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Gebruik het bronnenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 25 mei
9.00 – 11.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
DE KOUDE OORLOG 
 
Gebruik bron 1. 

1p  1 Welke kaart geeft de historisch juiste weergave van Duitsland vlak na de Tweede 
Wereldoorlog? 
A kaart 1 
B kaart 2 
C kaart 3 
D kaart 4 
 

1p  2 Waarom verdeelden de geallieerden Duitsland na afloop van de Tweede Wereldoorlog in 
bezettingszones? 
A omdat de geallieerden wilden komen tot de oprichting van een West-Duitse en een 

Oost-Duitse staat 
B omdat Duitsland tijdelijk door de geallieerden bestuurd zou worden en later een nieuw 

bestuur zou krijgen 
C omdat het bezette gebied dan toegevoegd kon worden aan het eigen grondgebied van 

de geallieerden 
 
Gebruik bron 2. 

2p  3  Noem twee onderdelen van de bron waaraan te zien is dat deze foto past bij de 
situatie in Berlijn, tijdens de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog? 

 
2p  4 Hieronder staan vier beweringen: 

1 Bij de afspraken die in Jalta werden gemaakt, werd Duitsland verdeeld in de BRD 
(West-Duitsland) en de DDR (Oost-Duitsland). 

2 De landen van West-Europa kwamen na 1945 binnen de invloedssfeer van de 
Sovjetunie. 

3 De meeste landen van Oost-Europa kregen vlak na 1945 hetzelfde politieke systeem. 
4 De West-Europese landen kregen bij de wederopbouw na 1945 financiële hulp van de 

Verenigde Staten. 
 Welke twee beweringen zijn juist? Schrijf alleen de nummers op. 

Doe het zo: 
Bewering … en … (vul twee nummers in) zijn juist. 
 

2p  5 Hieronder staan zes begrippen en/of namen: 
1 communisme 
2 dictatuur 
3 kapitalisme 
4 Sovjetunie 
5 Verenigde Staten 
6 vrije verkiezingen 

 Welke drie begrippen en/of namen passen bij het Oostblok in de tijd van de Koude 
Oorlog? Schrijf alleen de nummers op. 

 
Gebruik bron 3. 

1p  6  Geef een verklaring waarom de vader ervan overtuigd is dat de atoombom niet zal 
vallen. 
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1p  7 Veel Oost-Duitsers vluchtten in de jaren vóór de bouw van de Muur naar West-Duitsland. 
Welke groep vluchtelingen was het grootst? 
A jonge Oost-Duitsers met een goede opleiding 
B medewerkers van de Oost-Duitse geheime dienst 
C Oost-Duitse boeren die niet genoeg land hadden 
D soldaten uit het Oost-Duitse leger 
 
Gebruik bron 4. 

2p  8 Politieke gebeurtenissen hebben vaak sociale gevolgen. 
 Welk politiek besluit in 1961 ging vooraf aan de situatie die te zien is op de foto? 

Geef ook aan welk sociaal gevolg de foto laat zien. 
Doe het zo: 
politiek besluit: … 
sociaal gevolg: … 
 
Gebruik bron 5, 6 en 7. 

1p  9 De bronnen laten drie situaties zien: in de jaren 1945, 1963 en 1990. 
 Zet de foto’s in de juiste tijdvolgorde. 

Doe het zo: 
eerst bron (situatie 1945) …, 
dan bron (situatie 1963) …  
en ten slotte bron (situatie 1990) … (vul nummers in) 
 
Gebruik bron 8. 

1p  10 Over de bedoeling van de Muur werd verschillend gedacht. Journalisten schreven in 
West-Duitsland (BRD) anders over de Muur dan journalisten in Oost-Duitsland (DDR). 
Welk onderschrift past in een Oost-Duitse krant? 
A ‘Bescherming tegen communistische invloeden!’ 
B ‘Fascistische invloeden worden tegengehouden!’ 
C ‘Vrij verkeer van mensen onmogelijk gemaakt!’ 
 
Gebruik bron 9. 

1p  11  Is de tekenaar positief of negatief over de rol van de Verenigde Staten binnen de 
NAVO? Leg je antwoord uit met een onderdeel van de bron. 

Doe het zo: 
De tekenaar is … (positief / negatief), want … (leg uit met een onderdeel van de bron). 
 

2p  12 Enkele gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Sovjetunie: 
1 Deelrepublieken mogen zich losmaken van de Sovjetunie. 
2 De prijzen van producten worden vastgesteld door vraag en aanbod. 
3 Er zijn privé-bedrijven die onderling met elkaar concurreren. 
4 Het is toegestaan om in de media kritiek te geven op de regering. 

