitsland werd verdeeld in twee staten: de democratische Bondsrepubliek en de 
communistische DDR.  
b Bijvoorbeeld: Twee gebeurtenissen: 1 met de West-Europese landen sloten de VS in 1949 een 
militair bondgenootschap: de NAVO en 2 in 1949 testten de Sovjets met succes een eigen atoombom. 
Een ontwikkeling: er ontstond een wapenwedloop, waarbij de Amerikanen en Sovjets grote 
hoeveelheden steeds zwaardere kernwapens en andere wapens kregen. 
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De redevoering van McCarthy [kadertekst] 
10 a Hij beweerde dat er in de VS communistische infiltranten waren die grote invloed hadden en nu 
ook de VS zelf bedreigden. 
b Bijvoorbeeld: 1 Veel Amerikanen waren toen doodsbang voor het communisme.  
2 Juist in die tijd werden enkele Amerikanen opgepakt die echt voor de Sovjets hadden gespioneerd en 
bijvoorbeeld atoomgeheimen hadden doorgespeeld. 
c Bijvoorbeeld: Er ontstond een heksenjacht op Amerikanen die werden verdacht van communistische 
sympathieën. In de filmindustrie, het onderwijs en bij de overheid verloren hierdoor honderden 
mensen onterecht hun baan. 
 
11 Het antwoord is: 3, 1, 7, 2, 4, 6, 5 
 
§ 3.1 Blokvorming in Europa (1945-1955) 
 
Examentraining 
 
12 a Bijvoorbeeld: De Duitse inval in de Sovjet-Unie en de Japanse aanval op Pearl Harbor. 
b Bijvoorbeeld: 1943, want toen vochten Sovjetsoldaten met Britse en Amerikaanse soldaten tegen 
Duitsland. 
c Bijvoorbeeld: Er was al een tijd wantrouwen tussen enerzijds de communistische Sovjets en 
anderzijds de kapitalistische Britten en Amerikanen, maar de vijandschap werd tijdelijk opzijgezet in 
de strijd tegen nazi-Duitsland. 
 
13 a Bijvoorbeeld: Nee, het is een mening van een Amerikaanse senator. Hij is zeer negatief over de 
Russen. 
b Daarmee wilde hij voorkomen dat vijandige kapitalistische landen de Sovjet-Unie direct konden 
aanvallen. 
c Bijvoorbeeld: Deze Amerikaanse politicus wantrouwt de Russen enorm. Hij vindt ze zelfs gevaarlijk. 
Een gevolg hiervan was dat de VS overal de uitbreiding van het communisme wilden tegengaan. 
 
14 Bijvoorbeeld: 1 Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog leidde het gebruik van deze bom tot de 
overgave van Japan.  
2 Deze bom vernietigde een hele stad en doodde veel burgers.  
3 Het gebruik van deze bom versterkte het wantrouwen tussen de Sovjet-Unie en de VS.  
b Bijvoorbeeld: Als waarschuwing tegen de verschrikkingen van oorlog en van de atoombom. 
 
15 a 1 De oorlog snel beëindigen om veel levens van Amerikaanse soldaten te sparen  
2 Stalin intimideren. 
b De maker stelt dat Stalin intimideren de werkelijke reden van Truman was om de atoombom 
gebruiken. 
c Ja, Stalin vond ook dat Truman hem met de atoombom wilde intimideren. 
 
16 a Bijvoorbeeld: Truman beschreef de vrije democratische samenleving en de totalitaire 
samenleving. 
b Bijvoorbeeld: Grieken en Turken 
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17 a Bijvoorbeeld: Door de Marshallhulp kwamen landen in West- en Zuid-Europa meer onder 
invloed van de VS. De Sovjet-Unie zag de hulp als een poging van Amerikaanse kapitalisten om heel 
Europa van hen afhankelijk te maken. Daarom wees de Sovjet-Unie hulp voor landen in hun 
invloedssfeer af. 
b Bijvoorbeeld: Met het Marshallplan bevorderden de VS de samenwerking tussen Europese landen. 
Ze moesten bijvoorbeeld samenwerken om voor hulp in aanmerking te komen. 
 
18 a Om te helpen tegen honger, armoede, wanhoop en chaos (in Europa). 
b 1 Om een nieuwe oorlog te voorkomen. 2 Om uitbreiding van het communisme te voorkomen. 
c De dokter stelt hier de VS voor die West-Europa helpt tegen de dreiging van de gier (het 
communisme) die chaos brengt. 
 
19 a Bijvoorbeeld: Dat er communisten waren in heel de VS. 
b Bijvoorbeeld: 1 McCarthy hield een redvoering waarin hij de dreiging van het communistische 
gevaar in de VS veel ernstiger voor dan dit in werkelijkheid was.  
2 Zo leek het strijd op leven en dood tussen de communistische wereld en de ‘vrije’ wereld. 
 
20 a Het communisme is een gevaar voor iedere Amerikaan. 
b De FBI ziet overal communistische propaganda, terwijl die er in werkelijkheid niet is. 
c Bijvoorbeeld: Bron 7 wel, want ook daarin wordt gewaarschuwd voor het grote gevaar van het 
communisme voor de Amerikaanse samenleving. 
Bron 8 juist niet, want de tekenaar spot met activiteiten van de FBI, die overal communistische 
propaganda vermoedt. 
 
