ANALYSE VAN HET VWO EXAMEN KUA 2015 TIJDVAK 1. Toelichting:
Onderstaande analyse van het examen vwo kunst algemeen tijdvak 1, 2015 is tot stand gekomen op basis van:
- Een analyse van de niveaus van de examenvragen met behulp van de herziene taxonomie van Bloom,
- Analyses en opmerkingen van een team van docenten kunst algemeen uit het land (rode tekst, expertisecentrum kunsttheorie)
- Onderbouwing met behulp van erkende bronnen/opmerkingen van vakdocenten kua.
De vragen en antwoorden zijn overgenomen van de opgaven en antwoorden van Cito/Cve. Zowel de originele examenopgaven als het originele
correctievoorschrift van Cito/Cve zijn bindend als richtlijn, deze zijn via www.examenblad.nl gepubliceerd.
Aan onderstaande analyse en verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
- Het doel van deze analyse is het inzichtelijk maken van de verschillende vraagniveaus in het examen en de opbouw van het examen voor docenten ten
behoeve van a: correcte toepassing van de beoordelingsnormen, b: verbetering van de lessen/feedback aan leerlingen (opbrengstgericht werken).
- Het beschrijven en onderbouwen met behulp van erkende bronnen van eventuele ontbrekende antwoorden in het antwoordmodel die op basis van 3.3 van
de algemene regels van het correctievoorschrift als vakinhoudelijk correct beoordeeld zouden moeten worden. Deze aanvullende antwoorden kunnen door
docenten met de tweede corrector besproken worden.
- Het analyseren van eventuele fouten of onvolkomenheden in het examen (punt 7 van de algemene regels). Dat is in het belang van de examenkandidaten en
van het borgen van betrouwbare en valide centrale examens als professionals in het vak.
In paragraaf 2 Algemene Regels van het correctievoorschrift wordt aangegeven:
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke
argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het
beoordelingsmodel;
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit,
beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor
Examens. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het
examen rekening gehouden.
Conform de protocollen van de VO raad (p.19 e.v.) verklaren en ondertekenen de eerste corrector en de directeur dat de eerste correctie door hem/haar
volgens de beoordelingsnormen is uitgevoerd.
Expertisecentrum-Kunsttheorie, mei 2015 - met dank aan docenten uit het veld die hieraan meegewerkt hebben.
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PRECIES GOED NAKIJKEN & SAMEN NAKIJKEN
 Suggestie voor correctoren: Dit houdt in bij de correctie, dat docenten
de kwaliteit van het vak moeten borgen door over examenonderwerpen
die in de syllabus beschreven zijn het correctievoorschrift goed te volgen
maar dat docenten ook de belangen van hun examenkandidaten
moeten behartigen als specifieke kennisreproductie-vragen gesteld
worden over niet-geexpliciteerde examenstof. Leerlingen kunnen
redelijkerwijs niet getoetst worden op kennis die zij niet hadden hoeven
hebben.
b) Specifieke expertise van kunstdisciplines en kunstanalyse
vaardigheden in het CE. Bij het bespreken viel op dat een discussie steeds
terugkeert bij kunst algemeen. Wat is de afbakening wat betreft de
expertise die benodigd is op het gebied van de verschillende
kunstdisciplines? Wij denken dat ook nu weer vragen gesteld zijn waarin
teveel de vakspecifieke expertise centraal is gesteld en dat is niet terecht
in de context van het bredere vak kunst algemeen met de stofomschrijving
die in de syllabus aangegeven is. Anderzijds zijn de begrippen voor kunst
analyse de afgelopen jaren wel geëxpliciteerd in de syllabus en kunnen
docenten en leerlingen zich daarin ook wel bekwamen tot examenniveau.
Dat is niet eenvoudig, maar wel haalbaar. Dat dit voor examenmakers een
complexe opdracht is, blijkt steeds opnieuw. Ook dit keer ontstonden
hierover discussies door de docenten die aanwezig waren bij de
bijeenkomst en die verschillende vakdisciplines als achtergrond hadden.
Daarbij viel op dat door de experts in verschillende vakgebieden, de
juistheid/correctheid van het antwoordmodel betwist werd.
 Suggestie voor examenmakers: Geef per vraag in het antwoordmodel
de geraadpleegde bronnen aan zowel ter onderbouwing maar ook
zodat docenten deze kunnen raadplegen. Nu worden alleen teksten
voorzien van een bron, maar het antwoordmodel zou goede
verwijzingen naar geraadpleegde bronnen moeten bevatten. Zeker voor
de vwo examens is dat belangrijk.
 Suggestie voor correctoren: Raadpleeg bij twijfel erkende bronnen en/of
experts. Dit in het kader van artikel 3.3 van de algemene regels voor
correctie. Vanuit het oogpunt van de borging van de kwaliteit van de
examens voor de kandidaten is dat vereist.

In het meest recente nummer van kunstzone staat een artikel van Marieke
Wensing van het Cito over precies goed nakijken. Met een groep docenten
hebben we direct na het examen een middag met elkaar samen
nagekeken. Ons doel daarbij was: we begrijpen en onderschrijven het
belang van precies goed nakijken, maar hoe pak je dat goed aan en wat
maakt dit zo complex? Hoe kun je consistent nakijken en hoe doe je zowel
je vak als je leerlingen recht? Uit de gesprekken en discussies hebben we
een aantal opmerkingen over het examen in de bijgevoegde analyse van
het examen opgenomen. Maar onder die discussies, kwamen ook een
aantal inzichten naar voren, die in de onderstaande punten zijn
samengevat met daarbij suggesties voor examenmakers en correctoren.
a) Het beoordelen van kennisreproductie-vragen in relatie tot
geëxpliciteerde examenstof en niet-geëxpliciteerde examenstof die
inhoudelijk afwijkend is van de examenstof: we merkten op dat
examenstof die in de syllabus benoemd is volgens ons wel gekend zou
moeten zijn door kandidaten (Abt Suger en zijn theorie over de spirituele
betekenis van 'licht' in gotische kathedralen) maar dat specifieke
voorbeelden die niet expliciet in de syllabus genoemd worden niet
reproductief bevraagd zouden mogen worden in het CE. Zoals
waterspuwers en de afwijkende betekenis ten opzichte van andere
fabeldieren en monsters in kathedralen die juist het kwaad/ de duivel/de
hel representeren en die bedoeld waren om de gelovigen angst aan te
jagen en die wel in de examenstof beschreven zijn . De vraag is hier
namelijk of de examens wel goed discriminerend kunnen zijn als je kennis
toetst waarvan docenten en kandidaten niet kunnen weten dat deze
getoetst wordt. Wat had een goede leerling kunnen doen om zich hierin
positief te onderscheiden? Meet een dergelijke vraag niet eerder de
toevallige kennis van kandidaten en als dat zo is, is dat dan belangrijk om
te meten in een CE?
 Suggestie voor examenmakers: Indien examenmakers specifieke maar
afwijkende voorbeelden ten opzichte van de examenstof willen
bevragen, zouden zij 1) een brontekst aan moeten reiken, en/of 2)
vooraf in de syllabus stofomschrijving moeten aangeven of 3) over
dergelijke onderwerpen geen kennis reproductievragen moeten stellen.
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HET CENTRALE EXAMEN KUNST ALGEMEEN VWO 2015
Het centrale examen kunst algemeen 2015, bestond uit drie blokken:
Waterspuwers van de Notre-Dame; De opera blauwbaard en de dans van
Pina Bausch; De tekenfilms van Disney en een performance bij Disney land.

Qua techniek werd melding gemaakt door meerdere docenten dat filmpjes
vastliepen en dat het examen steeds opnieuw opgestart moest worden. Er
leek een software probleem te zijn volgens docenten.

Wederom bijzonder creatieve blokken, met veel leuke voorbeelden.
Leerlingen konden hun kunst analysevaardigheden goed demonstreren.
Dat is natuurlijk iets goeds, daar ligt een belangrijke kern van het leren
over kunst voor leerlingen. Prima dat deze vaardigheid centraal staat in
het examen. Mooie verbanden werden gelegd en zeer duidelijk werd naar
de examenstof in de syllabus verwezen op veel plekken.

Dat leerlingen geen examen op papier aangereikt kregen werd betreurd
door docenten maar geaccepteerd. Kritiek was er echter wel op het
gegeven dat ook achteraf geen pdf van de vragen gepubliceerd zijn op
examenblad.nl. Wij verzoeken cito/cve om dit volgend jaar wel te doen:
daar zijn geen grote kosten mee gemoeid en het is voor docenten die na
moeten kijken zeer gewenst om zowel vragen als antwoorden op papier
beschikbaar te kunnen hebben.

Het eerste blok legt een verband tussen de cultuur van de middeleeuwen,
de cultuur van romantiek en realisme en de massacultuur en heeft een
nadrukkelijk kennis-accent. In het tweede blok over de opera blauwbaard
van Bartók is gericht op de cultuur van het modernisme, en de neoexpressionistische dans van Pina Bausch in het tweede blok zijn veel
kunstanalyse vragen opgenomen . Het derde blok is gericht op de
sprookjes van Walt Disney en legt een accent op de massacultuur en het
postmodernisme (inclusief een performance).

Het examen leek qua vraagformulering dit jaar gelukkig minder aanleiding
tot vragen te geven. Opgemerkt werd dat: de vraagformulering over het
algemeen vrij helder was (behalve bij vraag 8). Wel werd opgemerkt dat in
het examen regelmatig te algemeen 'aspecten' aangegeven werd, en deze
aspecten werden niet nader gespecificeerd (10, 20, 28). Dat leidt tot meer
interpretaties en correcte antwoorden dan het correctievoorschrift
aangegeven heeft (zie ook: geel gearceerde vraagnummers). Over vraag 3
en 12 hadden we inhoudelijke bedenkingen (oranje gearceerd). Vraag 4, 8,
10 en vooral 27 vonden we inhoudelijk/qua formulering/qua
antwoordmodel erg problematisch (rood gearceerde vraagnummers).
Vraag 7, 19, 20,21,30,31 vonden we leuk/ origineel bedacht (blauw
gearceerde vraagnummers).

Ook dit jaar is er dus weer gekozen voor een thema: Sprookjes. Voor de
originaliteit van deze thematische benaderingen was bij de docenten die
aanwezig waren bij de bijeenkomst 'Samen nakijken', niets dan lof voor de
examenmakers, het zijn prachtige combinaties die gemaakt zijn en laat
zien hoeveel variatie mogelijk is binnen de examenstof. Het laatste
voorbeeld van de performance vonden we erg grappig bedacht.

De analyse en opmerkingen bij het examen kunt op de volgende pagina's
vinden. Daarbij hebben we extra bronnen bijgevoegd, soms ter
ondersteuning van alternatieve antwoordmogelijkheden (conform regel
3.3 van het correctievoorschrift) en soms ook ter inspiratie/informatie
voor docenten.

Leerlingen hadden alle tijd nodig en vonden het goed te doen/moeilijk. Het
examen was ook volgens de aanwezige docenten pittig, onder andere
vanwege het accent op kennis/begrijpen in blok 1.
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VWO KUA CE
Niveau
Onthouden
Begrijpen
Toepassen
Analyseren/kunstanalyse
Evalueren

2013
64
Perc.
pt
3
17
17
22
2

5%
27 %
27 %
38 %
3%

2014
66
pt

2015

Perc.

64
pt

Perc.

2%
18%
18%
62%
0%

2
11
13
37
1

3,5%
17%
20%
58%
1,5%

1
12
12
41

1

2
3

4
5

ANALYSE EXAMEN KUA VWO 2015 TIJDVAK 1 rood = opmerkingen/aanvullingen op correctievoorschrift volgens regel 3.3; blauw = extra geraadpleegde bronnen
BLOK 1: DE WATERSPUWERS VAN DE NOTRE-DAME
Vr.

