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Voorbeeld casus mondeling college-examen 

 

Examenvak en niveau geschiedenis havo 

Naam kandidaat  

Examennummer  

Examencommissie  

Datum  

Voorbereidingstijd 20 minuten 

Titel voorbereidingsopdracht Koude Oorlog 

 

Instructie 

Bestudeer bijgevoegde voorbereidingsopdracht. Uw mondeling examen 

begint straks met een gesprek over deze casus.   

 

Ter voorbereiding op uw examen kunt u:  

• Nagaan bij welke onderwerpen, die u voor dit vak heeft bestudeerd, 

de casus aansluit.   

• Zorgen dat u van de vakspecifieke begrippen die u tegenkomt de 

betekenis kunt geven. 

• De bijbehorende vragen voorbereiden en maken. 

 

Hulpmiddelen 

Bij deze voorbereidingsopdracht mag u gebruik maken van 

• Woordenboek 

• Aantekeningen en/of kladpapier. 

 

Het is niet toegestaan op de voorbereidingsopdracht aantekeningen te 

maken.  

Aan het eind van de voorbereidingstijd haalt één van de examinatoren u 

op.  

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

HAVO GESCHIEDENIS 

Casus bij de Koude Oorlog 

Lees de bronnen en maak daarna de vragen 

 

Bron A Uit een toespraak uit 1947: 

‘Amerika streeft naar de wereldheerschappij en omdat de Sovjet-Unie 

de enige macht is die daartegen weerstand kan bieden, wil zij deze 
macht vernietigen. Zij volgen daarin Churchill’s politiek, die dit reeds 

tijdens de oorlog nastreefde. Middelen daartoe zijn de Trumandoctrine 
[= leer] en het Marshallplan. Omdat er in Engeland en Frankrijk nog 

verzet tegen onderwerping aan de macht der Verenigde Staten is, 
daar deze nu Duitsland op de been helpen en tot de grote 

kapitalistische macht in Europa maken, terwijl de Sovjet-Unie juist 

vrede en de democratisering van dat land nastreeft. West-Duitsland 
wordt door Amerika tot een vazalstaat gemaakt en geheel West-

Europa wordt dan een Amerikaans protectoraat. Zo schendt Amerika 
de overeenkomsten van Jalta en Potsdam en legt het de kiemen voor 

een nieuwe oorlog.’ 
 

Bron B 

‘Het Marshallplan was een omvangrijk materieel hulpplan, dat op 

initiatief van de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse 
Zaken George C. Marshall drie jaar na de Tweede Wereldoorlog in 

werking trad. 
Dit European Recovery Program was gericht op de economische 

wederopbouw van de door de oorlog getroffen landen in Europa.(...) 
De hulp bestond tussen 1948 en 1952 concreet uit geld, goederen, 

grondstoffen en levensmiddelen voor een totaalwaarde van 12,4 

miljard dollar vanuit de Verenigde Staten. 1,5 miljard daarvan kwam 
ten goede aan het verwoeste Duitsland, waardoor dit land de oude, 

waardeloos geworden Reichsmark op 20/21 juli 1948 kon vervangen 
door de Duitse mark en de lege winkelschappen weer gevuld konden 

worden. Ook de andere landen die profiteerden van de Marshallhulp 
kregen hierdoor een belangrijke impuls voor de opbouw van hun 

industrieën en energievoorziening. 20% van de hulp was een lening, 
80% was gift.’ 

 
1.a. Spreekt in bron A een Rus, Amerikaan of Duitser? Leg je 

antwoord uit. 
1.b. Is de inhoud van bron A objectief? Leg je antwoord uit.  
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1.c. Onder welke naam werd de ‘Trumandoctrine’ ook bekend? 
Beschrijf wat deze politiek inhield.  

 
EINDE 