21 a Bijvoorbeeld: Op de prent is te zien dat de NAVO net is opgericht (‘just married’), dus dat is in 
1949. 
b In 1955 werd het Warschaupact opgericht. 
c Bijvoorbeeld: Argument tegen de bewering: Stalin heeft als enige wapens in zijn handen. 
 
§ 3.2 Confrontatie en co-existentie (1955-1963) 
 
Op zoek naar de kern 
 
Duitsland in de NAVO 
1 a 1 De Bondsrepubliek sloot zich aan bij de NAVO en vormde een nieuw Duits leger. 
2 De Sovjet-Unie richtte het Warschaupact op, waarvan de DDR lid werd. 
b Er waren in Europa geen gebieden meer waar de grootmachten met elkaar om invloed streden. 
 
Stalin ontmaskerd 
2 Bijvoorbeeld: De nieuwe Sovjetleider, Chroesjtsjov, beschreef Stalin in 1956 in een toespraak als 
een misdadige tiran. Nu kritiek op hem mogelijk was, kon er misschien veel meer mogelijk worden. 
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De Hongaarse Opstand  
3 a 1 Er zou een democratie met meer partijen komen. 
2 De Sovjettroepen zouden vertrekken.  
3 Hongarije zou uit het Warschaupact stappen en voortaan een neutraal land zijn. 
b Bijvoorbeeld: Het Rode Leger maakte met tanks een bloedig einde aan de opstand en herstelde de 
oude situatie. 
 
De bestorming van Felix Meritis [kadertekst] 
4 a Bijvoorbeeld: In Nederland waren op 4 november op de radio de hele dag meeslepende verslagen 
te horen van de strijd in Boedapest. De anticommunistische gevoelens liepen hierdoor zo hoog op dat 
studenten en ‘nozems’ het hoofdkwartier van de communistische partij in Amsterdam (Felix Meritis) 
probeerden te bestormen. 
b Zij zagen de Hongaarse opstand  als het werk van een stelletje fascisten die nu hun verdiende loon 
kregen. 
 
Vreedzame co-existentie  
5 a Zij vond het risico op een derde wereldoorlog met kernwapens te groot. 
b Communisme en kapitalisme zouden nog vele jaren zonder oorlog naast elkaar moeten kunnen 
leven. 
 
De Berlijnse muur 
6 a Bijvoorbeeld: Steeds meer Oost-Duitsers ontvluchtten de DDR via Oost- naar West-Berlijn. 
Kennelijk was het kapitalistische westen aantrekkelijker dan het communistische oosten. 
b Bijvoorbeeld: West-Berlijn werd hermetisch afgesloten van de DDR. Eerst werd rondom 
prikkeldraad gelegd, daarna verrees een muur met allerlei installaties waardoor de uittocht meteen 
werd gestopt. 
 
De toespraak van Kennedy in Berlijn [kadertekst] 
7 a Bijvoorbeeld: Hij wilde de West-Berlijners ervan verzekeren dat hij hen niet in de steek zou laten. 
b Bijvoorbeeld: Ja de toespraak was succesvol, want deze maakte grote indruk en bezorgde Kennedy 
in Duitsland een enorme populariteit als vriend en beschermer. 
 
De Cubacrisis 
8 a Bijvoorbeeld:  
1 Hij wilde zo zijn bondgenoot Castro beschermen tegen een (nieuwe) aanval vanuit de VS.  
2 Hij wilde zo ook tegenwicht bieden aan de Amerikaanse raketten die aan de grenzen van de Sovjet-
Unie waren opgesteld. 
b Bijvoorbeeld: Chroestsjov trok zijn raketten terug, nadat Kennedy in het openbaar beloofd had dat 
hij Castro met rust zou laten en in het geheim beloofde dat hij zijn atoomraketten uit Turkije zou 
terughalen. 
c Bijvoorbeeld: Dertien dagen lang was een atoomoorlog dichtbij. De VS en de Sovjet-Unie hadden 
hun kernraketten op scherp gezet. Het liep bijna uit de hand. 
 
9 Het juiste antwoord is: 5, 4, 1, 2, 3, 6 
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§ 3.2 Confrontatie en co-existentie (1955-1963) 
 
Examentraining 
 
10 Bijvoorbeeld: De kapitalistische Duitse Bondsrepubliek ontstond mede door toedoen van VS . Deze 
staat werd door de Sovjet-Unie als een gevaar beschouwd (nazi-militair komt uit het ei). Daarom werd 
in de bezettingszone van de Sovjet-Unie de communistische DDR uitgeroepen. Dat beschouwden de 
VS weer als een bedreiging, als een voorbeeld van communistische expansie (ook een nazi-militair uit 
dat ei). 
 
11 a Bijvoorbeeld: Op bevel van Stalin was Hongarije na de oorlog omgevormd tot een totalitaire 
eenpartijstaat, waartegen de Hongaren in opstand kwamen. 
b Chroesjtsjov zetten zich af tegen Stalin (die als een tiran regeerde en als god werd vereerd). 
c Nu kritiek op Stalin mogelijk was, ontstond in Oost-Europa hoop op meer vrijheid. Daardoor 
durfden in Boedapest studenten te demonstreren voor vrijheid en democratie, het begin van de 
Hongaarse Opstand. 
 