Niveau

pt

1

ONTHOUDEN

2

Herinneren

Vraag
Op afbeelding 1 zie je de Notre-Dame van Parijs, gewijd aan Maria, Onze Lieve Vrouw. De
bouw van deze kathedraal begon in 1163 en nam twee eeuwen in beslag. Afbeelding 2 is een
plattegrond van de stad zoals die er in het begin van de dertiende eeuw uitzag, met de
kathedraal op een eiland in de rivier de Seine.
De grootte en de centrale locatie van de Notre-Dame symboliseren de positie van de Kerk als
belangrijk instituut in de middeleeuwen. Daarnaast was de kathedraal ook van economisch
belang voor de stad.

antw
maximumscore 2
• Het bouwen (en onderhouden) van een kathedraal (of grote kerk) bood werk aan
bouwloges en/of andere ambachtslieden 1
• De kathedraal zorgde voor toestroom van pelgrims en/of andere bezoekers aan de stad
(die moesten eten en overnachten) en leverde op die manier verdiensten op voor de
stedelingen 1

Noem twee manieren waarop een kathedraal van economisch belang kon zijn
voor een stad.
Opmerkingen exp.centrum

Deze vraag is direct te relateren aan de examenstof zoals beschreven in de syllabus. Leerlingen
zouden dit dus moeten kennen. Toch is het antwoordmodel met 2 antwoorden (er worden
twee manieren gevraagd) te beperkt. Uit de erkende bron hieronder blijkt bijv. dat er meer
goed is.
Bron 1.1 Citaat William Fleming Art & Ideas, p.202:
Here as elsewhere, the cathedral was not only the spiritual center of the lives of the townsfolk
but also the geographical center of the medieval town. Towering over all, it's great shadow fell
upon the clustering church buildings that included the bishop's palace, the cathedral school, a
cloister, a hospice or lodging for travelers, and an almshouse for help to the poor. Its west
façade faced one side of the marketplace, and from the cathedral square radiated the narrow
streets on which were located the houses and shops of the townspeople. As members of the
guilds (associations of craftsmen), the people of the town contributed their labor and
products to the cathedral when it was being built and through their guilds donated windows
and statuary.
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In de syllabus wordt onder de invalshoek 3 (kunstenaar en opdrachtgever, politieke en
economische macht) aangegeven dat de opdrachtgevers voor de kunsten, de kerk, de adel
en de gilden waren.
- Leerlingen kunnen in de lijn van het eerste antwoord hebben gedacht aan bijvoorbeeld
opdrachten door schenkingen van de gilden of de adel, die leidden tot nieuwe
inkomsten/handel/werkzaamheden. Bijvoorbeeld iemand van adel schenkt een glas in lood
raam voor een kathedraal en levert daarmee een bijdrage aan de economie van de stad. (zie
bron 1.1)
- Ook wordt in de syllabus genoemd dat koor- en kathedraalscholen opgericht worden.
- De koor- en kathedraalscholen (en de latere universiteiten) trekken eveneens mensen en
werkgelegenheid aan en zijn dus een economische factor.
(De koorschool van de Notre-Dame was internationaal vermaard).
Bron 1.2: http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?article388

BEGRIJPEN

2

Uitleggen

De Notre-Dame is een gotische kathedraal. Suger, abt van het klooster Saint-Denis bij Parijs,
liet omstreeks 1140 in Saint-Denis een kerk bouwen in een nieuwe stijl die later gotiek
genoemd zou worden.
Suger streefde naar een bouwstijl die de ‘spirituele beleving van het goddelijke’ zou
versterken, naar schoonheid als weerspiegeling van theologische ideeen.

Geef aan welke spirituele beleving Suger voor ogen stond en leg uit hoe deze
beleving volgens hem in een gotische kerk kan ontstaan.

Opmerkingen exp.centrum
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BEGRIJPEN
Uitleggen

Uit de bronnenbundels die eerder bij de tehatex-examens gepubliceerd werden, thema 'licht',
is te vinden dat:
Bron 2.1: "Abt Suger van Saint Denis: Zijn opvatting was dat door middel van materiële
schoonheid en stralend licht mensen ontvankelijker werden gemaakt voor de geestelijke glorie
van het Goddelijke."
Bron 2.2: In de aanbiedingstekst van het thema 'Licht' is beschreven:
"Badend in hetzelfde licht moesten de parallel lopende riten van de liturgie samenvloeien tot
één eenstemmige viering. Een symfonie. Op de dag van de plechtige inwijding van het koor
werd de mis opgedragen, 'zo feestelijk, zo innig en vreugdevol, dat hun kostelijk gezang, in zijn
samenklank en harmonische eenheid, een soort symfonie vormde, eerder engelachtig dan
menselijk'. "
Bron 2.3: William Fleming. Art & Ideas, p. 214. Citaat van Abt Suger:
"Thus when - out of my delight in the beauty of the house of God - the loveliness of the
many-colored gems has called me away from eternal cares, and worthy meditation has
induced me to reflect, transferring that which is material to that which is immaterial, on the
diversity of the sacred virtues: then it seems to me that I see myself dwelling as it were, in
some strange region of the universe in which neither exists entirely in the slime of the earth
nor entirely in the purity of Heaven: and that, by the grace of God, I can be transported from
the inferior to that higher world in an analogical manner."

2

In filmfragment 1 zie je de Notre-Dame tijdens een flinke regenbui. Ter bescherming van de
gevels wordt het regenwater geloosd via de waterspuwers, stenen figuren die op strategische
plekken zijn aangebracht.
Het hemelwater wordt afgevoerd via een ingenieus systeem dat onderdeel is van de
constructie van de kathedraal.

maximumscore 2
De antwoorden moeten de volgende strekking hebben:
• Suger ging uit van de gedachte dat God licht is en dat God zich in het licht dat (via de
ramen) de kerk vult, manifesteert aan (de geest van) de gelovigen en/of dat dit goddelijke
licht de (geest van de) gelovigen (tijdens de religieuze plechtigheden) verlicht 1
• Deze beleving wordt mogelijk door (één van de volgende): 1
− glas-in-loodvensters (en roosvensters) die het daglicht binnenlaten en kleuren, waardoor
een mystieke sfeer ontstaat.
− het gebruik van nieuwe gewelftechnieken, waardoor er meer ruimte is voor hoge ramen.
− het daglicht (dat door de vele vensters binnenvalt) dat reflecteert op de kerkschatten (die
ter ere van God zijn) en op die manier het goddelijke licht symboliseert.
Bij het eerste antwoord van het correctievoorschrift is het de vraag of hier een ‘spirituele
beleving’ beschreven is, of uitsluitend de theorie van Suger. De spirituele beleving van Suger
wordt door hemzelf toch anders beschreven (zie citaat bron 2.3, William Fleming). De kern
van de vraag gaat over de spirituele beleving in een gotische kerk volgens Suger. Licht is een
van de aspecten, het gaat hem bij die spirituele ervaring om een immateriële (spirituele goddelijke/hemelse -) ervaring die door het materiële (ruimte, kleur, vorm) kan ontstaan.
Licht is de intermediair daarin.
Leerlingen kunnen meer beschrijven over de rol van de hemelse pracht die gelovigen zien in
de kathedraal (licht, sfeer, kleur) waardoor de spirituele beleving ontstaat volgens Suger, en
dat is conform de vraag en de aanvullende bronnen goed.
Bij het antwoord op de tweede vraag moet een verbinding met de gotische bouwstijl gelegd
worden door de leerlingen, daarbij zijn meer antwoorden mogelijk dan nu gegeven zijn. Ook
kan de reflectie van het licht op meerdere materialen dan de kerkschatten alleen genoemd
worden. Ook goed: een mystieke sfeer die ontstaat als het licht dat door de ramen
binnenvalt en op de wierook schijnt.

maximumscore 2
• Gotische kathedralen hebben een skeletconstructie, waarbij de zijwaartse druk wordt
opgevangen door (een extern systeem van) steunberen en luchtbogen (die de druk van de
gewelven naar de grond leiden) 1
• Het water wordt van het dak via (gleuven in) de luchtbogen en steunberen naar de
waterspuwers afgevoerd (die op verschillende hoogtes op de steunberen zijn bevestigd) 1

Leg uit hoe de draagconstructie van een gotische kathedraal functioneert. Geef
daarna aan hoe het water bij de spuwers komt.
Opmerkingen exp.centrum

Ingenieus brengt leerlingen toch enigszins op een dwaalspoor. Leuk is wel dat leerlingen via
het fragment in de Disney-film hun antwoord hebben kunnen checken (of vinden): daar zie je
dat Quasimodo via het water in de gleuven op de luchtboog naar beneden surft. Toch vraag je
je af waarom leerlingen dit zouden moeten weten? Wat meet het 2e deel van de vraag?
Bron 3.1: William Fleming. Art & Ideas, p 207.
Gothic architects however pointed their arches to raise the crowns of the intersecting ribs of
the vaulting to a uniform height to achieve greater structural stability. The tendency of the
round arch is to spread sideways under the gravitational force of the weight it bears. A
pointed arch, being steeper, directs the thrust of its load downward and onto the upright
supporting members.
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- Skeletbouw wordt wel in de syllabus genoemd, luchtbogen/steunberen niet. Leerlingen
kunnen de draagconstructie beschrijven in eigen woorden.
- Als antwoord op het eerste gedeelte kunnen leerlingen ook verwijzen naar de voor de
gotiek zo kenmerkende spitsbogen en hun functie in de draagconstructie (zie toelichting
bron 3.1 William Fleming).
- De kern van een goed antwoord op het tweede gedeelte is juist dat water via de gleuven
over een aflopende hellingen/constructies naar beneden loopt. Dat is een simpel maar goed
antwoord. Zouden die gleuven er niet zijn, dan zou het water niet bij de waterspuwer uit
kunnen komen. Het water hoeft niet persé via luchtbogen en steunberen afgevoerd te
worden, ook al was dat de beoogde opzet van de vraag. In de formulering van de vraag is

niet aangegeven dat leerlingen de draagconstructie in hun antwoord zouden moeten
betrekken of dat zij het voor 'deze spuwers in dit fragment' zouden moeten doen.
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TOEPASSEN
Implementeren

3

Bron 3.2. Waterspuwers die niet op steunberen maar op een hoek
geplaatst zijn. (Rouen)
Op kathedralen werden ook fabeldieren geplaatst, zoals de chimaera op afbeelding 6 en
andere monsterachtige figuren zoals op afbeelding 7. Ze hadden in de middeleeuwen een
symbolische functie.

Geef aan wat de symbolische functie was van dit soort figuren. Noem daarna
twee aspecten van de afbeeldingen waaruit je die betekenis kunt afleiden.

