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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn, zijn niet
geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel 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 antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

5 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■ 3 Antwoordmodel

■■■■ A Rake’s Progress: Hogarth en Hockney

Maximumscore 3
1 ■ drie van de volgende:

• er zijn cellen/kamers met nummers erboven te zien en/of met tralies voor de ramen
• sommige figuren zijn vreemd gekleed (of naakt)
• sommige figuren doen vreemd of zijn in zichzelf gekeerd
• kale, donkere (kelderachtige, armoedige) omgeving
• Rakewell is vastgeketend (en kaalgeschoren en naakt)

Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

Maximumscore 2
2 ■ twee van de volgende:

• ze zijn in het licht gezet en/of zijn kleuriger dan de rest en/of hebben een zelfde
kleurengamma als de groep op de voorgrond

• de voorste bezoekster kijkt naar Rakewell
• er loopt een diagonale lijn van de hoofden van de bezoeksters naar het groepje op de

voorgrond

Indien één antwoord juist

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
3 ■ drie van de volgende:

• de hoofdrolspelers (Rakewell en de bezoeksters) zijn in het licht gezet, of: er is een groot
contrast tussen licht-donker (waardoor de scène overzichtelijk wordt)

• meeste figuren zijn frontaal geplaatst, naar de beschouwer gericht
• scène in plans opgezet met de hoofdrolspelers vooraan op het ’podium’, of: scène breed

opgezet zodat er veel personen te zien zijn (in een besloten ruimte die op een toneel lijkt)
• de mimiek en/of de houdingen zijn overdreven of geposeerd of gespeeld
• sommige figuren zien er verkleed uit (met gezichten als maskers)

Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

Maximumscore 1
4 ■ Het schilderij was er eerst en is ’nagetekend’/nagestoken in een (koper)plaat, die bij

afdrukken een gespiegelde voorstelling geeft.

Maximumscore 2
5 ■ Bij Hogarth hebben de arceringen de functie om plasticiteit en/of lichtverdelingen aan te

geven
Bij Hockney hebben ze vooral een decoratieve en/of speelse functie en/of verwijzen ze
naar de sfeer van Hogarth’s gravures

Maximumscore 3
6 ■ vier van de volgende:

• de man met de hoge, met kruisjes versierde hoed
• de figuur met (het lint en) de met vlakjes versierde baret
• de man met de kroon
• de man met een verrekijker of telescoop voor zijn oog
• De man die een aardbol op de muur tekende is afgebeeld met een aardbol als hoofd.

Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist

Indien minder dan twee antwoorden juist

Maximumscore 2
7 ■ In de maquette zijn minder hokken geplaatst dan in het uiteindelijke decor; er waren

meer ruimtes nodig voor de leden van het koor 
In de maquette zijn de hokjes kleiner ten opzichte van de figuren; in het uiteindelijke decor
moesten er echte mensen in kunnen (die zich ook nog enigszins moesten kunnen bewegen)

Maximumscore 2
8 ■ twee van de volgende:

• De hokjes verbeelden het isolement van de geesteszieke en/of het opsluiten van
geesteszieken.

• De maskers geven aan dat mensen hun ware aard verbergen of een rol spelen.
• De graffiti zijn een beeld van verveling en/of opsluiting en/of het chaotische.
• De tekst op de banderol (’laat alle liefde en hoop varen, uit het oog is uit het hart’) geeft

aan dat de mensen opgesloten en vergeten zijn.

Indien één antwoord juist

Antwoorden Deel-
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■■■■ Aldo Rossi

Maximumscore 3
9 ■ vier van de volgende:

• het is veel kleiner dan het antieke theater
• de zitplaatsen zijn niet straalsgewijs geordend maar in rechte rijen tegenover het toneel
• speelvlak is niet rond maar rechthoekig (en relatief groter)
• (vuur)toren toegevoegd
• toneelwand bestaat uit drie verschillende (gekleurde) gevels en/of is doorzichtig
• kleur toegevoegd (in vuurtoren en achterwand)
• Orange is massief en zwaar, Rossi is licht (want is van hout)

Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist

Indien minder dan twee antwoorden juist

Maximumscore 2
10 ■ twee van de volgende:

• de toegevoegde vuurtoren hoort bij zee en kust
• de decorwand heeft openingen/open vensters waardoor het water te zien is (waardoor de

achtergrond meespeelt in de voorstellingen die in het theater gegeven worden)
• het is een openluchttheater waarbij geluiden en/of de stilte (en het licht) van buiten

meewerken aan de voorstelling

Indien één antwoord juist

Maximumscore 2
11 ■ twee van de volgende:

• De hele tekening is ingekleurd als een schilderij in een warme (oker)kleur.
• Door de sterke slagschaduwen onstaat een sfeer van avondzon of avondlicht.
• Achter de repoussoir-gevels is een ijle/lichte ruimte, nauwelijks gedefinieerd, waardoor een

dromerige sfeer ontstaat.

Indien één antwoord juist

Maximumscore 1
12 ■ Het is een zeer precieze tekening, of: het is toch een strakke lineaire tekening, of: hoog

standpunt gekozen om het overzichtelijk en informatief te maken.

Voorstelling van gebouw(en)

Maximumscore 3
13 ■ drie van de volgende:

• verlaten omgeving/stukje stad
• zware (en lange) slagschaduwen of onheilspellende/sterke belichting met harde schaduwen
• eenvoudige blokachtige architectuur
• grote schaal of ruimte waarbij de beschouwer nietig is (dat komt onder meer door het

hoge standpunt bij Rossi, waardoor het plein heel groot lijkt en het lage standpunt bij
De Chirico, waardoor de toren enorm lijkt)

• coulisseachtige opzet: bij Rossi aan weerszijden, bij De Chirico rechts een repoussoir

Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

Antwoorden Deel-
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Maximumscore 1
14 ■ Surrealisme

Maximumscore 1
15 ■ De maquette is (opzettelijk) zo belicht en gefotografeerd (en bijgewerkt) dat er lange of

sterke slagschaduwen ontstaan.

Maximumscore 2
16 ■ twee van de volgende:

• Hij bouwt voort op/zoekt het verband met de traditie, door hier te verwijzen naar de
antieke theatervorm, of: hij combineert historische gegevens van verschillende herkomst.

• Hij voegt symbolische en/of niet-functionele decoratieve elementen toe (hier de
vuurtoren).

• toepassing van (niet-functionele) kleur
• voorkeur voor symmetrie in de hoofdopzet

Indien één antwoord juist

■■■■ Mozart

Maximumscore 1
17 ■ één van de volgende:

• om naamsbekendheid te krijgen (in een tijd dat de fotografie nog niet bestond: zo’n prent
kon in veelvoud gedrukt worden) en/of als relatiegeschenk

• als illustratie in een uitgave van bladmuziek

Maximumscore 2
18 ■ twee van de volgende:

• (witte of grijze) pruiken met krullen en/of linten of strikken
• elegante getailleerde jas (met ruches/kant), of: kuitbroek met witte kousen, of: schoenen

met gespen
• sierlijk gebogen lijnen/poten van stoel en/of clavecimbel
• (schildering van) idyllisch landschap of park op de achtergrond

Indien één antwoord juist

kleding

Maximumscore 1
19 ■ Op het tweede portret van links is Mozart ouder dan op het derde en vierde (of op het

vierde portret is hij jonger dan op het tweede en derde): dat is vooral te zien aan de meer
volgroeide/benige vorm van de neus en/of aan de meer gearticuleerde wenkbrauwen
en/of aan de ogen die dieper in de kassen liggen bij het tweede portret.

Maximumscore 2
20 ■ twee van de volgende:

• Mozart wordt getoond als componist: stukken van muziekbladen in handschrift
• Mozart wordt getoond als reizend musicus: brieffragmenten
• Mozart was een wonderkind of Mozart componeerde al op jonge leeftijd: het eerste

portret is dat van een jong kind, of: hij was al op jonge leeftijd bekend omdat hij al als
kind verschillende malen is geportretteerd

• Hij had een enigszins slordig karakter, wat blijkt uit de doorhalingen in de brieven.