12 a Bijvoorbeeld: Ja, beide grootmachten wilden geen kernoorlog riskeren en konden dus in hun 
invloedssfeer blijven doen wat ze wilden. 
b Bijvoorbeeld: 1De Russische toerist schreef als ooggetuige over de Hongaarse Opstand, dus is de 
bron bruikbaar.  
2 Omdat er in de Sovjet-Unie censuur was en de gebeurtenissen eenzijdig worden beschreven is de 
bron minder of niet betrouwbaar.  
3 De beschrijving past proma bij het beeld dat de leiders van de Sovjet-Unie van de Hongaarse 
Opstand verspreidden, dus is het representatief. 
 
13 a Bijvoorbeeld: De politie greep te laat en met te weinig man in, doordat de burgemeester ook boos 
was op de communisten in Nederland. 
b Bijvoorbeeld: 1 Uit de laatste zinnen van bron 4 blijkt de ideologische tweedeling: ‘Ze schreeuwden 
‘Vuile communisten’, ‘Moordenaars’, ‘Fascisten’. Het laatste scheldwoord viel het meest, omdat beide 
kampen zich ervan bedienden. De betogers omdat de Russen in hun ogen de opvolgers van de nazi’s 
waren. De verdedigers, de ‘voorhoede van de arbeidersklasse’, omdat de reactie – conservatieve 
katholieken, oud-SS’ers en andere reactionairen – de klassenstrijd wilde doorkruisen.’ 
Bijvoorbeeld: 2 Uit de zin: ‘Het waren de emotioneel geladen radioverslagen die het gevoel gaven 
‘iets te moeten doen’. Thuis blijven zitten was geen alternatief.’, blijkt de propaganda en de invloed 
van de moderne communicatiemiddelen. 
c Bijvoorbeeld: Beide partijen beschuldigen elkaar ervan zich net zo te gedragen als de nazi’s (tijdens 
de bezetting). 
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14 Bijvoorbeeld: afbeelding 3.12 past bij vreedzame co-existentie: Kennedy en Chroesjtsjov hebben 
een vriendelijk gesprek met elkaar. 
Afbeelding 3.13 past niet bij vreedzame co-existentie: de bouw van de Berlijnse muur leidde opnieuw 
tot wederzijds wantrouwen . 
Bron 5 past bij vreedzame co-existentie: de VS en de Sovjet-Unie zijn in evenwicht met elkaar en 
voeren handel met elkaar. 
Bron 6 past bij vreedzame co-existentie: Chroesjtsjov bedoelde met de uitspraak dat je met elkaar 
moet samenleven om oorlog te voorkomen, ook al kun je elkaar niet kan uitstaan. 
b Chroestsjov bedoelde daarmee de gordel van landen in Oost-Europa. Binnen die invloedssfeer van 
de Sovjet-Unie mochten de imperialisten (VS) niet komen. 
 
15 a Bijvoorbeeld: Tijdens deze crisis was de dreiging van atoomoorlog groot (beide leiders hebben 
hun vinger dicht bij de knop). De raketten waren op scherp gezet (beide leiders zitten op een 
waterstofbom in bron 8). Maar gelukkig nam geen van beiden de stap tot oorlog. 
b Bijvoorbeeld: Alleen door de stevige Amerikaanse  politiek van indamming kan een eind worden 
gemaakt aan de uitbreiding van het communisme door Russische bluf. 
c Ja, doordat president Kennedy zich hard opstelde (American firmness) draaiden de Russische 
schepen met kernraketten voor Cuba om.  
 
16 a Bijvoorbeeld: Naar machtsgreep van de nazi’s in Duitsland die hun buurlanden bedreigden, wat 
uitliep op de Tweede Wereldoorlog. 
b Bijvoorbeeld: Truman wilde met zijn containmentpolitiek uitbreiding van het communisme 
tegengaan. Kennedy wilde ook voorkomen dat er (op het westelijk halfrond) een communistische staat 
kwam die een bedreiging was voor de andere landen. 
 
17 a Veel DDR-burgers vluchtten naar West-Duitsland. 
b Door de bouw van de muur was vluchten naar West-Duitsland vrijwel onmogelijk geworden. 
c Bijvoorbeeld: De communistische DDR ziet zichzelf als vreedzaam en West-Duitsland als een 
‘militaristische autoritaire staat’, kortom een bedreiging voor de vrede. 
 
18 a Bijvoorbeeld: 1 In een toespraak voor een groot aantal mensen propageerde Kennedy de vrijheid 
van de Berlijnse burgers tegenover het minderwaardige communistische systeem dat hen bedreigde.  
2 Dat past bij de Koude Oorlog waarin het kapitalistische democratische Westblok tegenover het 
totalitaire Oostblok stond. 
b Bijvoorbeeld: Daaruit bleek continuïteit, want het was in feite een voortzetting van de 
containmentpolitiek: het communisme mag niet uitbreiden (naar West-Berlijn). 
 