Opmerkingen exp.centrum

Bron 4.1: Examen kua, vwo 2014., tijdvak 1: In bestiaria worden aan (fabel)dieren vaak
menselijke, goddelijke en/of duivelse eigenschappen toegekend. De draak wordt bijvoorbeeld
vaak vergeleken met een verslindende, woeste duivel.
Bron 4.2: Aanvullend bronnenonderzoek leverde deze genuanceerde informatie op met
betrekking tot het eerste deel van de vraag: NB eerst wordt de architectonische functie
beschreven in dit citaat, maar daar gaat de vraag niet over, de vraag gaat over de symbolische
functie(s),dat er meer symbolische functies zijn dan aangegeven, is goed te lezen. Het gaat om
meerdere symbolische functies (onderstreept en daarna vetgedrukt samengevat)
The functions of gargoyles were manifold: first of all there was their architectural purpose,
which is almost lost today. Only a few gargoyles fulfil that function today. With some examples
it is not even sure if water ever issued from the gargoyle's mouth. Another important function
may have been the religious education of the mainly illiterate populace. (Benton 21) Although
this is the opinion of most experts, it stands in contrast to the appearance of gargoyles on
secular buildings and private homes, and high on church buildings, where they can barely be
seen with the naked eye, and that not two of them were alike. The absence of gargoyles
shaped in forms of the standard repertoire of medieval imagery also speaks against this
theory. This may be caused by two reasons: firstly, the secular buildings also needed
protection from erosion caused by rainwater. Although this could be done by simple, uncarved
stone cylinders protruding from the wall, gargoyles were used because they seemed, in
connection with some of their other functions, the appropriate device. Gargoyles in heights
not to be seen with the naked eye can be explained by the general concept of Gothic
ecclesiastical buildings: churches and cathedrals, all dedicated to God and being a glorification
of Him, should be perfect in all detail, for God was everywhere and could see everything
6

maximumscore 3
De antwoorden moeten de volgende strekking hebben:
• Ze bewaken de kerk / het huis van God (en beschermen zo de mensen die in de kerk zijn)
en/of ze houden het kwaad buiten de muren van de kerk 1
• Dat is af te leiden uit (twee van de volgende aspecten): 2
− hun afschrikwekkende uiterlijk.
− hun plaatsing op hoge en uítstekende randen van de kathedraal (zo hoog dat ze de
kerkbezoeker geen angst aanjagen of ongeluk brengen).
− hun naar buiten gerichte positie (ze kijken naar alle kanten uit over de stad en de
omgeving).
Opmerking
Wanneer één juist aspect is gegeven, 1 scorepunt toekennen.
Omdat in de inleiding en in de vraag monsterachtige figuren aangegeven is, kunnen meer
antwoorden goed zijn. De symbolische functie van 'dit soort figuren' (vraag). Door de
formulering in de inleiding – ‘en andere monsterachtige figuren’ – kunnen leerlingen ook
denken aan andere soorten fabeldieren of monsterachtige figuren die op andere plekken
voorkomen. Niet aangeduid is dat het bij de fabeldieren alleen om waterspuwers
(hooggeplaatst op de kerk) zou moeten gaan. Als leerlingen op het eerste deel antwoorden:
de symbolische functie van monsterachtige figuren was om de middeleeuwse kerkganger
angst aan te jagen (denk aan Vezelay) en zij denken daarbij aan andere plaatsen waarop
fabeldieren te vinden zijn, is dit formeel niet onjuist. Zij kunnen dan in de lijn van dit
antwoord, bij het tweede deel van het antwoord andere – maar correcte - antwoorden
geven. (Zie ook regel 5 van het correctievoorschrift, hieronder toegelicht)
Ook goed zijn als antwoord op het eerste deel (zie bronnen 4.2 t/m 4.5 in blauwe tekst)
- De symbolische functie van dit soort fabeldieren/monsterachtige figuren was het vereren
van Gods schepping.
- Het symboliseren van het kwaad.
- Groteske figuren die het kwaad overwonnen hebben en die de kerk nu dienen.
- Tonen aan de gelovigen wat er met je gebeurt als je zondigt.
Opmerking:
Het eerste deel van de vraag is gericht op onthouden. De stof behoort echter niet tot de
examenstof zoals beschreven in de syllabus.
Het tweede deel van de vraag vraagt een toelichting op de betekenis die afgeleid kan
worden uit de afbeeldingen. Daarmee wordt een beroep gedaan op de
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TOEPASSEN
Uitvoeren

2

(Symbolische functie: het vereren van Gods schepping). There is no gargoyle that is like
another, because it seems that the stone masons had free choice of what in special to depict.
Another function of the gargoyles could have been to ward off evil spirits and protect the
valuables within the church, continuing the Greek tradition (deze wordt genoemd: het
afweren van boze geesten en het beschermen van de kerk). The idea was that demons were
either frightened away or assumed that other evil creatures were already there and would
avoid attacking the building. That could explain why gargoyles are rarely pretty, but horrible,
grotesque in their appearance. They would have been a "sort of sacred scarecrow to frighten
the devil away" (Benton 24). In connection with their function as an educational device they
could have been symbols of the evil forces (ze symboliseren het kwaad - dit geven leerlingen
vaak aan) (such as temptations and sins) "lurking outside the sanctuary of the church; upon
passing the gargoyles, the visitor's safety was assured within the church". (Benton 24)
Grotesque creatures appearing in the church would then be evil monstrosities having
redeemed themselves by labouring in the service of the church as waterspouts, who were
rewarded by being permitted entry to the church. (groteske figuren die het kwaad
overwonnen hebben en nu de kerk dienen) Francis Bligh Bond, an English architectural
historian, supposed the meaning of the gargoyles as being the symbolic overcome and
conversion to good even of the most monstrous forms of evil by the Church. In any case,
gargoyles were used as symbols, and could be interpreted in many ways. They could have
represented the souls condemned for their sins, whom was therefore the entrance to church
forbidden. The price for sinning, although they were spared from eternal damnation, would be
to be turned to stone. That would also correspond with the theory of gargoyles being for
education, as they then would have been reminders of what could happen to sinners.
(waarschuwing wat er met je gebeurt als je zondigt) (Benton 25) Another theory, whose
specific origin can no longer be identified, has it that gargoyles are fashioned after local
demons and guardian spirits, continuing pagan themes. (Online Source 1) They are also said to
be an expression of man's subconscious fears. (Online 8) The explanation for the meaning of
gargoyles can perhaps only be a combination of many of those theories.
http://www.cwrl.utexas.edu/~bump/oxford/gargoyles.html

toepassingsvaardigheden van leerlingen.
Als een leerling het eerste deel fout heeft, mag je conform regel 5 van het
correctievoorschrift niet automatisch het tweede deel fout rekenen. Een leerling mag
slechts 1 keer dezelfde fout aangerekend worden.

Op afbeelding 8 zie je de voorgevel van de Notre-Dame met drie portalen met
beeldhouwwerk.

maximumscore 2
De antwoorden moeten de volgende strekking hebben:
• Het Mariaportaal had een didactische functie en moest in overeenstemming zijn met de
bijbel / voldoen aan de conventies 1
• De beeldhouwer had bij het vormgeven van waterspuwers en fabeldieren meer vrijheid,
omdat (één van de volgende): 1
− het fantasiefiguren zijn, waarvan de vorm niet vaststaat.
− ze hoog in het kerkgebouw zijn aangebracht, wat hen minder zichtbaar maakt.

Afbeelding 9 toon het Mariaportaal. De vrijheid van de beeldhouwer bij de vormgeving van
een dergelijk portaal was beperkt.

Leg uit waardoor die vrijheid werd ingeperkt. Geef daarna aan waarom die
inperking niet gold voor de vormgeving van de waterspuwers en/of fabeldieren.
NB Laat de beperking door de boogvorm buiten beschouwing.
Opmerkingen exp.centrum

Bron 5.1 Gargoyles in heights not to be seen with the naked eye can be explained by the
general concept of Gothic ecclesiastical buildings: churches and cathedrals, all dedicated to
God and being a glorification of Him, should be perfect in all detail, for God was everywhere
and could see everything. There is no gargoyle that is like another, because it seems that the
stone masons had free choice of what in special to depict.
http://www.cwrl.utexas.edu/~bump/oxford/gargoyles.html
Bron 5.2 Vwo kua examen 2014, tijdvak 1De antwoorden moeten de volgende strekking
hebben (twee van de volgende): De middeleeuwse mens geloofde in het bestaan van
fabeldieren. In bestiaria wordt dan ook geen onderscheid gemaakt tussen bestaande
dieren en fabeldieren. 2p 2 Geef twee verklaringen voor het feit dat de middeleeuwer dit
7

Bron 4.3: The Grove Encyclopedia of Medieval Art and Architecture, Volume 2:
Attempts have been made to link the appearance of gargoyles with medieval legends and
biblical texts, but this would seem too literal an interpretation of these fantastic creatures,
which demonstrate the predilection of the Gothic age for combining decoration and
function. p. 642.
Bron 4.4: Lester Burbank Bridaham, Ralph Adams Cram. (2006). The Gargoyle Book: 572
Examples from Gothic Architecture. VI. Symbolism. P. xii.
Early Gothic sculpture was more symbolic than grotesque, as it dealt more directly with the
awesome religious elements. For example, the Devil, at first, was a serious powerful figure,
greatly to be feared, whose actual physical presence was seen, felt and described. Little
monsters and chimères represent his likeness in many forms. With late Gothic sculpture
the tendency is more wholly grotesque, when some of the old motifs had lost their religious
meaning.
Bron 4.5: Janetta Rebold Benton. (1997). Holy Terrors: Gargoyles on Medieval Buildings. The
true gargoyle is a waterspout, an architectural necessity that medieval artisans
transformed into functional fantasies.

Als antwoord op het eerste deel van de vraag hoeft een leerling niet specifiek aan te geven
dat het om een didactische functie gaat, de soort functie wordt in de vraag niet gevraagd.
Dat vormgeving in overeenstemming moest zijn met de bijbel/voldoen aan de conventies is
een antwoord op de gestelde vraag. Leerlingen moeten dit wel uitleggen.
Het tweede antwoord: het lijkt niet correct dat de minder zichtbare plaatsing van de
fabeldieren een reden is voor een grotere vrijheid van een vormgever omdat
a) ook fabeldieren en monsters die in het zicht geplaatst werden, meer vrijheid in
vormgeving hadden (zie voor een voorbeeld: Saint-Pierre Aulnay:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/%C3%89glise_Saint-Pierre-de-laTour_d'Aulnay,_portail_sud_le_soir.JPG .
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TOEPASSEN
Implementeren

2

onderscheid niet maakte.
− omdat het gezag van de autoriteiten (Bijbel en kerkvaders) gold: De Kerk refereerde in
preken aan bestaande dieren en fabeldieren (die voorkwamen in de Bijbel) en/of de
kerkvaders hadden over bestaande dieren en fabeldieren geschreven, dus werd het bestaan
van de laatste niet in twijfel getrokken.
− omdat de middeleeuwer geïnformeerd werd door beeld en/of schrift: In kerken waren
beelden/reliëfs van bestaande dieren en fabeldieren te zien die door of naast elkaar waren
afgebeeld (en de geletterde middeleeuwer vond dezelfde relatie terug in de miniaturen in
boeken).
− omdat in de middeleeuwen natuurwetenschappelijke / biologische kennis nog niet zover
ontwikkeld was: Men had veel dieren (uit bestiaria) nog nooit gezien en kon dus niet weten
welke dieren (in de realiteit) bestonden of bedacht waren.
In de loop van de eeuwen raakte de Notre-Dame in verval. In de negentiende eeuw gingen
stemmen op die voor restauratie pleitten. Ook de schrijver Victor Hugo vroeg hier aandacht
voor in zijn roman Notre-Dame de Paris, vertaald als De klokkenluider van de Notre-Dame. Dit
boek, dat in 1831 verscheen, werd erg populair en leidde tot een grootscheepse restauratie.
Het restaureren van de Parijse kathedraal past in de tijdgeest van de negentiende eeuw.

Geef twee argumenten waarom de restauratie van de Notre-Dame aansluit bij die
tijdgeest.

