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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
DE KOUDE OORLOG 
 

1p  1 Sommige historici laten de Koude Oorlog beginnen in het jaar 1917. 
Welke reden geven zij hiervoor? 
A In 1917 begon de bewapeningswedloop tussen Rusland en de Verenigde Staten. 
B In 1917 grepen de communisten in Rusland de macht. 
C In 1917 voerden Rusland en de Verenigde Staten voor het eerst oorlog met elkaar. 
D In 1917 werd in de Verenigde Staten het kapitalisme ingevoerd. 
 
Gebruik bron 1. 

1p  2 De bron maakt duidelijk dat de regering van een land een bepaalde verandering wil. 
Welke combinatie past bij de bron? 
 land:    op welk gebied  toekomstige 
      verandering gewenst:  maatschappijvorm: 
A Sovjetunie  economisch   communisme 
B Sovjetunie  politiek    kapitalisme 
C Verenigde Staten economisch   communisme 
D Verenigde Staten politiek    kapitalisme 
 
Gebruik bron 2. 

1p  3 Uit welk land komen de twee soldaten die links op de foto staan en uit welk land komen 
de soldaten die rechts staan? 
A De soldaten links komen uit de Sovjetunie, de soldaten rechts uit Duitsland. 
B De soldaten links komen uit de Sovjetunie, de soldaten rechts uit de Verenigde 

Staten. 
C De soldaten links komen uit de Verenigde Staten, de soldaten rechts uit Duitsland. 
D De soldaten links komen uit de Verenigde Staten, de soldaten rechts uit de 

Sovjetunie. 
 
Gebruik bron 3. 

1p  4  Geef één reden waarom Stalin, ondanks eerder gemaakte afspraken, bezoeken van 
Britse delegaties heeft afgewezen. 

 
2p  5 Drie uitspraken over Berlijn: 

1 Tijdens de Tweede Wereldoorlog was afgesproken dat Berlijn een neutrale stad zou 
worden. 

2 Door de Blokkade van Berlijn werd de stad verdeeld in vier sectoren. 
3 Door de verdeling in vier sectoren werd de deling van Duitsland versneld. 

 Geef per uitspraak aan of deze juist of onjuist is 
Doe het zo: 
Uitspraak 1 is … (vul in: juist of onjuist). 
(enz. tot en met uitspraak 3) 
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1p  6 Welke uitspraak over het Marshallplan is juist? 
A Het was een plan van de Sovjetunie om Frankrijk en Duitsland te helpen bij de 

opbouw van een nieuw leger. 
B Het was een plan van de Sovjetunie om Europese landen te veroveren. 
C Het was een plan van de Verenigde Staten om Europese landen financieel te steunen. 
D Het was een plan van de Verenigde Staten om de Sovjetunie te helpen bij de 

wederopbouw. 
 
Gebruik bron 4, 5 en 6. 

1p  7  Zet de drie bronnen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. Schrijf alleen de 
nummers op. 

Doe het zo: 
eerst …, dan … en ten slotte … (schrijf nummers op) 
 
Gebruik bron 7. 

1p  8 Deze bron is kenmerkend voor de manier waarop de meeste Nederlanders in de jaren 
vijftig dachten over de internationale politieke verhoudingen. 

 Geef een reden waarom. 
 
Gebruik bron 8. 

1p  9 De bron laat een mogelijk gevolg zien van het gebruik van kernwapens. 
Welk gevolg is dat? 
A De technieken om kernwapens te maken worden steeds moeilijker. 
B Eenvoudige wapens kunnen net zo vernietigend zijn als kernwapens. 
C Het gebruik van kernwapens zal de beschaving vernietigen. 
D In de toekomst zullen er steeds modernere technieken worden ontworpen. 
 

1p  10 De ‘Ostpolitik’ rond 1970 was een toenaderingspoging tussen twee landen om de 
onderlinge spanningen te verminderen. 
Tussen welke twee landen vond deze toenadering plaats? 
A tussen de BRD (West-Duitsland) en de Sovjetunie 
B tussen de DDR (Oost-Duitsland) en de Verenigde Staten 
C tussen de Sovjetunie en de DDR (Oost-Duitsland) 
D tussen de Verenigde Staten en de BRD (West-Duitsland) 
 
Gebruik bron 9. 

2p  11 Zowel de afbeelding als het gebruik van de postzegel kunnen als propagandamiddel 
gezien worden. 

 Geef van beide aan hoe ze als propagandamiddel gebruikt kunnen worden. 
Doe het zo: 
de afbeelding: …  
het gebruik van de postzegel: … 
 
Gebruik bron 10, 11, 12, 13 en 14. 

3p  12  Geef per bron aan of deze kenmerkend is voor een opvatting van het Westen of voor 
een opvatting van het Oosten tijdens de Koude Oorlog. 

Doe het zo: 
Bron 10 is kenmerkend voor … (kies uit: Westen of Oosten). 
(enz. tot en met bron 14) 
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Gebruik bron 15. 
1p  13  Geef één reden waarom de Verenigde Staten wel geld maar geen militaire steun 

gaven aan de tegenstanders van de Sovjetunie in Afghanistan. 
 