19 Bijvoorbeeld: In ieder geval was de angst voor een kernoorlog in 1961 groot. Dat blijkt uit het feit 
dat het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken in een enveloppe aanwijzingen gaf in woord 
en beeld voor de ‘bescherming van uw gezin en uzelf’ als er een atoomoorlog zou uitbreken. 
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§ 3.3 Ontspanning (1963-1991) 
 
Op zoek naar de kern 
 
Wapenbeheersing 
1 a Dat was een periode van ontspanning in de Koude Oorlog. 
b Bijvoorbeeld: Door de Cubacrisis begrepen de leiders van de VS en de Sovjet-Unie dat de Koude 
Oorlog dreigde uit te lopen op een onbeheersbaar nucleair conflict en dat ze moesten samenwerken om 
dat te voorkomen. 
c Bijvoorbeeld: 1 Tussen Washington en Moskou kwam een hotline emancipatiebewegingen die tot 
betere communicatie leidde.  
2 Beide grootmachten onderhandelden over beperking van atoomwapens. 
 
Salt I ondertekend [kadertekst] 
2 De VS en de Sovjet-Unie beloofden elkaar niet nog meer intercontinentale raketten te bouwen en 
niet verder te werken aan luchtverdedigingssystemen met raketten die kernraketten uit de lucht konden 
schieten. 
  
De Breznjevdoctrine 
3 a De Breznjevdoctrine hield in dat de Sovjet-Unie moest ingrijpen als een communistisch land 
dreigde af te glijden naar het kapitalisme. 
b Bijvoorbeeld: In 1968 werd de Breznjevdoctrine gebruikt voor een inval in Tsjecho-Slowakije, waar 
de communistische partij volgens hem te veel vrijheid toestond. 
 
De Praagse Lente [kadertekst] 
4 a Bijvoorbeeld: Een korte periode van hervormingen en optimisme, in het voorjaar van 1968, waarin 
de nieuwe communistische leiding van Tsjecho-Slowakije een plan presenteerde voor een 
‘democratisch communisme’, met vrijheid van meningsuiting en vrije verkiezingen. 
b Bijvoorbeeld: Omdat het communistische Tsjecho-Slowakije leek af te glijden naar het kapitalisme 
viel een troepenmacht van het Warschaupact met een half miljoen man het land binnen. Daarmee was 
de Praagse Lente ten einde, want de totalitaire communistische partijdictatuur werd volledig hersteld. 
c Bijvoorbeeld: Overeenkomst: in beide gevallen werd de totalitaire communistische partijdictatuur 
werd volledig hersteld. Verschil: de opstandelingen werden na de Hongaarse opstand veel harder 
aangepakt dan de leiders van de Praagse Lente. 
 
Een nieuwe wapenwedloop 
5 a Bijvoorbeeld:  Doordat de Sovjet-Unie en de VS middellangeafstandsraketten in Europa plaatsen, 
geloofden velen dat de VS en de Sovjet-Unie niet zouden terugschrikken voor een kernoorlog met 
deze raketten, waarbij hun eigen grondgebied buiten schot bleef. 
b Bijvoorbeeld: Reagan sprak vijandiger over de Sovjet-Unie dan lang gebruikelijk was geweest. Hij 
noemde de Sovjet-Unie een evil empire en de wapenwedloop ‘een strijd tussen goed en kwaad’. 
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De demonstratie tegen kernwapens in Amsterdam [kadertekst] 
6 a Bijvoorbeeld: De zorg over de kernwapening werd in Nederland breed gedeeld. 
b Bijvoorbeeld: Nee, de regering en de Tweede Kamer wilden niet dat Nederland zich als enige tegen 
de nieuwe kernwapens verzette. 
 
Gorbatsjov  
7 a Bijvoorbeeld: 1 De bouw van een ruimteschild kon de Sovjet-Unie zich niet veroorloven, doordat 
economie volledig was vastgelopen. 2 De Sovjet-Unie kon de nieuwe wapenwedloop niet aan. Dat 
betekende dat de VS met het ruimteschild (theoretisch) een atoomoorlog kon starten, zonder zelf door 
Sovjetraketten getroffen te worden. 
b Gorbatsjov en Reagan sloten een verdrag tot vernietiging van kernraketten voor de middellange 
afstand. 
c Bijvoorbeeld: Gorbatsjov dacht dat het communisme alleen kon overleven als er belangrijke 
hervormingen werden doorgevoerd. Hij vatte dat samen met de begrippen glasnost (openheid) en 
perestrojka (verbouwing). Met glasnost bedoelde hij dat overal vrij moest kunnen worden gesproken, 
met perestrojka dat de economie anders moest worden georganiseerd; de staat moest ruimte geven aan 
particulier initiatief. 
 
Het einde van het Oostblok 
8 a Bijvoorbeeld: Eind 1988 liet Gorbatsjov de Breznjev-doctrine los. Hij zei dat alle volkeren hun 
eigen keuzes mochten maken. 
b Bijvoorbeeld: Het gevolg was dat in 1989 het communisme in het ene na het andere Oost-Europese 
land ten onder ging. 
 