Opmerkingen exp.centrum

Bron 6.1: https://dictionaryofarthistorians.org/historiography.html
Before the nineteenth century, the middle ages were viewed as a dark age whose
accomplishments were waiting for the Renaissance to be redeemed. The important medieval
Cluny, in Paris, for example, was largely demolished and sold for building materials in 1800.
Various factors, nationalism (particularly in Germany and France) and an interest in
ecclesisatic history led to a a rediscovery and appreciation of the medieval period. Seminal
scholars of art who founded both archaeological and conceptual studies of the middle ages
who formed the "pantheon of great [early] art historians" (Willibald Sauerländer) included
Adolphe Didron, Charles Cahier, Camille Martin in France and Ferdinand Piper and Franz Xaver
Kraus in Germany

8

en
b) God's oog alles ziet volgens de middeleeuwse denkbeelden, daarom werden deze figuren
ook zeer gedetailleerd gemaakt en worden ze als een verering van God's rijk gevarieerde
schepping beschouwd. (bron 5.1)

maximumscore 2
De antwoorden moeten de volgende strekking hebben (twee van de volgende):
− In de negentiende eeuw ontstond belangstelling voor de eigen geschiedenis: de NotreDame is een van de oudste bouwwerken (van formaat) van Frankrijk en/of een belangrijk
bouwwerk dat de eeuwen heeft getrotseerd en/of er was sprake van een opkomende
wetenschappelijke interesse voor de middeleeuwen in het algemeen en/of de bouwkunst
uit die tijd in het bijzonder.
− In de negentiende eeuw groeide het nationaal bewustzijn: de hoofdstedelijke Notre-Dame
was geschikt om de nationale trots op te projecteren omdat de gotische bouwstijl in
Frankrijk is ontstaan.
− In de negentiende eeuw was sprake van een nieuwe waardering voor (het ambachtelijk
handwerk en/of) de gildeorganisatie van de middeleeuwse bouwloges, wat aansloot bij de
idealen van de opkomende socialistische bewegingen.
per juist antwoord 1
-Volgens de syllabus, is er sprake van de opkomst van de kunstgeschiedenis en in de
negentiende eeuw, een restauratie van architectonisch erfgoed ligt ook in die tijdgeest voor
de hand. Dat is dus formeel een goed antwoord. Eigenlijk is het eerste antwoord een
combinatie van de belangstelling voor de eigen geschiedenis en belangstelling voor de
architectuur. Je zou dit in twee goede antwoorden uiteen kunnen splitsen:
- In de negentiende eeuw ontstond belangstelling voor de eigen geschiedenis etc.
- In de negentiende eeuw ontstond belangstelling voor de kunstgeschiedenis/architectuur
etc.
- Ook de hernieuwde aandacht voor religie in de negentiende eeuw kan als argument
gegeven worden om de kathedraal te restaureren.
Bron 6.2: There was in early 19th century France a widespread revival of religious sentiment,
following the turmoil of the Revolution and the intellectual onslaught upon religion so
central to the French Enlightenment. Simultaneously, political economy became more
prominent among publicists and political élites. Faccarello & Steiner. (2012). Political
economy and religion in early 19th Century France https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-00732908
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BEGRIJPEN

3

Afleiden

De klokkenluider van de Notre Dame werd een groot succes. Het verhaal speelt zich af in het
laat-middeleeuwse Parijs en gaat over de onbeantwoorde liefde van de mismaakte
klokkenluider Quasimodo voor de mooie zigeunerin Esmeralda.
Het verhaal past goed in de romantiek. Het personage Quasimodo weerspiegelt bijvoorbeeld
de fascinatie voor het afwijkende of groteske.

Bespreek nog drie kenmerken van de romantiek die je kunt afleiden uit dit
verhaal.
Opmerkingen exp.centrum

8

ANALYSEREN
Organiseren

Leuke vraag als slot van dit blok, leerlingen hebben goed gekeken: ze hebben uit dit fragment
het antwoord afgeleid op vraag 3 (ze zagen hoe de geul in de luchtboog door Quasimodo
gebruikt werd om naar beneden te glijden). Goed kijken streven we ook met de kunstvakken
na, dus prima als leerlingen daar punten mee behalen.

2

Victor Hugo, die als een van de grondleggers van de Franse romantische beweging wordt
beschouwd, had een esthetische waardering voor het monsterlijke en het mismaakte. Hij vond
het lelijke een grotere bron van inspiratie dan de klassieke schoonheid van de antieken.
Deze opvatting is kenmerkend voor de romantiek.

Leg dit uit aan de hand van twee argumenten.
Opmerkingen exp.centrum

- Deze vraag is niet correct (zie citaat bron 8.1 William Fleming, p. 512). In de inleiding wordt
verwezen naar de tekst daarboven -> deze opvatting = ‘Hij vond het lelijke een grotere bron
van inspiratie dan de klassieke schoonheid van de antieken.’ Deze opvatting van Victor Hugo hoe belangrijk Hugo ook was - is niet kenmerkend voor de romantiek, waarin juist
ook/tegelijkertijd een hang naar het volmaakte, het (veelal onbereikbare) ideaal heerst, maar
bovendien wat een periode was waarin juist een veelvoud van kenmerken te zien zijn.
- Daarnaast was Victor Hugo in zijn boeken veel bezig met de (wel typisch romantische) strijd
tussen goed en kwaad, met aandacht voor de duistere kanten van de mens en de gevoelens
als lafheid, angst, verraad, bedrog). Die thematiek en die emoties zie je ook in De
klokkenluider van de Notre-Dame. (zie bron 8.2)
Bron 8.1. William Fleming. Art & Ideas, p. 512.
The spirit of romanticism, however, cannot be captured in a single attitude. It included a
variety of aesthetic approaches, stylistic tendencies, and divergent directions. One of these
could be called romantic realism, when artists painted dramatizations of current events.
9

maximumscore 3
• hang naar het verleden en/of de religie: de roman speelt zich af in het middeleeuwse
Parijs en/of in de middeleeuwse kathedraal: dat komt tegemoet aan de romantische hang
naar het verleden (escapisme) 1
• belang van het gevoelsleven: er is sprake van een onmogelijke onbereikbare liefde (bij
Quasimodo en Frollo) of van een groot verlangen (Sehnsucht) 1
• hang naar het mysterieuze/buitenissige/exotische: dit is terug te vinden in het personage
van de zigeunerin (die overal en nergens thuishoort) 1
- De antwoorden zijn hier samengevoegd op aspecten die verschillend zijn: zo is de hang
naar het verleden en de hang naar religie toch echt iets anders en als het over escapisme
zou gaan (dat staat nu tussen haakjes en hoeft dus niet genoemd te worden) dan zouden de
andere twee antwoorden daar ook onder kunnen vallen. Als leerlingen dus twee goede
antwoorden uit antwoordstreepje 1 samenstellen zou dat twee punten op moeten leveren.
- Het tweede antwoord – belang van het gevoelsleven – kan op andere manieren uitgelegd
worden, bijvoorbeeld door juist de tragische levensgeschiedenis van Quasimodo te
beschrijven (dramatiek).
- Dat geldt eveneens voor het derde antwoord: leerlingen kunnen ook daarbij anderen
uitwerkingen kiezen. Wanneer je dus de vraag goed leest, dan zijn meer antwoorden goed
dan die in het correctievoorschrift (samengevoegd) beschreven zijn.
(Alle onderstaande antwoorden, mits voorzien van toelichting ('bespreek') )
- de afzondering zoeken in de (onbewoonde) kathedraal, buiten de (bewoonde) wereld
geplaatst zijn (zonderling).
- het noodlot in de verwikkelingen van het verhaal.
- het individu tegenover de massa.
- het verschil in klassen tussen Frolo enerzijds en Esmeralda en Quasimodo anderzijds (zie
ook bronnen volgende vraag).
maximumscore 2
De antwoorden moeten de volgende strekking hebben:
• De romanticus staat open voor alles wat zijn gevoel aanspreekt (en zijn fantasie prikkelt)
en het lelijke/mismaakte beroert meer gevoelssnaren dan de (rationele) volmaaktheid van
de antieke schoonheid 1
• Juist door het lelijke of het angstaanjagende kan een sublieme ervaring ontstaan en dat is
een (esthetische) beleving die in de romantiek wordt nagestreefd 1
De sublieme ervaring is in het tweede antwoord formeel niet correct toegelicht en
bovendien wordt geen relatie met de klassieke schoonheid van de antieken gelegd zoals de
vraag wel aan leerlingen vraagt te doen.
Ook goed:
- In de romantiek werd de natuur en het natuurlijke/authentieke gewaardeerd, meer dan
het kunstmatige/geïdealiseerde/'gemaakte'.
- In de romantiek werden dromen en nachtmerries of hallucinaties belangrijke
inspiratiebronnen: daarin kwamen ook monsterlijke dingen voor en was niet alles volmaakt.
Bron 8.2 Over Victor Hugo: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/274974/VictorHugo "But the play’s reputation rested largely on the long, elaborate preface, in which Hugo
proposed a doctrine of Romanticism that for all its intellectual moderation was extremely
provocative. He demanded a verse drama in which the contradictions of human
existence—good and evil, beauty and ugliness, tears and laughter—would be resolved by
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ANALYSEREN
Attribueren.

3

Another was the medieval revival as opposed to the neo-classical emphasis on Greco-Roman
antiquity. Still others were the emphasis on individualism and nationalism as well as the
awakening to exotic colors and fascinations of the Orient. Then came the romantic deification
of nature in the work of the landscape poets and painters.

the inclusion of both tragic and comic elements in a single play. Such a type of drama
would abandon the formal rules of classical tragedy for the freedom and truth to be found
in the plays of William Shakespeare. Cromwell itself, though immensely long and almost
impossible to stage, was written in verse of great force and originality."

TIP: De BBC heeft een prachtige serie over de romantische dichters uitgegeven. 'The
Romantics', waarin de context van de verlichting, de idealen van de Franse Revolutie en het
ontstaan van de romantiek uitstekend toegelicht worden door historicus Peter Ackroyd. Op
dvd verkrijgbaar maar ook op youtube is wat te vinden, met prachtige beelden waarin de
dichters Wordsworth, Byron en Keats allerlei nieuwe aspecten van de romantiek uitleggen: het
sublieme, de bohemiens, etc.
LIBERTY: https://www.youtube.com/watch?v=oLwRXlSgiSQ
NATURE: https://www.youtube.com/watch?v=liVQ21KZfOI
ETERNITY: https://www.youtube.com/watch?v=R6mefXs5h9o

Bron 8.3 "While Hugo had derived his early renown from his plays, he gained wider fame in
1831 with his historical novel Notre-Dame de Paris (Eng. trans. The Hunchback of NotreDame), an evocation of life in medieval Paris during the reign of Louis XI. The novel
condemns a society that, in the persons of Frollo the archdeacon and Phoebus the soldier,
heaps misery on the hunchback Quasimodo and the gypsy girl Esmeralda."
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/274974/Victor-Hugo/3352/Success-1830-51

De restauratie van de Notre-Dame stond onder leiding van Eugene Viollet-le-Duc. Deze
architect had uitgesproken opvattingen over het restaureren van gebouwen. Hij ontwierp zelf
chimaera’s voor de kathedraal en plaatste een nieuwe reeks koningsbeelden boven de palen
van de voorgevel.
De gerenommeerde archeoloog Didron vroeg zich openlijk af of dat wel verantwoord was. Hij
was van mening dat de galerij van de koningsbeelden beter leeg kon blijven.

maximumscore 3
• Standpunt van Viollet-le-Duc voor nieuw beeldhouwwerk (twee van de volgende
argumenten): 2
− Als nieuw beeldhouwwerk historisch verantwoord ontworpen wordt (wat Viollet-le-Duc
doet), is dat acceptabel.
− Het nieuwe beeldhouwwerk maakt weer een geheel van de kathedraal en herstelt de
grandeur (en levert zo een bijdrage aan het Franse culturele erfgoed).
− Stijlverschillen zijn niet ongebruikelijk in een kathedraal, omdat de bouw zoveel tijd kostte
dat een stijl tussentijds veranderde. Dus nieuwe toevoegingen hoeven geen bezwaar te zijn.
− Het aanbrengen van eigentijdse toevoegingen houdt een gebouw actueel of levend (en als
de visie op restauratie in de toekomst verandert, kunnen deze beelden altijd weer
weggehaald worden).
Opmerking
Wanneer één juist argument is gegeven, 1 scorepunt toekennen.
• Tegenargument (één van de volgende): 1
− Het ontbreken van de koningsbeelden en/of de leegte van de nissen heeft een historische
betekenis: het laat de geschiedenis van het gebouw zien (de beeldenstorm/revolutie) en dat
moet in ere worden gehouden.
− Met nieuw beeldhouwwerk loop je het risico dat een vervalsing of karikatuur van het
oorspronkelijke gebouw ontstaat, wat historisch onjuist is en daarom onverantwoord.
M.b.t. tegenargument van Didron:
- Het eerste streepje lijkt een erg vrije interpretatie van Didron. Didron bepleitte beperkte
van restauratie-ingrepen omdat hij de historische waarde van het oorspronkelijke erfgoed
inzag en hij wilde daarom geen buitensporige restauraties. Hij bepleitte een hernieuwde
aandacht voor middeleeuws erfgoed op basis van gedegen architectuur- historisch
onderzoek.