Gebruik bron 16. 

1p  14 De foto is kenmerkend voor de Sovjetunie in de tijd van de nieuwe politiek van perestrojka 
en glasnost. 

 Noem een kenmerk van deze nieuwe politiek dat op de foto te zien is. 
 
Gebruik bron 17. 

1p  15 Uit de bron blijkt wantrouwen tussen Oost en West tijdens de Koude Oorlog. 
 Blijkt uit de bron wantrouwen van het Oosten ten opzichte van het Westen óf van het 

Westen ten opzichte van het Oosten? Geef ook aan waaraan dat te zien is. 
Doe het zo: 
Uit de bron blijkt wantrouwen … (vul in: van het Oosten ten opzichte van het Westen / van 
het Westen ten opzichte van het Oosten); dat is te zien aan … (noem een onderdeel van 
de bron). 
 
Gebruik bron 18. 

2p  16 Volgens de tekenaar eindigt de bokswedstrijd met twee winnaars. 
 Welke twee landen worden voorgesteld door de personen links op de afbeelding en 

rechts op de afbeelding? 
Doe het zo: 
persoon links: … (noem land) 
persoon rechts: … (noem land) 
 
Gebruik nogmaals bron 18. 

1p  17  Geef één reden waarom de tekenaar de scheidsrechter een wereldbol als hoofd heeft 
gegeven. 

 
Gebruik bron 19. 

2p  18 Duitsland is in de 20e eeuw betrokken geweest bij twee wereldoorlogen. De bron is 
afkomstig uit de periode vlak na de Duitse eenwording. 

 Waarom is in de bron sprake van angst voor een verenigd Duitsland? Geef daarna 
aan waarom deze angst niet terecht is gebleken voor de periode 1990-2000. 

Doe het zo: 
angst, omdat … (geef verklaring) 
deze angst is niet terecht gebleken, omdat … (geef verklaring) 
 
 
DE INDUSTRIËLE SAMENLEVING IN NEDERLAND 
 
Gebruik bron 20. 

1p  19 Welke bewering over de bron is juist? 
A De bron is kenmerkend voor de tijd rond 1850, want toen waren er nog geen fabrieken 

die het werk van de molens overnamen. 
B De bron is kenmerkend voor de tijd rond 1850, want toen werd de windmolen 

uitgevonden en rond de steden neergezet. 
C De bron is kenmerkend voor de tijd rond 1900, want toen begon de industrialisatie van 

Nederland met het gebruik van de windmolen. 
D De bron is kenmerkend voor de tijd rond 1900, want toen stapten de fabrikanten over 

op goedkope en milieuvriendelijke aandrijfkracht. 

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



500040-2-633o 5 ga naar de volgende pagina 

Gebruik bron 21. 
1p  20 Waarom maakte de Nederlandse bijdrage in Londen en Parijs zo weinig indruk?  

A Omdat de Britten en Fransen jaloers waren. De Nederlandse industrie maakte 
producten van grote kwaliteit.  

B Omdat Groot-Brittannië en Frankrijk industrieel al verder ontwikkeld waren. Deze 
ontwikkeling kwam in Nederland pas later op gang. 

C Omdat Nederland al lang geleden was begonnen met industrialiseren. De 
Nederlandse fabrieken waren daardoor niet modern maar verouderd. 

D Omdat Nederland een concurrent was van Groot-Brittannië en Frankrijk. De 
Nederlandse industrie produceerde tegen lage kosten. 

 
1p  21 In 1848 werden de leerlingen van een armenschool in Amsterdam door een bestuurder 

als volgt toegesproken: “Wees tevreden in de stand waarin God U plaatste, met Uw 
geringe betekenis.” 

 Geef één reden waarom deze uitspraak kenmerkend is voor de sociale verhoudingen 
rond 1850. 

 
Gebruik bron 22. 

1p  22  Welk argument vóór kinderarbeid is te herkennen in de bron? 
 

1p  23  Geef één reden waarom besturen van weeshuizen graag bereid waren hun kinderen 
beschikbaar te stellen voor fabrieksarbeid. 

 
Gebruik bron 23. 

1p  24 Waarom hadden veel ouders kritiek op deze wet? 
A omdat arme gezinnen de inkomsten van werkende kinderen hard nodig hadden om in 

leven te blijven 
B omdat boeren hun kinderen onder de twaalf jaar niet meer op hun bedrijf mee 

mochten laten werken 
C omdat kinderen verplicht werden tot hun twaalfde jaar onderwijs te volgen 
D omdat ouders hun kinderen onder de twaalf jaar niet meer konden dwingen 

huishoudelijk werk te verrichten 
 
Gebruik nogmaals bron 23. 

1p  25 In artikel 2 worden twee vormen van kinderarbeid genoemd die toegestaan bleven. Toch 
was het de bedoeling van de wet om kinderen te beschermen tegen werken op jonge 
leeftijd. 

 Tegen welke vorm van kinderarbeid was de wet in het bijzonder gericht? 
 