9 a Bijvoorbeeld: De nieuwe niet-communistische regering van Hongarije opende de grens met 
Oostenrijk. 
b Bijvoorbeeld: Oost-Duitsers reisden massaal via Hongarije naar de Westen. In eigen land 
demonstreerden ze voor reisvrijheid en andere hervormingen. Zonder Sovjetsteun durfde de DDR-
regering de protesten niet neer te slaan en voelde zich gedwongen om de grens naar West-Berlijn te 
openen. De sloop van de muur was toen al begonnen. 
c Duitsland werd herenigd. 
d Bijvoorbeeld: 1 Gorbatsjov werd afgezet door zijn rivaal Jeltsin.  
2 De Sovjet-Unie viel in 1991 in meerdere staten uiteen. Jeltsin verbood de communistische partij. 
 
Europese samenwerking  
10 Bijvoorbeeld: 1 De Europese Unie werd in 1992 opgericht. Daarin werd nauwer samengewerkt. 
Het vergrootte  Duitsland was zo minder gevaarlijk, doordat het sterker aan Europa was gebonden. 
2 Vanaf 2004 werd de EU uitgebreid met een groot aantal Oost-Europese landen.] 
 
11 Het juiste antwoord is: 4, 5, 3, 1, 6, 2. 
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§ 3.3 Ontspanning (1963-1991) 
 
Examentraining 
 
12 a Bijvoorbeeld: Kennedy spreekt over ‘wederzijdse verdraagzaamheid’ en dat ‘vijandschappen niet 
eeuwig voortduren’, waaruit blijkt dat het om ontspanning in de Koude Oorlog gaat. 
b De aanleiding was de Cubacrisis, die uit leek te lopen op een atoomoorlog. 
 
13 Bijvoorbeeld: Breznjev waarschuwde hen dat ze wel socialistisch (bedoeld is communistisch)  
moeten blijven, anders grijpen de ‘broederlanden’ in. 
 
14 a Bijvoorbeeld: De communistische leiders van de Sovjet-Unie en andere Oostbloklanden zijn 
bezorgd over de koers die de leider van Tsjecho-Slowakije op gaat. Zij vrezen dat hij de afslag richting 
westerse democratie neemt en niet het rechte pad van het communisme zal blijven volgen.  
b Bijvoorbeeld: De leiders van andere Oostbloklanden waren bang dat de Praagse Lente naar hun 
eigen land zou overslaan. 
c Bijvoorbeeld: Voor de inval: Dubček rijdt hier nog naar de splitsing toe. Hij heeft nog de 
mogelijkheid om naar ‘Democratie’ af te slaan. Dat was na de inval niet meer zo. 
 
15 a Bijvoorbeeld: 1 Tijdens de Praagse Lente werd het ‘communisme met een menselijk gezicht’ 
populair: het communisme moest minder totalitair worden.  
2 Hierdoor leek Tsjecho-Slowakije uit het communistische Oostblok te vallen. 
b Bijvoorbeeld: Vooral studenten en intellectuelen waren enthousiast over de Praagse Lente. Net als 
jongeren in het Westen wilden zij democratisering van de samenleving. 
 
16 a Bijvoorbeeld: Ze vullen elkaar aan. Beide geven aan dat (een deel van) de Praagse bevolking 
tegen de inval van de Russen is en in beide zijn de Russische soldaten verbaasd over deze houding van 
de Tsjechen. 
b Bijvoorbeeld: De Russische soldaat was wijsgemaakt dat de Tsjechen zelf om hulp hadden gevraagd 
tegen de bedreiging van anticommunistische krachten uit binnen- en buitenland. Maar nu 
demonstreerden Tsjechen juist vóór hun leider. 
 
17 a Er werden afspraken gemaakt over intercontinentale kernraketten. 
b Bijvoorbeeld: Oneens, want de tekenaar vond dat de beide leiders met het Salt-verdrag de schijn 
ophouden (ze lachen) en niet echt aan wapenbeheersing doen. Stiekem (achter hun rug) plaatsen ze 
toch middellangeafstandsraketten (kruisraketten en SS’20s) in Europa. 
 
18 a Bijvoorbeeld: Het was een voorbeeld van ontspanning, want achter de ondertekenaars van het 
wapenbeheersingsverdrag staan personen van beide blokken met gemoedelijk elkaar te praten. 
b Bijvoorbeeld: De ideologisch tegengestelde grootmachten Sovjet-Unie en de VS waren uit angst 
voor elkaar een wapenwedloop begonnen. Om die angst te verminderen werd het 
wapenbeheersingsakkoord Salt-I gesloten. 
 
19 Bijvoorbeeld: Nee, beide landen gingen ook na het verdrag van 1972 door met kernkoppen te 
produceren. Alleen het aantal lanceerinrichtingen in de VS blijft min of meer gelijk. 
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20 a Door een ‘gewone’ vrouw af te beelden, maakte de tekenaar duidelijk dat veel ‘gewone’ mensen, 
die anders niet of zelden demonstreerden, werden verwacht. 
b Zij wilden een eind maken aan de nucleaire wapenwedloop, wat te zien is aan de schop tegen de 
kernraket. 
 
21 Bijvoorbeeld: 1 In Amsterdam demonstreerden meer dan 400.000 mensen. Massademonstraties 
zijn vormen van massaorganisatie. 
2 De demonstratie was gericht tegen de kernwapenwedloop door de Koude Oorlog. 
3 Door de sociaal-culturele veranderingen sinds de jaren 1960 was het wantrouwen tegen de 
regeerders flink toegenomen. De protestgeneratie was bovendien gewend te demonstreren. 
 