Er waren dus verschillende opvattingen over het al dan niet aanbrengen van nieuw
beeldhouwwerk bij een restauratie.

Geef twee argumenten voor het standpunt van Viollet-le-Duc. Geef daarna een
argument dat aansluit op de visie van Didron.

Opmerkingen exp.centrum

Er is een brontekst aangereikt over Viollet-le-Duc. Waarom niet ook een brontekst van
Didron? Didron maakt immers geen onderdeel uit van de examenstof volgens de syllabus.
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In 1996 verscheen de Disney-tekenfilm De klokkenluider van de Notre-Dame. In het fragment
zie je de Quasimodo die ernaar verlangt om een dag uit de kathedraal te mogen en bij de
echte wereld te horen.
De film is gemaakt voor het miljoenenpubliek van de massacultuur.

Leg uit hoe de film tegemoetkomt aan de verwachtingen van dit publiek. Doe dat
aan de hand van drie aspecten van het fragment.

Opmerkingen exp.centrum

Doordat hier niet gespecificeerd is welke soort aspecten benoemd moeten worden, zijn veel
meer soorten aspecten door leerlingen genoemd (en terecht/correct benoemd).
De vraag had moeten luiden: Leg uit hoe in dit fragment tegemoet wordt gekomen aan de
verwachtingen van het publiek. Doe dat aan de hand van drie aspecten van de vormgeving van
het fragment.(Met eventueel aangeduid dat vormgevingsaspecten van meerdere
kunstdisciplines genoemd mogen worden).
Bron 10.1 Vergelijk deze vraag met de vraag 30 uit het vwo examen 2012 over de musical
Joseph, daarin wordt overigens wel een kunstvorm (muziek) benoemd, bij vraag 10 niet.
De muziek van Joseph is typerend voor het genre musical, dat een groot publiek
wil aanspreken. 2p 30 Noem twee criteria waaraan de muziek dan moet voldoen en geef
steeds aan hoe de muziek in het fragment daaraan beantwoordt.
maximumscore 2 twee van de volgende:
− De muziek is zo gecomponeerd dat er veel variatie (voor ‘elk wat wils’) in zit: bijvoorbeeld
een koor met begeleiding van een symfonieorkest versterkt met popinstrumenten en/of a
capella-fragmenten en/of een of meer solisten met orkest.
− De tekst van de zangers moet goed te verstaan zijn en daarom moet de muziek een
dienende functie hebben en mag deze niet te ingewikkeld zijn: de melodie is eenvoudig /
eenvoudige vorm.
− De muziek moet herkenbaar zijn (om bij te dragen aan het succes van de musical): de
melodie is voorspelbaar en/of wordt een paar keer herhaald en is dus gemakkelijk te
onthouden.
(− Op de muziek moet gedanst kunnen worden: de muziek heeft een vast tempo en een vast
ritme.)
per juist antwoord
Bron 10.2 Ook vraag 32 uit dat zelfde examen uit 2012 geeft aan: De programma’s zijn zo
gemaakt dat het publiek optimaal kan meeleven met de kandidaten

11

maximumscore 3
De antwoorden moeten de volgende strekking hebben (drie van de volgende):
− (voorstelling) De manier waarop de kathedraal geïdealiseerd in beeld komt met alle
decoratieve details (zoals pinakels, roosvensters en de slanke, kantachtige galerij) en/of het
spectaculaire uitzicht op de stad of de geïdealiseerde middeleeuwse stad zoals die in
sprookjes wordt voorgesteld, met vakwerkhuizen en ambachtslieden behagen het
massapubliek: het vergt geen inspanning om hiervan te genieten.
− (vormgeving) De virtuoze tekentechniek die de figuren (lieflijk, met grote ogen) weergeeft,
biedt aangenaam (moeiteloos) vermaak.
− (beweging/dans) De spectaculaire manier waarop Quasimodo zich soepel en acrobatisch
door het gebouw slingert (als een vloeiende dans) wekt bewondering en/of is meeslepend
vermaak voor iedereen.
− (filmtechnische vormgeving) De manier waarop in- en uitgezoomd wordt met
gebruikmaking van vogelvlucht- en kikvorsperspectief is spectaculair / theatraal /
meeslepend.
− (muziek) Het lied van Quasimodo klinkt als een musical-song (uit de massacultuur) en/of is
sentimenteel en daardoor ontroerend.
per juist antwoord 1
Hier zou je ook nog inhoudelijke aspecten kunnen noemen: de meeslepende, dramatische
inhoud van de (song)tekst bijvoorbeeld.
- De teksten en de blik van Quasimodo roept medeleven op bij de kijker, je kunt je makkelijk
in hem verplaatsen en met hem meeleven.
- Het origineel van Hugo is een vrij zwaar verhaal, in de Disney film wordt het verhaal
luchtiger verteld zodat het voor de massa (waaronder kinderen) te begrijpen is.
- De teksten zijn eenvoudig en daardoor goed te begrijpen. Zo word je als kijker eerder
meegesleept in het verhaal.
Ook de spannende montage zou beschreven kunnen worden door leerlingen.
Een leerling combineert hier de inleiding van vraag 28 en 29 "Disney manipuleert of stuurt
de beleving van het publiek en zorgt ervoor dat het publiek helemaal wordt meegezogen in
zijn versie van het sprookje. Hij laat geen ruimte voor een eigen interpretatie, maakt de
kijker tot consument. De personages zeggen bijvoorbeeld hardop wat ze denken, zodat de
beschouwer zich vanzelf met hen identificeert."
Het probleem is hier dus dat de vraag op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden
en als leerlingen het anders interpreteren mag je hen dat niet aanrekenen. Dus meer
goedkeuren op basis van de multi-interpretabele vraag zou recht doen aan het belang van
de leerling.
De vraag is, hoe de film tegemoetkomt aan miljoenenpubliek en in het antwoord gaat het
over details van het fragment.
Film: grote thema van de vrijheid, dramatiek van enkele persoon tegenover de massa, de
film wekt sympathie voor de eenling
De vraag is, hoe de film tegemoetkomt aan miljoenenpubliek en in het antwoord gaat het
over details van het fragment.
Inspelen op het miljoenenpubliek van de massacultuur: Leerlingen gaan dan in op het
inspelen op het gevoel van de kijker - en geven dan een voorbeeld daarvan; zij gaan in op
het gebruiken van grensoverschrijdingen tussen de kunstdisciplines, met voor elk wat wils
en geven dan het voorbeeld dat er dans, zang, film etc. in verwerkt is. etc.

BLOK 2: BLAUWBAARD
Vr.

Niveau

pt

11

TOEPASSEN

2

Implementeren.

Vraag
In de eerste helft van de twintigste eeuw raakten kunstenaars geïnteresseerd in volkse
cultuuruitingen. In Europa waren die vooral de vinden in de Oost-Europese landen, waar het
grootste deel van de bevolking nog op het platteland leefde.
Volkskunst was in die tijd een bron van inspiratie voor kunstenaars die op zoek waren naar
vernieuwing.

antw
maximumscore 2
De antwoorden moeten de volgende strekking hebben:
• Deze kunstenaars waren op zoek naar andere (stilistische) voorbeelden uit afkeer van het
academisme en/of de burgerlijke beschaving van de negentiende eeuw 1
• Volkskunst bood een vrije (niet-academische) omgang met aspecten als bijvoorbeeld
vorm, kleur, melodie of beweging 1

Leg uit waarom deze kunstenaars vernieuwing wilden en geef aan wat hen in de
volkskunst aantrok.
Opmerkingen exp.centrum

12

BEGRIJPEN
Uitleggen.

Het is opvallend dat hier de teksten van de syllabus niet aangehaald worden in het
antwoordmodel.

1

Voor de Hongaarse componist Béla Bartók was volksmuziek interessant studiemateriaal. Hij
trok erop uit met opnameapparatuur en liet zich voorzingen op de plekken waar deze muziek
nog werd uitgevoerd. Zo legde hij vast wat dreigde te verdwijnen. In het filmfragment zie je
het apparaat waarmee Bartók volksmuziek opnam en kon afspelen.

Als eerste antwoord kan ook vanuit een gevoelde behoefte geformuleerd worden,
- vanuit een innerlijke noodzaak (denk aan Kandinsky) , waarbij kunstenaars zochten naar
een meer pure expressie van gevoel.
- kunst wil maatschappij veranderen, kunstenaars willen dat kunst baanbreker is voor die
nieuwe tijd (tekst syllabus) en kunstenaars zoeken naar grondslagen (kunst en esthetica syllabus - en bovendien komt het ook als correct antwoord in de volgende vraag terug).
- kunstenaars wilden vernieuwing omdat de tijden enorm veranderd waren op economisch,
politiek, wetenschappelijk en sociaal gebied en er sprake was van een wens tot het breken
met het verleden (syllabus)
- Kunstenaars wilden origineel zijn (kunst en esthetica - syllabus) en zochten naar hun eigen
stijl/koers.
Bij het tweede antwoordstreepje kan aangegeven worden dat volkskunst – net zoals de
Afrikaanse kunst – op een bepaalde manier primitief en puur/authentiek gevonden werd.
e
- Volkskunst is nog oorspronkelijk want niet ‘besmet’ door (19 eeuwse) academische/
kunsthistorische tradities.
maximumscore 1
De werkwijze van de wetenschap werd gehanteerd om de grondslagen van de kunst te
kunnen achterhalen.

Bartóks werkwijze kan als een soort wetenschapsbeoefening worden opgevat.

Geef aan waarom kunstenaars in de cultuur van het moderne wetenschappelijk te
werk wilden gaan.
Opmerkingen exp.centrum

Tijdens een bespreking met docenten – waaronder ook muziekdocenten – werd over deze
vraag zeer stevig gediscussieerd. Want de vraag wordt verbonden aan de context van Bartóks
onderzoek naar de volksmuziek, die een ander dan wetenschappelijk doel diende, namelijk het
vastleggen of behouden van deze volksmuziek vanwege de schoonheid ervan en als
inspiratiebron. Vervolgens wordt de vraag breder gesteld, en wordt de onderzoekende,
analytische werkwijze verbonden aan het grondslagen onderzoek. Bovendien wordt in de
inleiding aangegeven dat het om een ‘soort wetenschapsbeoefening’ zou gaan en wordt in de
vraag – onjuist – aangegeven dat het om een wetenschappelijke werkwijze zou gaan.
Muziekdocenten vonden dat deze vraag geen recht deed aan de intenties van Bartók.

12

Anderzijds wordt in de inleiding aangegeven dat hij volksmuziek ook als interessant
studiemateriaal gebruikte, en dat die werkwijze - het vastleggen, documenteren en
vervolgens analyseren - als een soort wetenschapsbeoefening genoemd kan worden. Ook
andere kunstenaars - denk aan Schönberg met zijn 12toons-stelsel, maar eveneens
Mondriaan (met zijn zoeken naar de zichtbare structuur achter de werkelijkheid),
hanteerden methoden die verwant waren aan die van de wetenschap (analyseren). Dit is
ook in de examenstof zo aangeduid:
Kunst, wetenschap en techniek - Kunst probeert de werkwijze van wetenschap te hanteren:
grondslagenonderzoek; muzikale bronnen (partituren); kunst als 'laboratorium' (Bauhaus);
onderzoek nieuwe materialen en hun eigenschappen; uitbreiding begrip klankkleur.

13

KUNST
ANALYSEREN

2

Differentiëren

In filmfragment 2 zie je een volksdans die wordt uitgevoerd op muziek die Bartók tijdens zijn
veldstudies verzamelde. Dit soort dansen is ontstaan in een gemeenschap en wordt van
generatie op generatie doorgegeven.
Volksdansen zijn van oorsprong sociale dansen. Dat kun je onder meer zien aan de formaties
in dit fragment.