Indien één antwoord juist

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
21 ■ drie van de volgende:

• door de strenge ordening van gezichten en schriftuur op een rij
• doordat er driehoeken uit de linkerbovenhoek geknipt zijn die op andere plaatsen weer

ingevoegd zijn
• De gekleurde vierkantjes zijn overal hetzelfde geplaatst en werken verbindend omdat zij

gekleurd zijn terwijl de rest van de fotocollage zwart-wit is.
• De kleuren links zijn gelijk en/of complementair aan de kleuren rechts: links drie rode en

een groene, rechts drie groene en een rode (en in het midden gele en blauwe vierkanten).
• Er is een schuin ’raster’ over het geheel ontstaan (door de driehoeken en gemarkeerd

door de gekleurde blokjes).

Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

Maximumscore 3
22 ■ drie van de volgende:

• vier keer dezelfde indeling met dezelfde grootte (portret met handschrift erboven) maar
telkens een ander portret en een ander handschrift

• terugkerende driehoeken van gelijke grootte (en op dezelfde plaats en op een zelfde
manier verdeeld) maar weggeknipt uit een ander deel

• de terugkerende vierkantjes op dezelfde plaats maar met wisselende kleuren, of: de
vierkantjes vormen van rijen van dezelfde kleurvolgorde (rood, blauw, geel, groen) en
één maal tegengesteld

• de herhaling van ogen en neuzen op dezelfde hoogte maar net even verschoven ten
opzichte van elkaar

Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

■■■■ Dansparen

Maximumscore 2
23 ■ twee van de volgende:

• de man en vrouw tillen een been/voet omhoog
• ze staan rug aan rug terwijl ze elkaar vasthouden en/of ronddraaien
• de kleding wappert een beetje mee met de beweging
• uitdrukking en gebaren van de man zijn vrolijk en uitbundig: armen omhoog zoals je doet

als je danst (en hij lijkt erbij te zingen)

Indien één antwoord juist

Maximumscore 1
24 ■ Zij draagt de sleutels en/of de geldbuidel (en een mes) en houdt haar hand erop.

Maximumscore 2
25 ■ twee van de volgende:

• Het paar lijkt te zweven omdat er geen grond is aangegeven, of: de dansers lijken minder
aan de aarde gebonden omdat er geen grond is aangegeven.

• De figuren zijn minder fors/zwaar dan de figuren op afbeelding 10.
• stand van benen en voeten suggereert vaart of levendigheid

Indien één antwoord juist

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
26 ■ twee van de volgende:

• De snelle lijnvoering of lichte tekenwijze suggereert beweging.
• De vlakken zijn vlekkerig en/of grillig van vorm.
• Er is variatie in lijndikte.
• Er zijn afwisselende contrasten in licht en donker doordat met verdunde of minder

verdunde inkt is gewerkt.

Indien één antwoord juist

Maximumscore 1
27 ■ één van de volgende:

• Het graveren in weerbarstig materiaal (metaal, koper) is moeizamer dan het tekenen met
penseel, waarmee je gemakkelijk soepele, vloeiende lijnen krijgt die associaties oproepen
met dansen (je kunt een penseel letterlijk over het papier laten dansen).

• Bij een penseeltekening wordt direct met (verdunde) inkt op papier gewerkt, bij graveren
wordt meestal indirect naar een voorbeeldtekening gewerkt in weerbarstig materiaal
(metaal, koper).

Maximumscore 1
28 ■ C

Maximumscore 2
29 ■ twee van de volgende:

• plastische weergave van de figuren door middel van licht en donker
• aandacht voor de anatomie van de figuren (bijvoorbeeld te zien aan de handen)
• realistisch weergegeven details waarbij elk detail evenveel aandacht krijgt

Indien één antwoord juist

■■■■ Fuga’s

Maximumscore 2
30 ■ één geheel: één van de volgende:

• De vlakken sluiten op elkaar aan binnen grote gebogen vormen.
• Er is eenheid omdat er slechts twee kleuren zijn gebruikt die elkaar afwisselen.

variatie: één van de volgende:
• De rode en blauwe vormen wisselen elkaar af.
• De vormen variëren van breed naar smal of andersom, of: de vormen variëren in grootte.

Maximumscore 1
31 ■ één van de volgende:

• De roodblauwe banen worden afgesneden door het kader: het lijkt daardoor een
fragment dat zich voortzet, of: alle lijnen lopen in één boog door van rand tot rand.