22 a Bijvoorbeeld: Nadat Hongarije de grens naar Oostenrijk had geopend, reisden veel Oost-Duitsers 
via deze landen naar het Westen. Er was geen mogelijkheid meer om alle inwoners in eigen land te 
houden. De muur had geen meer. 
b De opdracht verwijst naar afbeelding 3.19. 
Bijvoorbeeld: Dit besluit van de ministers van de DDR veroorzaakte een ‘run’ op de Berlijnse muur 
die korte tijd daarna viel. 
c Bijvoorbeeld: Het einde van de Koude Oorlog, na de val van de Berlijnse muur, leidde tot nieuwe 
kansen voor Europese samenwerking. Met het verdrag van Maastricht werd de EU opgericht, waarmee 
een herenigd Duitsland sterker aan Europa werd gebonden. 
 
23 a Bijvoorbeeld: Met ‘verbouwing’ en ‘openheid’ hoopte hij de Sovjet-Unie te moderniseren (hij 
gooit de eerste steen om), maar in plaats daarvan versnelde hij de ondergang van het communisme en 
van zijn leiderschap (de laatste dominosteen komt op hemzelf terecht.) 
b 1 binnenlandse politiek: Doordat de economie achteruitholde, de armoede toenam en critici van het 
communisme meer ruimte kregen, versnelde Gorbatsjov feitelijk de ondergang van het communisme 
en viel de Sovjet-Unie uiteen. 
2 buitenlandse politiek: Het communisme verdween in het ene na het andere land in Oost-Europa 
c Door zijn politiek kwam er een eind aan de Koude Oorlog, maar in Rusland nam de economische 
ellende aanvankelijk toe. 
 
De Koude Oorlog (1995-1991) 
 
Examentraining over deze historische context  
 
1 Het juiste antwoord is: 2, 10, 9, 1, 3, 6, 8, 4, 7, 5 
 
2 a Bijvoorbeeld: 1 Het voeren van twee wereldoorlogen, want aan het eind van de Tweede 
Wereldoorlog leidde het gebruik van deze bom tot de overgave van Japan. 2 Verwoestingen door 
massavernietigingswapens en de betrokkenheid van burgers bij de oorlog, want deze bom vernietigde 
een hele stad en doodde veel burgers. 
 
3 Bijvoorbeeld: Hij zag vooral continuïteit, want volgens streeft de Sovjet-Unie al sinds haar ontstaan 
in 1917 naar de wereldrevolutie. 
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4 Bijvoorbeeld: De VS voeren volgens de bron een imperialistische politiek in West-Europa. Eerst 
Duitsland en daarna West-Europa worden door de Trumandoctrine en de Marshallhulp afhankelijk 
gemaakt van de VS. 
 
5 Bijvoorbeeld: De VS vreesden een communistische wereldrevolutie vanuit de Sovjet-Unie. De 
Sovjet-Unie zag het optreden van de VS als een nieuwe vorm van westers imperialisme. 
 
6 - de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken en de wapenwedloop: beide bronnen 
passen bij de Koude Oorlog, 
- moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie: beide bronnen 
voeren propaganda voor een bepaalde visie op de Koude Oorlog,  
- het voeren van twee wereldoorlogen: de in de bronnen geschetste situatie was een direct gevolg van 
het einde van de Tweede Wereldoorlog. 
 
7 Bijvoorbeeld: Bron 3 niet, want daarin wordt Stalins politiek in zijn invloedssfeer belachelijk 
gemaakt. Stalin schijnt als de zon over het bloemenveld, waarin personen die landen uit zijn 
invloedssfeer voorstellen, vastgebonden zijn aan galgen.  
Bron 4 wel: Deze komt uit een propagandafilm, waarin de maatschappij van VS (de vijand tijdens de 
Koude Oorlog) als slecht wordt voorgesteld: gewelddadig en in sociaal opzicht erbarmelijk. 
 
8 Bijvoorbeeld: - McCarthy stelde in 1950 dat de dreiging van het communistische gevaar in de VS 
veel ernstiger dan velen dachten. Er zouden al honderden communistische infiltranten werken bij het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
- In 1949 had de Sovjet-Unie een atoombom ontwikkeld en was China communistisch geworden. 
- Dat leidde tot een heksenjacht op iedereen in de VS die communistische sympathieën leek te hebben. 
 
9 - Er zijn (hoge) militairen en politici (onderhandelaars) afgebeeld. 
- Zij zijn bijeen om te spreken over hoe ze tot een blijvende vrede kunnen komen. 
- Doordat zowel het Westen als het Oosten over atoombommen beschikken, zullen zij geen oorlog 
durven te beginnen, aangezien de kans dan groot is dat ze zelf ook vernietigd worden. 
 
10 Bijvoorbeeld: Het radiobericht gaat over de Hongaarse Opstand. In Nederland waren op 4 
november op de radio de hele dag meeslepende verslagen te horen van de strijd in Boedapest. De 
anticommunistische gevoelens liepen hierdoor zo hoog op dat honderden studenten en ‘nozems’ het 
hoofdkwartier van de communistische partij in Amsterdam (Felix Meritis) probeerden te bestormen. 
 