Noem twee van deze formaties en geef aan hoe ze het sociale karakter van de
dans weerspiegelen.
Opmerkingen exp.centrum

14

KUNST
ANALYSEREN
Differentiëren

Vraag had eigenlijk moeten zijn “ ...en geef aan hoe ze elk apart het sociale karakter
benadrukken”

2

In het filmfragment zie je de dansers in klederdracht. Oost-Europese klederdrachten
inspireerde decor- en kostuumontwerpers uit de cultuur van het moderne. Afbeelding 2 en 3
zijn ontwerpen van Natalia Gontsjarova voor kostuums van de Ballets Russes. Op afbeelding 4
zie je de uitvoering van een van haar ontwerpen.

Geef aan waarom de presentatie op afbeelding 2 en 3 modernistisch genoemd
kan worden. Geef ook aan welk kenmerk van de volkskunst Gontsjarova heeft
uitgebuit.
Opmerkingen exp.centrum
Bron 14.1 ter info:
Het is alsof Gontsjarova niet zonder Rusland kon. Dat gevoel wordt versterkt door Partons
analyse van Gonstjarova’s werk. Nauwgezet, op het vermoeiende af, laat hij zien hoe
Gontsjarova telkens reageerde op de achtereenvolgende -ismes uit het Westen die ze leerde
kennen. Impressionisme, symbolisme, fauvisme, kubisme en vooral futurisme – al deze stijlen
kregen een plaats in haar werk.Maar Gontsjarova en Larionov wilden meer zijn dan ‘dedicated
followers of western fashion’. Ze wilden nadrukkelijk Russische schilders zijn en keken daarom
net zo goed naar oude Russische iconen, traditionele houtdrukken van boeren en vooral ook
de kunst uit de niet-Russische oostelijke en zuidelijke delen van Rusland, zoals Kazachstan. Ze
waren ervan overtuigd dat de Russische kunst door de band met de Oriënt superieur was aan
die van het materialistische Westen.
‘Nu schud ik het stof van mijn voeten en verlaat het Westen waarvan de betekenis triviaal en
onbeduidend is’, schreef Gontsjarova eens in een catalogus bij een van haar tentoonstellingen.
‘Mijn pad leidt naar de bron van alle kunst: het Oosten.’ Op de Groningse tentoonstelling
hangt ook het werk van Armeense, Georgische en Oezbeekse schilders uit het begin van de
20ste eeuw. Van hen komt vooral Saryan met zijn expressionisme dicht bij het ‘neoprimitivisme’, een van de vele stijlen waarin Gontsjarova, vaak tegelijkertijd, werkte.
http://nrcboeken.vorige.nrc.nl/recensie/het-westen-is-zo-onbeduidend
Bernard Hulsman, NRC Handelsblad 27 februari 2011 over het boek: Anthony Parton:
Goncharova. The Art and Design of Natalia Goncharova.
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maximumscore 2
twee van de volgende:
− duet of paardans, waarbij contact is met een andere danspartner
− dans in een (kleinere of grotere) cirkel, waarbij de beslotenheid of samenhang van een
gemeenschap tot uitdrukking komt
− dansen in een rij, waarbij bijvoorbeeld mannen tegenover vrouwen dansen, zodat een spel
van hofmakerij kan ontstaan
per juist antwoord
Er kunnen door leerlingen meer soorten formaties beschreven worden en ook kunnen deze
op meer manieren het sociale karakter van de dans weerspiegelen dan nu aangegeven is in
het antwoordmodel.
- Sociale karakter ook: iedereen danst met elkaar en in de wisselende combinaties wordt het
sociale karakter en de saamhorigheid benadrukt.
maximumscore 2
• De presentatie van de ontwerpen is modernistisch want de personages zijn vereenvoudigd
en vlak weergegeven (en grof geschilderd), zonder illusionisme / plasticiteit / naturalistische
verhoudingen (en met grote expressieve handen en ogen) 1
• De felle / verzadigde / contrasterende kleuren en/of de florale decoratieve motieven die in
klederdrachten veel voorkomen, zijn hier benadrukt 1
- Presentatie kan ruimer geïnterpreteerd worden dan alleen gericht op de weergave van de
personages; modernisme heeft meer kenmerken dan de aangegeven kenmerken en dat
geldt ook voor de volkskunst. De vraag gaat over de presentatie van de kostuumontwerpen,
daarmee wordt de wijze van schilderen van de personages kennelijk bedoeld. Maar
presentatie kan ook anders geïnterpreteerd worden: de wijze waarop de kleding zelf is
gepresenteerd op de tekening – zonder de personages erbij te betrekken.
- Modernistisch kan ook zijn: Het gebruik maken van invloeden uit andere culturen of
volkskunst.
Of: de presentatie van de ontwerpen is modernistisch omdat deze vooral functioneel zijn:
als ontwerptekening voor de kostuumontwerpers zijn ze duidelijk en overzichtelijk en dus
functioneel.
Of: de presentatie verwijst naar de modernistische, expressionistische stijlen zoals
bijvoorbeeld die van het fauvisme.
- Een kenmerk van de volkskunst dat Gontsjarova heeft uitgebuit kan ook op de vormgeving
van de kleding gericht zijn: de wijde, klokkende vorm van de rok.

15

KUNST
ANALYSEREN

3

Differentiëren

In 1911 componeerde Bartók de opera Hertog Blauwbaards burcht. Deze opera werd
aanvankelijk afgewezen en kreeg pas in 1918 een première.
De muziek van Blauwbaard stond blijkbaar te ver af van de romantische opera waaraan het
publiek gewend was.

Noem drie kenmerken van de muziek waarvoor dat geldt.

Opmerkingen exp.centrum

16

KUNST
ANALYSEREN

3

Organiseren

Over deze vraag ontstond discussie tijdens een bespreking met docenten, vooral de
muziekdocenten waren niet te spreken over deze vraag. De romantische opera? De grote
opera componisten: Verdi, Berlioz, Wagner – zijn niet snel onder één noemer te scharen.
Kennelijk wordt met deze vraag geprobeerd de kennis van leerlingen over de moderne
aspecten te toetsen. Dat gebeurt door de inleiding van de vraag echter niet. Onduidelijk is dus
welke kenmerken van de muziek van de romantische opera waaraan het publiek gewend was
precies bedoeld worden hier? Een leerling zou dat eerst moeten weten om vervolgens een
antwoord op de vraag te kunnen geven.
In 1981 werd Bartóks opera verfilmd. In filmfragment 3 zie je een scene uit deze film.
Blauwbaard opent de deur naar zijn grote rijk.
De scene vormt een van de hoogtepunten van de opera.

Noem twee manieren waarop dit hoogtepunt is uitgedrukt in de muziek. Geef
daarna aan hoe dit wordt versterkt door middel van beeld.

maximumscore 3
drie van de volgende:
− De melodielijn is fragmentarisch (in plaats van melodieën met een begin en een eind, zoals
in romantische opera’s).
− Opvallend, bijna solistisch gebruik van xylofoon/slagwerk, als een zelfstandige partij (in
romantische opera’s is slagwerk zoals tromgeroffel en donderende paukenslagen
ondersteuning voor speciale effecten).
− Er zijn veel dissonanten (als zelfstandige kleuren; in romantische opera’s lossen
dissonanten weer op).
− Er zijn voortdurend maat- en/of tempowisselingen (in romantische opera’s is er per aria
een constante maat).
per juist antwoord 1
De aangegeven kenmerken van de romantische opera worden door de muziekdocenten
betwist als overkoepelende kenmerken van romantische opera’s (van de grote opera
componisten). Aangegeven wordt dat hier gegeneraliseerd wordt op een niet-correcte
wijze. Het publiek? Het publiek dat de opera’s van Wagner bezocht, maakte kennis met de
unendliche melodie, dat is toch iets anders dan 'een melodie met een begin en een eind'.
- Door de muziekdocenten wordt ook aangegeven dat het vierde antwoord erg moeilijk te
horen is in het fragment.
maximumscore 3
• Als de deur opengaat ontstaat in de muziek een climax/ontlading door (twee van de
volgende): 2
− een hoge toon die Judith zingt, als een lange kreet.
− het hele orkest dat speelt (tutti) en/of een groot orkest (inclusief orgel) met veel tutti-spel
(en een belangrijke partij voor koper, slagwerk en orgel).
− nadrukkelijk akkoorden door koperblazers.
− een lang aangehouden (majeur) slotakkoord.
− een crescendo (luider worden) naar het eind toe.
Opmerking
Wanneer één juist aspect is genoemd, 1 scorepunt toekennen.
• Het beeld versterkt dit door (één van de volgende): 1
− een sterk lichteffect: grote overgang van duister naar stralende zonneschijn.
− (spot)licht dat plotseling straalt als Judith op haar knieën valt.
− het uitzoomen vanaf het gezicht van Judith.

Opmerkingen exp.centrum

17

EVALUEREN
Bekritiseren.

1

Een verfilming biedt veel mogelijkheden, maar niet iedereen vindt dat de opera daarmee tot
zijn recht komt. De toonaangevende Hongaarse dirigent Ivan Fischer wil zelfs geen
toneelbeeld. Hij voert Bartóks opera het liefst concertant uit.

Ben je van mening dat een opera met een concertante uitvoering goed tot zijn
recht komt? Geef een argument voor je antwoord.
Opmerkingen exp.centrum

14

maximumscore 1
Het antwoord moet de volgende strekking hebben:
Ja, want zo ligt de nadruk op de muziek (en de tekst, het verhaal) en niets leidt daarvan af
(en het drama wordt bij Bartóks Blauwbaard en ook bij sommige andere opera’s vooral in de
muziek uitgebeeld).
of
Nee, want een opera is per definitie een vorm van muziektheater, waarbij enscenering en
beweging nodig is. Dus met enkel een concertante uitvoering doe je de opera tekort.

18
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ANALYSEREN

2

Organiseren

In 1977 maakte de choreografe Pina Bausch een dansvoorstelling met de titel Blaubart – Beim
anhoren einer Tonbandaufnahme von Béla Bartók’s Oper ‘Herzog Blaubarts Burg’
(Blauwbaard – Bij het beluisteren van een bandopname van Béla Bartóks opera ‘ Hertog
Blauwbaars burcht’).
In het filmfragment zie je Judith en Blauwbaard. Het is het moment in het sprookje waarop de
eerste deur wordt geopend.

maximumscore 2
De antwoorden moeten de volgende strekking hebben:
• De band laat het stukje opera horen (3x) waarin Blauwbaard Judith meedeelt dat dit zijn
martelkamer is (de kamer achter de eerste deur), of: de band ‘spreekt’ namens Blauwbaard
(3x) en geeft aan wat er achter de eerste deur te zien is 1
• De inhoud ofwel de gruwelijkheid van de martelkamer wordt verbeeld doordat Judith
hevig schrikt en gillend wegspringt (2x) 1

Leg uit hoe Bausch dit aangeeft en hoe zij dit verbeeldt.
Opmerkingen exp.centrum

19
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Bron 18.1 Ter info:
The title of her 1977 work declares: Blaubart – Beim anhoren einer Tonbandaufnahme von
Béla Bartók’s Oper ‘Herzog Blaubarts Burg’ *…+ In this work, Bausch has Bluebeard listening to
the opera on a tape recorder on wheels; he often interrupts to rewind and replay sequences.
Thus the symbolic story of Bluebeard is shattered and transposed into a contemporary reality.
Bron: Martha Bremser. Fifty contemporary choreographers. 1999. p 26

2

Differentiëren

In haar versie van Blauwbaard legt Bausch de nadruk op wat in haar ogen de essentie van het
sprookje is: de tragiek van de liefde tussen man en vrouw, die nooit tot geluk zal leiden.
De martelkamer is een metafoor voor deze tragiek.