Gebruik bron 24, 25, 26, 27 en 28. 

2p  26 Bij een televisieserie over Nederlandse monumenten van industrie en techniek hoort een 
fotoboek. Het boek is ingedeeld in de volgende hoofdstukken: 
1 opslag van goederen 
2 grondstoffen 
3 industrie 
4 infrastructuur 
5 openbare nutsbedrijven (gas, water en elektriciteit) 

 Geef per hoofdstuk aan welke bron daar bij hoort. Let op! Elke bron mag maar één 
keer gebruikt worden. 

Doe het zo: 
Bij hoofdstuk 1 hoort bron … (vul nummer in). 
(enz. tot en met hoofdstuk 5) 
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1p  27 Het bewaren en onderhouden van industriële monumenten kost veel geld. Veel mensen 
vinden industriële monumenten mooi en leuk. 

 Noem een andere reden waarom veel mensen het de moeite waard vinden om 
industriële monumenten te behouden. 

 
2p  28 Hieronder staan zes zinnen die samen één verhaal vormen over fabrieksdirecteur  

J.C. van Marken (1845-1906): 
1 Als directeur van de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek N.V. heeft Van Marken 

veel van zijn ideeën kunnen uitvoeren. 
2 Hij had te maken met verschillende sociale problemen van zijn personeel. 
3 Hij bemoeide zich met de lonen en de werktijden van de werknemers. 
4 Hij regelde voor hen onderwijsvoorzieningen en medezeggenschap in een soort 

ondernemingsraad. 
5 De werknemers woonden in de buurt van de fabriek. 
6 Hun bedrijfswoningen hadden een tuin en lagen in een parkachtige omgeving. 
De houding van directeur Van Marken tegenover zijn werknemers is niet kenmerkend 
voor de houding van de meeste fabrieksdirecteuren aan het einde van de 19e eeuw. 

 Noem twee zinnen waaruit dat blijkt. 
Doe het zo: 
Dat blijkt uit zin … en zin … (schrijf twee nummers op). 
 

1p  29 Gebruik nogmaals de zes zinnen over de fabrieksdirecteur uit de vorige vraag. 
Over welke groep werknemers gaat het in de zinnen? 
A over arbeiders  
B over chefs 
C over gastarbeiders 
D over kinderen  
 

1p  30 In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog voerde de Nederlandse regering een 
industrialisatiepolitiek en een geleide loonpolitiek. 

 Wat wilde de regering met industrialisatie en geleide loonpolitiek bereiken? Noem één 
doelstelling. 

 
1p  31 Waarom werd de onderwijswet van Minister Cals uit 1963 de ‘Mammoetwet’ genoemd? 

A omdat deze wet behalve alle onderwijszaken alles regelde wat te maken had met de 
opvoeding van kinderen 

B omdat deze wet een ingrijpende verandering voor het voortgezet onderwijs in 
Nederland betekende 

C omdat door deze wet voortaan alle jongeren leerplichtig waren, waardoor de scholen 
veel groter werden 

D omdat met deze wet geprobeerd werd het lesgeven aantrekkelijker te maken, want er 
waren bijna geen leraren meer 

 
Gebruik bron 29. 

1p  32 Tussen 1960 en 1990 is er sprake van een ontwikkeling. 
Welke ontwikkeling is uit de bron af te leiden? 
A consumptietoename 
B verstedelijking 
C wederopbouw 
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Gebruik bron 30. 
1p  33 Wat wilde de overheid met de campagne ‘Marie, word wijzer!’ bereiken? 

A dat vrouwen huishoudelijk onderwijs zouden volgen 
B dat vrouwen meer onderwijs zouden volgen 
C dat vrouwen minder zouden gaan werken 
D dat vrouwen op latere leeftijd zouden gaan trouwen 
 
Gebruik bron 31. 

1p  34 Stelling: 
Ondanks de emancipatiebeweging van de jaren zeventig en tachtig is sekse nog steeds 
van grote invloed op carrièrekansen bij de overheid. 

 Is deze stelling juist of onjuist? Verklaar je antwoord met behulp van de bron. 
Doe het zo: 
De stelling is juist / onjuist (maak een keuze), want … (geef een verklaring). 
 
Gebruik bron 32, 33, 34, 35, 36 en 37. 

3p  35 Drie jaartallen: 
− 1870 
− 1930 
− 1980 

 Geef per jaartal aan welke twee bronnen kenmerkend zijn voor het 
industrialisatieproces van Nederland in die tijd. 

Doe het zo: 
Bij 1870 horen bron … en bron … (vul twee bronnummers in). 
(enz. voor de andere twee jaartallen) 
 
Gebruik bron 38. 

1p  36 Bij elk van de nummers 1, 2 en 3 hoort een economische sector. 
Welke combinatie is juist? 
A 1 = landbouw 2 = diensten 3 = industrie 
B 1 = landbouw 2 = industrie 3 = diensten 
C 1 = industrie 2 = diensten 3 = landbouw 
D 1 = industrie 2 = landbouw 3 = diensten 
 

einde 500040-2-633o* 
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