 Welke gebeurtenissen en ontwikkelingen horen bij perestrojka? Schrijf alleen de 
nummers op. 

 
Gebruik bron 10. 

1p  13  Hebben de hervormingsplannen van Gorbatsjov volgens de tekenaar geleid tot een 
verbetering van de economische situatie in de Sovjetunie of niet? Leg je antwoord uit 
met behulp van de bron. 
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1p  14 Hoe dachten de communistische partijleiders in de DDR over de politiek van Gorbatsjov? 
A Zij steunden zijn politiek en voerden deze enthousiast uit. 
B Zij steunden zijn politiek maar bij de uitvoering ervan werden zij door andere leiders 

tegengehouden. 
C Zij waren tegen zijn politiek en wilden de invoering ervan in hun land tegenhouden. 
D Zij waren tegen zijn politiek maar andere leiders dwongen hen om deze politiek uit te 

voeren. 
 
Gebruik bron 11. 

2p  15  Welke situatie is in de bron te zien? Geef ook een verklaring voor deze situatie. 
Doe het zo: 
situatie: … 
verklaring: … 
 

1p  16 Waarom maakte de val van de Berlijnse Muur op veel tijdgenoten een diepe indruk? 
A omdat demonstraties in de DDR toen met geweld werden onderdrukt 
B omdat dit het moment was in de Koude Oorlog waarop bijna een atoomoorlog uitbrak 
C omdat dit werd beschouwd als het einde van de Koude Oorlog 
D omdat voor het eerst West-Duitsers toegang kregen tot de DDR 
 
Gebruik bron 12. 

1p  17  Speelde Duitsland in 1992 op economisch gebied een belangrijke rol in Europa? 
Verklaar je antwoord met behulp van de bron. 

Doe het zo: 
ja/nee (maak een keuze), want … (geef een verklaring) 
 

2p  18 Sommige landen waren in de periode 1990–1995 bang voor de rol die een verenigd 
Duitsland in Europa zou kunnen spelen. Andere landen waren niet bang voor een 
verenigd Duitsland. 

 Geef voor beide groepen landen één reden. 
Doe het zo: 
bang voor een verenigd Duitsland, omdat …. (geef een reden) 
niet bang voor een verenigd Duitsland, omdat … (geef een reden) 
 
 
DE INDUSTRIËLE SAMENLEVING IN NEDERLAND 
 
Gebruik bron 13. 

1p  19 Hieronder staan drie uitspraken over de bron. 
Welke uitspraak past bij de bron? 
A Amsterdam was rond 1850 een belangrijke industriestad. 
B De industrialisatie begon in Groot-Brittannië en breidde zich daarna verder uit in 

Europa. 
C Nederland was rond 1850 een geïndustrialiseerd land. 
 

1p  20  Geef één reden waarom de industrialisatie in Nederland pas laat begon in vergelijking 
met andere West-Europese landen. 
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1p  21 Welke combinatie van ontwikkelingen op het platteland en in de stad is kenmerkend voor 
Nederland tussen 1850 en 1950? 
A platteland: mechanisatie   stad: huisnijverheid 
B platteland: mechanisatie   stad: bevolkingsgroei 
C platteland: opkomst dienstensector  stad: huisnijverheid 
D platteland: opkomst dienstensector  stad: bevolkingsgroei 
 

2p  22 In 1874 werd de Kinderwet van Van Houten ingevoerd. Kinderen jonger dan twaalf jaar 
mochten daarna niet meer in fabrieken werken, maar nog wel op het platteland en in de 
huishouding. 

 Geef twee redenen waarom deze laatste twee vormen van kinderarbeid niet werden 
afgeschaft. 

 
1p  23 Op welke manier probeerden arbeiders aan het einde van de 19e eeuw hun 

arbeidsomstandigheden te verbeteren? 
A door gebruik te maken van het algemeen kiesrecht 
B door wetsvoorstellen in te dienen 
C door zich aan te sluiten bij vakbonden 
 
Gebruik bron 14. 

2p  24 Deze bron is gemaakt om te waarschuwen voor de gevolgen van overmatig drankgebruik. 
 Bedenk twee verschillende gevolgen van overmatig drankgebruik waarvoor dit affiche 

wilde waarschuwen. 
 
Gebruik bron 15, 16 en 17. 