Leg dit uit. Betrek de inhoud van de scene in je antwoord.

maximumscore 2
Het antwoord moet de volgende strekking hebben:
De vrouw wordt (gedreven door passie, lust en/of het verlangen naar liefde) aangetrokken
door de man (en geeft zich uiteindelijk gewonnen), maar deinst terug voor wat haar te
wachten staat: de martelkamer als metafoor voor het lijden (wreedheid, teleurstelling,
eenzaamheid) dat door de liefde wordt veroorzaakt (elke keer weer, zoals zij steeds
opnieuw naar hem toegaat en terugdeinst, een eindeloze cyclus van hoop en teleurstelling).
indien een relevant deel van het antwoord is gegeven 1

Opmerkingen exp.centrum

20

TOEPASSEN
Implementeren.

1

In filmfragment 5 zie je wat er met de vorige vrouwen van Blauwbaard is gebeurd.
De scene kan geïnterpreteerd worden als een ‘ballet blanc’ uit het klassieke ballet. De
vrouwen dragen bijvoorbeeld witte kostuums, die hier associaties met een trouwjapon of een
doodskleed oproepen.

Bespreek nog een ander aspect waardoor de scene aan een klassiek ‘ballet blanc’
doet denken.
Opmerkingen exp.centrum

Het ballet blanc heeft meer kenmerken: geestverschijningen (dood), bedrogen meisjes.

maximumscore 1
één van de volgende:
− De scène refereert net als de inhoud van de ballets blancs aan de duistere kant van de
mens / de wreedheid / de aantrekkingskracht van het gevaar / het fanatieke jagen op de
ander.
− De vrouwen maken hier dansbewegingen met grote sprongen (jeté’s), draaiingen en
herhalingen zoals in het klassieke ballet gebruikelijk zijn (en de dans is een duet, zoals ook
wel in een ballet blanc voorkomt).
M.b.t. het eerste antwoord:
- De scene verwijst ook naar de sprookjesachtige en tegelijkertijd wrede kant die vaak in het
ballet blanc aanwezig is (Elders wordt aangegeven 'een wreed sprookje'),
- De scene laat hier zien dat de man pijn en lijden veroorzaakt bij de vrouw - in het ballet
blanc komt deze thematiek van bedrog en gebroken harten en uiteindelijk de dood (Wilis)
ook voor.
M.b.t. het tweede antwoord: bespreek nog een ander aspect (enkelvoud); in het
correctievoorschrift worden sprongen, draaiingen en herhalingen genoemd. Waarom
meervoud in het antwoord als de vraag naar een ander aspect vraagt?

15
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2

De voorstellingen van Bausch spelen zich af in opvallende decors, die aansluiten bij de inhoud
van haar werk.

Geef voor twee aspecten van het decor aan hoe die inhoud hier wordt
weerspiegeld.

Organiseren.

maximumscore 2
De antwoorden moeten de volgende strekking hebben:
• Het decor stelt een interieur van een groot, statig huis voor (met enkele deuren, het
kasteel van Blauwbaard) dat leeg en vervallen is: de leegte (alleen een stoel en de
verrijdbare bandrecorder) versterkt of symboliseert eenzaamheid / verlatenheid /
troosteloosheid en/of het vervallen karakter duidt op het voorbij zijn (van een betere tijd,
van de liefde) 1
• De dorre bladeren op de vloer (versterken de vergane glorie van het huis en) symboliseren
dood (van de vrouwen van Blauwbaard of van de liefde) en/of verval (van een liefde) 1

Opmerkingen exp.centrum
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2

Differentiëren

Het werk van Bausch wordt neo-expressionistisch danstheater genoemd.

Leg uit waarom deze voorstelling expressionistisch genoemd kan worden. Betrek
inhoud en esthetiek in je antwoord.

Opmerkingen exp.centrum

maximumscore 2
De antwoorden moeten de volgende strekking hebben:
Het is expressionistisch omdat:
• de voorstelling een ongemakkelijke en confronterende emotionele inhoud heeft: het
wrede sprookje en/of lust/passie/waanzin/moord en/of eenzaamheid/wreedheid tussen
geliefden 1
• Bausch’ werk gekenmerkt wordt door een rauwe, ongepolijste esthetiek (die niet wil
behagen) met heftige bewegingen (en geschreeuw) waarmee op directe wijze emoties
worden uitgedrukt 1
neo-expressionisme Bauschs' esthetiek zit ook in de harde lichamelijkheid/sterke
lichamelijke expressie.

DE SPROOKJES VAN DISNEY
Vr.

Niveau

pt

23

BEGRIJPEN

2

Toelichten.

Vraag
De jaren twintig waren in de Verenigde Staten een periode van economische voorspoed. De
Amerikaanse filmindustrie kwam tot bloei en beleefde gouden tijden.
In de jaren dertig heerste een grote economische crisis. De populariteit van het medium film
nam in die tijd alleen maar toe.

Bespreek twee aspecten die bijdroegen aan die populariteit in de jaren dertig.

Opmerkingen exp.centrum
16

antw
maximumscore 2
twee van de volgende:
− Film was goedkoop amusement: kaartjes waren relatief goedkoop voor wat er geboden
werd.
− In de crisistijd van de jaren dertig bood film de mogelijkheid om de harde werkelijkheid
even te ontvluchten.
− Het medium ontwikkelde zich spectaculair met steeds nieuwe ‘uitvindingen’ die iedereen
wilde bekijken, zoals de geluidsfilm / de kleurenfilm / steeds grotere filmkwaliteit.
per juist antwoord 1

24

TOEPASSEN

1

Implementeren.

Naast succesvolle speelfilms waren er in de bioscopen ook tekenfilms te zien. Ze werden
gepresenteerd als kort, komisch voorprogramma. In filmfragment 1 zie je een scene uit Puss in
Boots (De gelaarsde kat) uit 1922. Deze tekenfilm werd geproduceerd door het bedrijf LaughO-Gram, opgericht door Walt Disney.
Het maken van een tekenfilm kostte in de beginjaren veel tijd. In Puss in Boots hebben de
tekenaars met beperkte middelen toch optimaal beweging gesuggereerd.

Leg aan de hand van een voorbeeld uit hoe dat hier is gedaan.

Opmerkingen exp.centrum
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1

Verklaren

Tekenfilms werden gaandeweg een belangrijk onderdeel van bioscoopprogramma’s. In 1933
bracht Disney Three little Pigs uit.
Deze film had meteen veel succes bij het Amerikaanse publiek. Het verhaal sloeg kennelijk
goed aan in de jaren dertig.

Verklaar waarom dit sprookje toen zo goed aansloeg.
Opmerkingen exp.centrum
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Opmerkingen exp.centrum

3

De titelsong Who’s afraid of the Big Bad Wolf werd als single uitgebracht. De song groeide uit
tot een lijflied voor de Amerikanen, een lied dat kennelijk hun mentaliteit weerspiegelde.

Verklaar aan de hand van drie muzikale aspecten waarom dit lied daar geschikt
voor is.
NB Laat de tekst buiten beschouwing.

Een lijflied; dat kennelijk de mentaliteit van de Amerikanen in de jaren 30 weerspiegelde. Dit
betekent dat leerlingen moeten weten a) wat een lijflied kenmerkt; b) wat de mentaliteit van
de Amerikanen c) tijdens de crisis van de jaren 30 kenmerkt.
Terwijl het - zie de antwoorden - om een opgewekt of vrolijk deuntje gaat dat je (samen) mee
kunt zingen. Bij niet alle antwoorden wordt toegelicht waarom dit specifiek voor de
Amerikaanse mentaliteit in de (crisis)jaren 30 gold.

17

maximumscore 1
Het antwoord moet de volgende strekking hebben:
Tekeningen die een beetje van elkaar verschillen worden snel achter elkaar gezet, waardoor
je ze als een min of meer vloeiende beweging waarneemt en/of series tekeningen worden
herhaald (waardoor je met relatief weinig tekeningen kunt volstaan), bijvoorbeeld (één van
de volgende):
− het rennen van de stier bestaat uit een serie van zich herhalende beelden.
− de stier achtervolgt de jongen eerst van rechts naar links en dan andersom (gespiegelde
herhaling).
− streepjes en/of stofwolkjes die aan en uit lijken te knipperen en/of de trillende staart van
de stier.
Een uitleg van hoe een tekenfilm wordt gemaakt – zoals in het antwoordmodel staat –
wordt niet gevraagd. Voorbeeld beweging ook: het snel verschuiven van de achtergrond ten
opzichte van de figuren.
maximumscore 1
Het antwoord moet de volgende strekking hebben (één van de volgende):
− Het Amerikaanse publiek, dat gebukt ging onder de economische crisis, putte kennelijk
hoop uit de moraal van dit sprookje: de wolf, die als symbool voor de crisis kan worden
gezien, is te overwinnen.
− Het publiek kon zich identificeren met het slimme biggetje, dat door hard te werken de
wolf overwint: daarmee hoopte men ook de crisis te verslaan.
- Het sprookjes is een metafoor voor de crisis en de oorzaken, gevolgen en gehoopte
uitkomsten ervan. Deze metafoor kon het publiek goed herkennen.
(Leerling heeft het idee uit vraag 19 (metafoor) goed onthouden en past het hier nu toe).
maximumscore 3
drie van de volgende:
− melodie: De melodie is simpel en ‘pakkend’ en kan dus door iedereen meegezongen en gefloten worden, wat (aanstekelijk en) verbindend werkt.
− ritme: De herhaling van ritmische patronen/(overwegend) korte notenwaarden maakt het
lied vrolijk: dit weerspiegelt het optimisme van de Amerikaanse mentaliteit.
− toonhoogte: Overwegend hoge tonen (en hoge stemmen) in majeur maken de muziek
vrolijk: dit is opwekkend in moeilijke tijden.
− tempo: Een vrij hoog tempo zorgt ervoor dat het lied opgewekt en monter klinkt.
− instrumentatie: Licht of hoog klinkende instrumenten en/of (hoge) strijkinstrumenten en
houtblazers maken de muziek luchtig en versterken zo het optimisme.
per juist antwoord
Als je het correctievoorschrift goed leest, zie je dat voor verschillende aspecten van de
vraag, verschillende muzikale aspecten genoemd worden. Lijflied is kennelijk verbonden aan
melodie; Amerikaanse mentaliteit is verbonden aan ritme, toonhoogte, tempo en
instrumentatie.
Vrolijk/opgewekt en/of goed mee te zingen zijn de kenmerken van dit lied. Voor elk van de
muzikale begrippen kunnen andere combinaties van aspecten genoemd worden.
- toonhoogte: Overwegend hoge tonen maar weinig extreme verschillen, maken dat je dit
liedje makkelijk mee kunt zingen (of fluiten) en dit werkt verbindend.
- melodie: de melodie is vrolijk en bevat herhalingen (die bijna als een leidmotief werken),
dit versterkt het optimisme. Etc.
Een leerling heeft het examen van vorig jaar goed bestudeerd en het blok van André Hazes
en merkt op: - De zang is eenvoudig en kan door een ongeschoolde stem gezongen worden,
iedereen kan dit dus meezingen.
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Tekenfilms werden mede dankzij Walt Disney een geliefd genre. In 1937 ging zijn eerste
avondvullende tekenfilm in première, Sneeuwwitje en de zeven Dwergen, naar het sprookje
van de gebroeders Grimm.
De tekenfilm was een geschikt medium voor dit verhaal en lag ook meer voor de hand dan een
speelfilm.