• De (meeste) vormen bovenin zijn kleiner waardoor het lijkt of de melodie afneemt (van
linksonder naar rechtsboven) of wegsterft in de ruimte.

Maximumscore 1
32 ■ Hij maakt een complex geheel van veel verschillende vormen en kleuren die worden

herhaald en gevarieerd.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
33 ■ drie van de volgende:

• De spiraal wordt gevarieerd in grootte en/of kleur en/of helderheid en/of dikte, of: er wordt
gevarieerd met ronde vormen: spiralen en cirkelbogen in verschillende grootte en/of kleur.

• De trapvorm wordt gevarieerd in grootte en/of dikte en/of kleur en/of richting, of: er
wordt gevarieerd met hoekige vormen: trapvormen, vierkanten.

• De driehoek/dakvorm varieert in grootte en/of kleur.
• Verticale banen variëren in dikte en/of kleur en/of helderheid.

Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

Maximumscore 3
34 ■ drie van de volgende:

• warm-koudcontrast: bijvoorbeeld linksonder waar allerlei roden verschillende blauwen
ontmoeten of linksboven de gele zaagvorm tegen de blauwe achtergrond

• complementair contrast: bijvoorbeeld oranje tegen blauw op verschillende plaatsen
• lichtdonker contrast: overal waar donkere en lichtere kleuren elkaar raken
• kwaliteitscontrast: bijvoorbeeld rechts onder het midden vlakjes groen in verschillende

mate van verzadiging of linksonder waar rood met wit wordt gemengd, of: overal waar
verzadigde en onverzadigde kleuren elkaar raken

Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

Maximumscore 2
35 ■ twee van de volgende:

• De vormen in elke reeks overlappen elkaar (waardoor één vorm de voorste lijkt en elke
volgende daar weer achter ligt).

• De reeksen verlopen van donker naar licht of verlopen in kleur.
• Er ontstaat een beweging van links naar rechts langs horizontale lijnen of een beweging

van achter naar voor (of andersom) alsof de vormen opdoemen uit het donker (of als een
echo verklinken in de verte).

Indien één antwoord juist

Maximumscore 2
36 ■ Het antwoord moet één van de volgende strekkingen hebben:

• Hij laat verschillende grondvormen (vierkante, driehoekige, ronde) steeds ongeveer
dezelfde veranderingen doorlopen (van donker naar licht, van groot naar klein) of
dezelfde ’melodie’ uitvoeren.

• Als je het beeld van links naar rechts ’leest’ is er steeds een aantal verschillende
vormreeksen tegelijk in beeld die ongeveer hetzelfde ’lied zingen’.

• Het geheel kan gezien worden als een partituur (door de horizontale ordening van elke
reeks en de verticale stapeling van verschillende reeksen) met verschillende
’instrumenten’ die van links naar rechts tegelijk klinken.

Indien een relevant deel van het antwoord juist

Antwoorden Deel-
scores

000008 CV37 9 Lees verder

2
1

2
1

1

1

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



Maximumscore 1
37 ■ één van de volgende:

• Muziek (is zelf abstract en) leent zich om abstract te verbeelden, of: klank en ritme zijn
geschikt om op een non-figuratieve manier te worden omgezet in een visueel beeld.

• Kunstenaars zoeken meer naar het geestelijke, het ’hogere’, dan naar het materiële: het
spirituele karakter van muziek wordt ook door schilders nagestreefd.

• Belangstelling voor synesthesie (het associëren van bijvoorbeeld muziek met kleuren)
leidde tot experimenten in de schilderkunst in een tijd waarin gezocht werd naar de
structuur van verschijnselen.

■■■■ Macbeth affiches

Maximumscore 3
38 ■ vier van de volgende:

• uitgemergelde liggende figuur (roept associaties op met de dood)
• geopende mond (suggereert een angstschreeuw of rigor mortis)
• stenen blok waarop hij ligt doet denken aan een grafsteen (met inscriptie van onder meer

zijn naam)
• grillige barsten in het stenen blok
• vormen rechtsonder doen aan bloeddruppels denken
• bliksem/noodweer op de achtergrond (in de nacht)

Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist

Indien minder dan twee antwoorden juist

Maximumscore 2
39 ■ Het kleed lijkt te bloeden

Dat kun je uitleggen als: één van de volgende:
• Er kleeft bloed aan zijn persoon.
• Hij draagt de koningsmantel van iemand die hij vermoord heeft.
• Het geeft aan dat zijn koningschap gebaseerd is op bloedvergieten.