11 Het gaat over de Hongaarse Opstand (bron 6) en einde Praagse Lente (bron 7). 
Bijvoorbeeld: Overeenkomst: Bij beide gebeurtenissen greep de Sovjet-Unie (het Warschaupact) met 
geweld in, omdat het land het totalitaire communistische systeem los wil laten.  
Verschil: Het Sovjetleger kreeg te maken met fel gewelddadig verzet van de Hongaren. In Tsjecho-
Slowakije was er nauwelijks gewelddadig verzet. 
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12 Bijvoorbeeld: De bron kan gezien worden als een voorbeeld van de containmentpolitiek. Kennedy 
vond een aanval met een kernraket vanuit Cuba op een land in Amerika ‘als een aanval van de Sovjet-
Unie op de VS’. De VS wilden uitbreiding van het communisme indammen, omdat het vreesde er 
uiteindelijk zelf door bedreigd te worden. 
 
13 Bijvoorbeeld: Kennedy maakte duidelijk dat de VS West-Berlijn als voorpost van het vrije Westen 
wilden blijven beschermen tegen de dreiging van SU. 
 
14 Bijvoorbeeld: Er was continuïteit in de wapenwedloop (met atoomwapens), want deze ging door. 
Een verandering was dat er een periode van ontspanning in de Koude Oorlog aan, wat bleek uit de 
verschillende verdragen die werden gesloten, zoals het Salt I-verdrag. 
 
15 Bijvoorbeeld: - De grootmacht VS stuurde steeds meer soldaten naar Vietnam, maar zij konden 
geen definitieve overwinning boeken op de Vietnamese guerrillastrijders en leden veel verliezen. 
-  Al eerder waren de Fransen zij niet opgewassen tegen de Vietnamese guerrillastrijders en leden ook 
zij veel verliezen.  
- De Amerikaanse soldaten worden bij hun ingrijpen in Vietnam ongewild herinnerd aan het 
spookbeeld van Bien Bien Phu, waar veel Franse soldaten tien jaar daarvoor de dood vonden. 
 
16 - Toen Afrika dekoloniseerde, probeerden de VS en de Sovjet-Unie ook in dit werelddeel hun 
invloedssfeer uit te breiden en die van de ander te beperken. Angola werd, als een van de laatste 
landen, in 1975 onafhankelijk. Daar brak direct een burgeroorlog uit. 
- VS steunden in de onafhankelijkheidsstrijd en de burgeroorlog in het geheim met geld en wapens de 
anticommunistische FNLA. 
- De Sovjet-Unie verschafte wapens en geld aan de communistisch georiënteerde MPLA.  
 
17 - De drie partijen zijn: de Sovjet-Unie (links), de Volksrepubliek China (midden) en de VS (rechts). 
- De communistische grootmachten Sovjet-Unie en China stonden inmiddels vijandig tegenover 
elkaar.  
- President Nixon van de VS probeerde goede relaties met hen aan te knopen om hen tegen elkaar uit 
te spelen. 
 
18 - Door een ‘gewone’ vrouw af te beelden, maakte de tekenaar duidelijk dat veel ‘gewone’ mensen, 
die anders niet of zelden demonstreerden, werden verwacht. 
- Zij wilden een eind maken aan de nucleaire wapenwedloop, wat te zien is aan de schop tegen de 
kernraket. 
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19 de bron kun je in verband brengen met: 
- de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de 
daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog, want door de Koude Oorlog bleef Duitsland 
verdeeld in een kapitalistisch deel en een communistisch deel, 
- het voeren van twee wereldoorlogen, want  door de afloop van de Tweede Wereldoorlog raakt 
Duitsland gescheiden, 
- het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme, want door de ontwikkeling van 
de communistische samenleving in de DDR leek een Duitse hereniging steeds moeilijker te 
verwezenlijken. 
 
20 Bijvoorbeeld: In 1953 na de dood Stalin ontstond de hoop dat  de Sovjet-Unie zich ook ten aanzien 
van Oost-Europa soepeler zou opstellen. 
In 1956 werd met de Hongaarse opstand duidelijk dat de Sovjet-Unie geen afstand wilde doen van zijn 
invloedssfeer. 
 
De Koude Oorlog (1995-1991) 
 
Examentraining over deze historische context  
 
1 Het juiste antwoord is: 1, 7, 6, 2, 3, 5, 4. 
 
2 - Bijvoorbeeld: Het voeren van twee wereldoorlogen (want aan het eind van de Tweede 
Wereldoorlog leidde het gebruik van deze bom tot de overgave van Japan). Ook is goed: 
verwoestingen door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van burgers bij de oorlog (want 
deze bom vernietigde een hele stad en doodde veel burgers). 
- De atoombom op Hiroshima past ook bij het kenmerkend aspect: de verdeling van de wereld in twee 
ideologische blokken en de wapenwedloop. (Het gebruik van deze bom versterkte het wantrouwen 
tussen de Sovjet-Unie en de VS.) 
 
3 Bijvoorbeeld: - Zowel de Sovjets als de Amerikanen hadden een negatief beeld van de ander. 
-  De Sovjet-Unie zag de kapitalistische (imperialistische) VS als zijn vijand. De VS zagen de 
mogelijke communistische wereldrevolutie als een gevaar voor hun democratie. Deze vijandsbeelden 
werden nog door propaganda versterkt. 
- De Sovjet-Unie en de VS waren in de Tweede Wereldoorlog bondgenoten (tegen nazi-Duitsland).   
 