Geef aan waarom voor sprookjes als Sneeuwwitje de tekenfilm destijds meer voor
de hand lag dan een speelfilm. Betrek beide media in je antwoord.
Opmerkingen exp.centrum

Problematische vraag: leerlingen moeten hier iets uitleggen dat inhoudelijk onjuist is.
Bron 27.1 Het internet archief van George Méliès https://archive.org/details/georgesmelies,
bekijk de filmtrucs van 'The diabolic tenant' uit 1909:
https://www.youtube.com/watch?v=Kq5S20RuLeI

maximumscore 1
Het antwoord moet de volgende strekking hebben (één van de volgende):
− Gefantaseerde werelden met magische elementen (zoals een sprekende spiegel)
kunnen/konden in animatie goed gevisualiseerd worden in een tijd waarin in speelfilms nog
niet veel ‘special effects’ mogelijk waren.
− Een tekening is per definitie geen werkelijkheid / een fantasieproduct en het was logischer
of overtuigender om magische, fantastische elementen op te nemen in een getekende
wereld dan in een speelfilm, die de werkelijkheid lijkt te representeren.
Het eerste antwoord is onjuist, zie bron 27.1.t/m 27.4. Als docent moet je nu dus
antwoorden goedkeuren die volgens het correctievoorschrift goed zijn, maar die feitelijk
onjuist zijn, goedkeuren. Dat wringt.
Al in de eerste decennia van de twintigste eeuw maakte bijvoorbeeld George Méliès maakte
films met special effects. Ook in de context van de meer experimentele films, zoals die van
Leger (Ballet Méchanique) of Rene Clair (Entr'Acte) - beide films zijn uit 1924, worden
special effects gebruikt.

Bron 27.2 (George Méliès maakte films met special effects: zoals zijn Reis naar de Maan.
George Méliès discovered from this incident that cinema had the capacity for manipulating
and distorting time and space. He expanded upon his initial ideas and devised some complex
special effects. He pioneered the first double exposure (La caverne Maudite, 1898), the first
split screen with performers acting opposite themselves (Un Homme de tete, 1898), and the
first dissolve (Cendrillon, 1899). http://www.earlycinema.com/pioneers/melies_bio.html
Bron 27.3. The Wizzard of Oz - 1939 en King Kong - 1933.

Bron 27.4. Bordwell & Thompson. Filmhistory zegt over de special-effects in de jaren 30:
The term special effects, used in connection with the 1930's usually conjures up thoughts of
films like King Kong and The Wizard of Oz. Yet, as the president of the American Society of
Cinematographers pointed out in 1943, "Ninety per cent of the trick and special effects shots in
Hollywood movies are made with no thought of fooling or mystifying the audience. The great
majority of camera trickery is used simply because filming the same action by conventional
means would be too difficult, too expensive or too dangerous." Because special effects
promoted ease, efficiency and safety, they were used frequently and had a considerable
impact on films of this period."

18

Het tweede antwoord is zeer discutabel:
In de jaren 30 werden zeer overtuigende fantasiewerelden verfilmd: de film King Kong
(1933) en de filmmusical The Wizard of Oz (1939). Ook recent heeft bijvoorbeeld
Christopher Nolan met zijn 'Batman' films gedemonstreerd dat juist een onverwachte
combinatie van een comic-book onderwerp dat op een realistische manier verfilmd is, tot de
verbeelding kan spreken.
(een beter antwoord als vervanging van het tweede antwoord in het antwoord model)
Vanaf 1930 kwamen de eerste stripverhalen uit die een belangrijke rol waren gaan spelen
voor kinderen. De tekenfilm sluit hierbij aan.
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Differentiëren

In filmfragment 4 zie je de heks, die Sneeuwwitje een vergiftigde appel geeft. De dwergen zijn
onderweg om haar te redden.
Disney zorgt dat het publiek helemaal wordt meegezogen in zijn versie van het sprookje. Hij
laat geen ruimte voor een eigen interpretatie. De personages zeggen bijvoorbeeld hardop wat
ze denken, zodat de beschouwer zich vanzelf met hen identificeert.

Bespreek nog drie middelen waarmee Disney zorgt dat het publiek wordt
meegezogen. Geef daarbij steeds een voorbeeld uit het fragment.

Opmerkingen exp.centrum
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Drie middelen? Niet duidelijk aangegeven is of hiermee alleen vormgeving of ook andere
middelen bedoeld zijn. Leerlingen geven goede antwoorden, die algemener zijn. Doordat de
vraag dit open laat kun je die goede antwoorden niet fout rekenen.

2

Differentiëren

Na het succes van Sneeuwwitje kreeg Disney vaak het verzoek om rondleidingen in zijn
studio’s te organiseren. Dat bracht hem op het idee voor een pretpark. In 1955 werd
‘Disneyland Californie’ geopend. Waarin Snow White’s Adventures een van de attracties was.
Filmfragment 5 geeft hiervan een indruk.
De attractie is volledig afgestemd op het massapubliek en de beleving wordt hier nog
dwingender gestuurd dan Disney in de bioscoop doet.

Geef aan hoe Disney hier de beleving manipuleert. Geef daarna aan in welk
opzicht dit typerend is voor de massacultuur.
Opmerkingen exp.centrum
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Manipuleert of stuurt? Door de vraag lijkt het te gaan over een specifieke manier waarop
Disney dit doet, maar de antwoorden zijn algemeen gericht op de wijze waarop attracties de
beleving van bezoekers proberen te sturen en waarop de bezoeker als consument beschouwd
wordt.
In filmfragment 6 zie je de Finse kunstenares Pilvi Takala in een performance die ze in 2009
uitvoerde bij de ingang van Disneyland Parijs. Het werk heet The Real Snow White.

Geef aan wat in de kunst onder een performance wordt verstaan en geef aan
waaruit deze specifieke performance bestaat.

Opmerkingen exp.centrum
19

maximumscore 3
drie van de volgende:
− muziek: De muziek ondersteunt de handeling en geeft deze een lading: de vallende hand
van Sneeuwwitje wordt bijvoorbeeld ondersteund met krachtige muziek, die de dramatiek
van het moment versterkt.
− kadrering: In het begin van het fragment kijkt de heks de beschouwer aan, waardoor je je
met Sneeuwwitje identificeert (omdat zij ook aangekeken wordt).
− montage: De handeling in het huisje wordt parallel gemonteerd aan de handeling van de
dwergen, waardoor de spanning of de hulp al dan niet op tijd komt, wordt opgevoerd.
− sfeer: Het begint te onweren als Sneeuwwitje is neergevallen, waardoor de dramatiek van
het moment wordt benadrukt.
− beweging / montage: Het goede (de reddende dwergen) komt van de ene kant, het kwade
(de heks) van de andere kant, waardoor de tegenstelling voelbaar wordt.
per juist antwoord 1
- Als sfeer ook onder 'middelen' geschaard wordt, dan zouden allerlei andere 'middelen' ook
genoemd kunnen worden: bijvoorbeeld de voorstelling, het verhaal.
- De tegenstelling tussen het kwetsbare meisje en de boze heks wordt vergroot door het
contrast in kleur en vormgeving van de bleke, zwart geklede, knokige heks met haar scherpe
nagels en de natuurlijke, zachte kleuren en ronde vormen van het meisje.
maximumscore 2
De antwoorden moeten de volgende strekking hebben:
• Het publiek wordt fysiek de Disneywereld ingereden (en kan er pas uit als de route is
afgelegd) en ondergaat allerlei zintuiglijke prikkels als lichtdonkereffecten, griezelige wezens
(skeletten, spookachtige bomen) en geluiden (die het in de bioscoop in mindere mate
ervaart) en/of het publiek wordt betrokken in het verhaal (krijgt een appel aangeboden) 1
• De bezoeker ondergaat de attractie zonder eigen inbreng: hij kan niet ontsnappen, hoeft
niet na te denken en ‘consumeert’ wat Disney heeft geregisseerd, of: De beleving is
‘voorverpakt’ en voor iedereen hetzelfde, het publiek hoeft enkel en alleen te consumeren 1
Hoe de beleving wordt gemanipuleerd vraagt meer om de concrete manier waarop dat
gebeurt. Dat is doordat in de karretjes de blikrichting wordt gestuurd, de verlichting gericht
is/alleen laat zien wat bedoeld wordt en de beleving van deze beelden door bijbehorende
geluiden wordt versterkt/ondersteund.
maximumscore 2
• Een performance is een (kortdurend) kunstwerk dat bestaat uit een fysiek optreden van
de maker, of: een kunstvorm tussen beeldende kunst en theater, die bestaat uit een fysiek
optreden van de maker 1
• De kunstenares heeft zich verkleed als Sneeuwwitje zoals die door Disney is vormgegeven
en gaat voor de ingang van Disneyland staan en reageert op wat dan gebeurt (hier deelt ze
handtekeningen uit aan bezoekers, waarmee ze de suggestie wekt dat ze bij Disneyland
hoort en/of bij Disneyland in dienst is)
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In het begin van de jaren tachtig bestempelde de postmoderne filosoof Jean Baudrillard
Disney’s pretparken als plekken waar sprake is van een hyperrealiteit.
In de performance van Pilvi Takala wordt het bestaan van deze hyperrealiteit aangetoond.

Leg uit hoe dat in deze performance wordt aangetoond.

Opmerkingen exp.centrum

Bron 31.2 hyperreality. A term associated with the effects of mass culture reproduction,
suggesting that an object, event, experience so reproduced replaces or is preferred to its
original: that the copy is 'more real than real'.In Baudrillard's discussion hyperreality is
synonymous with the most developed form of simulation: the autonomous simulacra which is
free from all reference to the real. In the essay, 'The Precession of Simulacra', Baudrillard
writes of Disneyland as 'a perfect model of all the entangled orders of simulation' (1988: 171).
Its function is less the ideological expression of an idealized America than to disguise the fact
that 'all of Los Angeles and the America surrounding it are no longer real, but of the order of
the hyperreal and simulation' (1988: 172). Baudrillard therefore sees the hyperreal of
selective imitation and image-making presented by Disneyland as the rule rather than the
exception. The resulting 'society of the image', prompts a panic-stricken attempt to shore up
the real that has been eroded. This, so Baudrillard believes, is futile, since the attempt to
produce meaning and save 'the reality principle' in a media-saturated society can only produce
its opposite, an exacerbated experience of hyperreality.
http://faculty.washington.edu/cbehler/glossary/hyperrea.htm
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maximumscore 2
Het antwoord moet de volgende strekking hebben:
Het fragment toont aan dat de veiligheidsbeambte van Disneyland het bestaan van
Sneeuwwitje als iets werkelijks opvat: hij spreekt over ‘de echte (Snowwhite)’ in het park,
het echte personage. Dat maakt Pilvi dus een nep-Sneeuwwitje / nep-personage. Maar
Sneeuwwitje is al een fictief personage. Het simulacrum wordt dus als werkelijk
aangenomen en daarom is er sprake van een hyperrealiteit (volgens Baudrillard).
indien een relevant deel van het antwoord is gegeven 1
- Ze heeft het bestaan van de hyperrealiteit aangetoond door deze te ontmaskeren met haar
performance als sneeuwwitje, doordat zij als nep-sneeuwwitje het perfecte imago aan zou
kunnen tasten van Disney, heeft zij het bestaan van die hyperrealiteit dus aangetoond.
- Het bestaan van de hyperrealiteit wordt ook al aangetoond door de performance van Pilvi
zelf: zij heeft zich als de 'the real -sneeuwwitje' verkleed (image making) en deelt - alsof zij
the real sneeuwwitje is - handtekeningen uit aan het publiek en het publiek neemt dat als
werkelijkheid aan.
- Takala toont niet alleen het bestaan van de hyperrealiteit aan, ze gaat nog iets verder. In
haar performance laat ze zien dat de simulacra uit de Disneywereld ook buiten de
hyperrealiteit als ‘echt’ worden opgevat en dat daarvoor maar weinig nodig is. Ze breidt de
hyperrealiteit dus uit naar buiten.
- Bron 31.1 De website van Pilvi geeft dit aan (vetgedrukt -> ook goed): The absurd logic of
the "real character" and the extreme discipline of Disneyland become apparent when a real
fan of Disney's Snow White* is banned from entering the park in a Snow White costume. As
visitors are encouraged to dress up and a lot of costume-like merchandise is sold at the
park, the full costumes are only sold for children. The Disney slogan "Dreams Come True"
of course means dreams produced exclusively by Disney. Anything even slightly out of
control immediately evokes fear of the real, possibly dark and perverse dreams coming
true. The fantasy of the innocent Snow White doing something bad is so obviously real,
that the security guards and management refer to it when explaining why the visitor can’t
enter the park dressed up as Snow White.

