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Vraag

Antwoord

Scores

DE KOUDE OORLOG

+
NEDERLAND EN DE VERENIGDE STATEN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG
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maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende):
Æ Stalin wilde ongestoord in de door hem bezette gebieden communistische
regeringen installeren.
Æ Stalin rekende de door hem bevrijde gebieden tot zijn invloedssfeer (waar anderen
niets mee te maken hadden).
Æ Stalin wantrouwde Groot-Brittannië/Westerse landen.
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eerst 4, dan 5 en ten slotte 3
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Opmerking
Er is slechts één juiste volgorde.
{
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maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat de meeste Nederlanders zich in de jaren vijftig
identificeerden met de Verenigde Staten / achter de Verenigde Staten stonden / partij
kozen voor de Verenigde Staten tijdens de Koude Oorlog.
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Uit het antwoord moet blijken:
•
De afbeelding: het succes van de Sovjetruimtevaart / vlag met hamer en
sikkel/torenspits met (rode) ster zijn als communistische symbolen prominent
aanwezig / de overwinning/de macht van het volk/juichende mensen
•
Het gebruik van de postzegel: de hele bevolking krijgt dergelijke postzegels te zien
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maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende):
Æ Zin 1 (al die dode mensen) hoort bij de stapel doden uit de spotprent.
Æ Zin 2 (macht/overwinning) hoort bij de almachtige houding van het vrijheidsbeeld.
Æ Zin 3 (denk maar niet aan vredeswensen) hoort bij het gooien van bommen.
Æ Zin 4 (slaap zacht) kan met een onderdeel van de prent op ironische wijze in
verband worden gebracht.
Opmerking
Alleen als er sprake is van een juiste combinatie van tekst en prent, mag een scorepunt
worden toegekend.
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Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende):
Æ Door het uitzenden van schokkende televisiebeelden.
Æ Door de aanwezigheid van veel journalisten die uitgebreid verslag deden van de
oorlog/van de gevolgen voor de burgerbevolking.
Æ Door de steeds kritischere wijze van verslaggeving.
Æ Door het ter discussie stellen van de rechtvaardigheid van de oorlog / door de grote
aandacht voor de protesten.
Æ Door het publiceren (en breed uitmeten) van lijsten met grote aantallen
gesneuvelden.
per juist voorbeeld
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maximumscore 2
Bewering 1 is juist.
Bewering 2 is onjuist.
Bewering 3 is onjuist.
Bewering 4 is juist.
Indien vier beweringen juist
Indien drie beweringen juist
Indien geen, één of twee beweringen juist

{

11

2
1
0

maximumscore 2
Enkele voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
voorbeeld amerikanisering: (invloed van) film/televisie;
Æ positief: het is een bron van informatie en ontspanning
Æ negatief: het zet aan tot geweld; normvervagend
voorbeeld amerikanisering: autobezit (meer verbreid);
Æ positief: je bent mobieler/het geeft status
Æ negatief: de milieuverontreiniging neemt toe/verspilling van (fossiele) brandstoffen
voorbeeld amerikanisering: (invloed van) popmuziek;
Æ positief: het is modern/bevordert persoonlijke ontwikkeling
Æ negatief: het is opzwepend/wakkert agressie aan
voorbeeld amerikanisering: ontstaan van consumptiemaatschappij (of voorbeelden
daarvan);
Æ positief: het stimuleert de productie/consumptie; het verruimt de keuzemogelijkheden
voor mensen
Æ negatief: hiermee ontstaat de wegwerpmaatschappij; aanzet tot kritiekloos
consumeren
Opmerking
Alleen als na een juist gekozen voorbeeld een juiste positieve en negatieve reden volgt,
mag per reden een scorepunt worden toegekend.
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Bron 10 is kenmerkend
Bron 11 is kenmerkend
Bron 12 is kenmerkend
Bron 13 is kenmerkend
Bron 14 is kenmerkend
Indien
Indien
Indien
Indien