2p  25 Stel je leest een boek over arbeidsverhoudingen aan het begin van de 20e eeuw. 
In het boek staan de volgende drie hoofdstukken in een juiste tijdvolgorde: 
− Hoofdstuk 1: de macht van de arbeider 
− Hoofdstuk 2: de macht van de overheid 
− Hoofdstuk 3: overleg 

 Welke bron hoort bij welk hoofdstuk? Let op! Elke bron mag slechts één keer gebruikt 
worden. 

Doe het zo: 
Bron … (vul een nummer in) hoort bij hoofdstuk 1. 
(enz. tot en met hoofdstuk 3) 
 
Gebruik bron 18. 

1p  26 Welke bewering op basis van de bron is juist? 
A De sociale laag waartoe je behoorde, werd in de periode 1919-1954 bepaald door je 

beroep. 
B De sociale lagen 1 en 2 groeiden in de periode 1919-1954 elk meer dan 50%. 
C Het grootste deel van de beroepsbevolking was in de periode 1919-1954 

ongeschoold. 
D In de jaren 1919-1954 was de sociale mobiliteit groot. 
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Gebruik bron 19, 20, 21, 22 en 23. 
3p  27 Drie perioden: 

− periode 1: 1850-1900 
− periode 2: 1900-1950 
− periode 3: 1950-2000 
De bronnen passen bij de industrialisatie en de economische groei van Nederland in één 
van deze drie perioden. 

 Geef per bron aan voor welke periode die bron kenmerkend is. 
Doe het zo: 
bron 19: … (vul in: periode 1, 2 of 3) 
(enz. tot en met bron 23) 
 
Gebruik bron 24. 

1p  28 Wie zongen er toen in meerderheid in het parlement het Achturen-Lied? 
A de katholieken 
B de liberalen 
C de protestanten 
D de sociaal-democraten 
 

2p  29 In de loop van de 20e eeuw werd de lopende band steeds meer toegepast in fabrieken. 
 Noem twee verschillende nadelen van het werken aan een lopende band voor 

arbeiders. 
 

1p  30 In 1962 werd de Mammoetwet aangenomen. De regering wilde met deze wet het 
onderwijs verbeteren. 

 Noem één verbetering die de regering wilde bereiken. 
 

1p  31 Vijftig jaar geleden was het nauwelijks mogelijk voor een kind van een arbeider om te 
gaan studeren aan de universiteit. 
Waardoor werd het voor arbeiderskinderen later wél mogelijk om te gaan studeren? 
A doordat een regeling voor studiefinanciering werd ingevoerd 
B doordat er steeds meer studierichtingen kwamen 
C doordat studeren aan de universiteit vrijwel gratis werd 
 

1p  32 In de jaren zeventig was er in Nederland sprake van schaalvergroting in het bedrijfsleven. 
Waarom gingen bedrijven toen over tot schaalvergroting? 
A omdat de politiek dat wettelijk mogelijk maakte en de welvaart aan het dalen was 
B omdat er meer winst gemaakt kon worden bij een lagere productie 
C omdat het harmoniemodel ingevoerd was en er ontwikkelingshulp gegeven werd 
D omdat zo de productiekosten daalden en de concurrentiepositie verbeterde 
 
Gebruik bron 25. 

1p  33 De drie diagrammen horen bij de jaren 1849, 1947 en 1990. 
Welk diagram geeft de juiste verdeling aan in het jaar 1947? 
A diagram 1 
B diagram 2 
C diagram 3 
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2p  34 Sociale mobiliteit kan bepaald worden door afkomst en door opleiding. 
 Waardoor werd de sociale mobiliteit in het begin van de 20e eeuw vooral bepaald en 

waardoor aan het einde van de 20e eeuw? Leg beide antwoorden uit. 
Doe het zo: 
In het begin van de 20e eeuw vooral door … (vul in: afkomst / opleiding), want … (leg je 
antwoord uit). 
Aan het einde van de 20e eeuw vooral door … (vul in: afkomst / opleiding), want … (leg je 
antwoord uit). 
 

2p  35 Hieronder staan enkele factoren die medebepalend kunnen zijn voor de sociale mobiliteit 
van mensen: 
1 beroep 
2 hobby 
3 lichaamslengte 
4 sekse 
5 sportieve aanleg 

 Welke twee factoren uit het bovenstaande rijtje zijn het meest bepalend geweest voor 
de sociale mobiliteit van mensen in Nederland in de 20e eeuw? Schrijf alleen de 
nummers op. 

 

einde 
500010-1-633o* 
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