4 Het gebruik van de atoombom (bron 1) vatte Stalin op als een poging tot intimidatie door de VS. Dat 
versterkte het wantrouwen tussen de Sovjet-Unie en de VS. 
De Amerikanen en de Sovjets begrepen elkaars bedoelingen niet of wilden ze begrijpen (bron 2) ‘We 
hadden ons iets anders voorgeteld’ en ‘wij wisten niet wat we van de Russen moesten verwachten’. 
Dat leidde tot toenemend wantrouwen, typerend voor de Koude Oorlog. 
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5 - Het Marshallplan hield in dat de VS de Europese landen enorme hoeveelheden geld en goederen 
aanboden. Deze landen moesten dan met elkaar samenwerken en Amerikaans toezicht accepteren. 
- Volgens de tekenaar was de Marshallhulp goed voor de Amerikaanse economie (de wagen met 
dollar). Hongerige Europese landen zich (letterlijk) voor het karretje spannen en trekken de 
Amerikaanse economie vooruit.  
- De Sovjet-Unie zag de hulp als een poging van Amerikaanse kapitalisten om heel Europa van hen 
afhankelijk te maken. 
 
6 Bijvoorbeeld: - McCarthy stelde in 1950 dat de dreiging van het communistische gevaar in de VS 
veel ernstiger dan velen dachten. Er zouden al honderden communisten werken bij het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. 
- De Amerikanen waren doodsbang geworden voor het communisme, doordat in 1949 de Sovjet-Unie 
een atoombom had ontwikkeld en China communistisch was geworden. 
- Dat leidde tot een heksenjacht op iedereen in de VS die communistische sympathieën leek te hebben. 
 
7 - Er zijn (hoge) militairen en politici (onderhandelaars) afgebeeld. 
- Zij zijn bijeen om te spreken over hoe ze tot een blijvende vrede kunnen komen. 
- Doordat zowel het Westen als het Oosten over atoombommen beschikken, zullen zij geen oorlog 
durven te beginnen, aangezien de kans dan groot is dat ze zelf ook vernietigd worden. 
 
8 - Ze gaan over de Hongaarse Opstand (bron 5) en einde Praagse Lente (bron 6). 
- Een overeenkomst (bijvoorbeeld): Bij beide gebeurtenissen greep de Sovjet-Unie (het Warschaupact) 
met geweld in, omdat het land het totalitaire communistische systeem los wil laten.  
- Een verschil: Het Sovjetleger kreeg te maken met fel gewelddadig verzet van de Hongaren. In 
Tsjecho-Slowakije was er nauwelijks gewelddadig verzet. 
 
9 Bijvoorbeeld: Het radiobericht gaat over de Hongaarse Opstand. In Nederland waren op de radio de 
hele dag meeslepende verslagen te horen van de strijd in Boedapest. De anticommunistische gevoelens 
liepen hierdoor zo hoog op dat honderden studenten en ‘nozems’ het hoofdkwartier van de 
communistische partij in Amsterdam (Felix Meritis) probeerden te bestormen. 
 
10 Bijvoorbeeld: - De Praagse Lente is een voorbeeld van het kernmerkende aspecten: 1 het in praktijk 
brengen van de totalitaire communistische ideologie en 2 de toenemende (westerse) welvaart die vanaf 
de jaren 1960 aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen.  
- 1Tijdens de Praagse Lente werd het ‘communisme met een menselijk gezicht’ populair: ‘Over 
allerlei onderwerpen mocht ineens geschreven worden’. 
2 In deze Lente waren jongeren actief die zich zo ook in het westen gedroegen ‘door een lange sliert 
van vrolijke Praagse hippies’. 
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11 - De bron kan in verband gebracht worden met: 1 de bouw van de Berlijns Muur (1961), 2 de ‘Ich-
bin-ein-Berliner’-toespraak van president Kennedy (1963) en 3 de ‘val’ van de Berlijnse Muur (1989). 
- Bijvoorbeeld: Met deze toespraak zei Gorbatsjov dat de DDR zijn eigen weg konden gaan. Het 
gevolg was dat in DDR massale demonstraties kwamen voor onder meer reisvrijheid, waartegen de 
regering zonder steun van de Sovjet-Unie niet krachtdadig durfde op te treden. Dat leidde na enige tijd 
tot een run op de grensposten in de Muur, die onder de grote druk werden geopend. Direct begonnen 
Berlijners met het slopen van de gehate Muur. 
 
12 - Het doel van de demonstratie was om ‘de kernwapens de wereld uit te helpen; om te beginnen uit 
Nederland’.  
- Bijvoorbeeld: De mensen links zijn bang voor een atoomoorlog en willen het aantal kernwapens 
verminderen. De mensen rechts zijn bang voor (een aanval van) het communisme en willen ter 
verdediging het aantal (kern)wapens nog uitbreiden. 
- Het IKV koos voor de mensen die het aantal kernwapens wilden verminderen. Op het pamflet dragen 
‘gewone’ mensen als het waren de kernbom Nederland uit. 
 
 