Scores

voor
voor
voor
voor
voor

het
het
het
het
het

Westen.
Oosten.
Westen.
Westen.
Oosten.

vijf antwoorden juist
vier antwoorden juist
twee of drie antwoorden juist
geen of één antwoord juist
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maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende):
Æ De Verenigde Staten wilden een direct conflict/oorlog met de Sovjetunie vermijden.
Æ De Verenigde Staten wilden de relatie/gesprekken met de Sovjetunie (o.a. over
wapenvermindering) niet in gevaar brengen / de Koude Oorlog niet laten escaleren.
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maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende):
Æ gezichtsverlies / nationaal trauma
Æ getraumatiseerde soldaten
Æ een belangrijke factor bij/langdurig van invloed op de politieke besluitvorming
Æ protesten tegen de inval/oorlog
Æ economische problemen
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maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Er is een gesprek gaande tussen de leidinggevenden en het personeel / de
leidinggevenden bevinden zich temidden van het personeel.
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Gorbatsjov wilde hiermee aangeven dat hij/de Sovjetunie samen met de Verenigde
Staten een gelijkwaardige rol heeft gespeeld/dat beide landen een gezamenlijke
inspanning hebben geleverd bij de beëindiging van de Koude Oorlog.

{

17

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• De Amerikaanse visie is dat de Koude Oorlog gewonnen is door de Verenigde
Staten,
• terwijl de visie volgens de bron is (één van de volgende):
Æ dat Gorbatsjov gelijkwaardig is aan de Amerikaanse president/Bush (senior).
Æ dat de hele wereld (de scheidsrechter) gewonnen heeft.
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Voorbeeld van een juist antwoord is:
Het was een juiste beslissing, omdat (twee van de volgende):
Æ de sterke bewapening niet heeft geleid tot een nieuwe wereldoorlog.
Æ de wapenwedloop een einde heeft gemaakt aan de Sovjetunie als supermacht.
Æ door de wapenwedloop de Sovjetunie economisch uitgeput raakte (en dus de Koude
Oorlog moest beëindigen).
Æ de communistische invloed in de wereld niet verder werd uitgebreid/tot staan werd
gebracht.
Æ de wapenwedloop nieuwe technische uitvindingen opleverde die gunstig waren voor
de economische ontwikkeling.
of
Het was een onjuiste beslissing, omdat (twee van de volgende):
Æ de wapenwedloop enorm veel geld heeft gekost.
Æ het ten koste ging van de economische ontwikkeling van verschillende (met name
arme) landen.
Æ het mensen onterecht/onnodig bang heeft gemaakt.
Æ het een verspilling van energie/grondstoffen was.
Æ het de spanning in de wereld/tussen de supermachten heeft vergroot in plaats van
verkleind.
per juist argument

1

Opmerking
Alleen als na juiste/onjuiste beslissing een passend argument volgt, mag een scorepunt
worden toegekend. Het tweede scorepunt mag worden toegekend als er sprake is van
een tweede passend, maar ander argument.
{
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maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat de tekenaar vindt dat de eenwording van Oost- en
West-Duitsland niet leidt tot een betrouwbaar Duitsland. Hij stelt het eengeworden
Duitsland voor als een hernieuwde militaire dreiging (vergelijkbaar met het Derde Rijk
van Hitler / hij noemt het eengeworden Duitsland het Vierde Rijk).
Opmerking
Alleen als na ‘niet’ een juiste uitleg volgt, mag een scorepunt worden toegekend.
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Uit het antwoord moet blijken dat de tekenaar geen gelijk had als het gaat over de
periode 1989-2000, want Duitsland bleek geen agressieve militaire mogendheid te zijn
vergelijkbaar met Nazi-Duitsland (onder andere als gevolg van het lidmaatschap van
diverse internationale organisaties als de NAVO, de Europese Unie, e.d.).
Opmerking
Alleen als na ‘geen gelijk’ een juiste uitleg volgt, mag een scorepunt worden toegekend.
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