Maximumscore 2
40 ■ twee van de volgende:

• Het hoofd heeft de vorm van een kroon: zijn hoofd is vergroeid met de kroon; die kroon
is zijn bestemming of noodlot, hij kan zich er niet meer van losmaken, of: kroon en
dood/moord zijn één.

• Het hoofd lijkt ingezaagd/beschadigd, wat er pijnlijk uitziet: het geeft zijn kwelling weer
(ook door de gekwelde gezichtsuitdrukking) of de kroon wordt een marteling.

• Het hoofd is leeg alsof gevoel en verstand zijn verdwenen.

Indien één antwoord juist

Maximumscore 2
41 ■ Compositie: het hoofd is ingeklemd in het kader: dat geeft een beklemmend gevoel, wat

verwijst naar Macbeth’s kwellingen
Kleur: de paars/blauwe grijzige kleur doet ziekelijk of kil aan, of: donkere achtergrond
verwijst naar het uitzichtloze of verwijst naar de dood

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
42 ■ drie van de volgende:

• moderne techniek: een foto-inzet binnen een grafisch ontwerp of collageachtig
• nagenoeg egale kleurvlakken geel, rood en blauw
• contrastrijke typografie: hoofdletters (wit, diapositief) met zware schreven naast

schreefloze letters
• onregelmatig uitgeknipte (centrale) vorm (met een rode contourlijn)

Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

Maximumscore 1
43 ■ De man met de hoed doet denken aan een lid van de maffia (en de rode vlekken werken

als een zonnebril of maken de dader anoniem), of: de centrale blauwe vorm met rode
contour en uitgeknipte ogen kan gezien worden als een beulskap die door leden van
doodseskaders of Ku-Klux-Klan gedragen worden.

Maximumscore 3
44 ■ • Afbeelding 15: klassiek lettertype met schreven en veel kapitalen. Dat past bij de relatief

traditionele weergave van het beeld en/of bij de gedetailleerde vormgeving van het beeld,
of: voor het woord Macbeth is een lettertype gebruikt dat vaak in natuursteen wordt
gebeiteld

• Afbeelding 16: de letters zijn gekerfd of gekrast, wat past bij de zaagsneden in het hoofd
(en bij het steenachtige of verweerde van de kop)

• Afbeelding 17: de letters van Macbeth zijn stoer of zakelijk van vorm, evenals het beeld 

Maximumscore 3
45 ■ De antwoorden moeten de volgende strekking hebben:

• Afbeelding 15: trekt de aandacht door de rode kleur of door het contrast van het rood
met wit en zwart en houdt de blik vast door de gedetailleerde en/of indringende, lugubere
sfeertekening

• Afbeelding 16: trekt de aandacht door het compacte beeld van een groot bleek hoofd.
Het houdt de blik vast omdat de voorstelling ongewoon is door de puntige vorm van de
schedel of doordat er een contrast is tussen de agressieve puntvormen en de gekwetste of
meelijwekkende gezichtsuitdrukking

• Afbeelding 17: trekt de aandacht door de felle kleuren en/of de grote kleurcontrasten
en/of door het contrast tussen foto en scheurvorm en houdt de aandacht vast door het
verwarrende beeld, dat gezien kan worden als een beulskap met rode gaten voor de ogen,
of als doorkijkje naar de gefotografeerde man 

■■■■ Piëta’s

Maximumscore 2
23 ■ drie van de volgende:

• Het lichaam van Jezus helt stijf achterover (en hij heeft de ogen gesloten).
• Hij ziet er uitgemergeld uit.
• Het lichaam vertoont wonden en/of bloed.
• droevige gezichtsuitdrukking van Maria
• Maria legt de hand op haar hart.

Indien twee antwoorden juist

Indien minder dan twee antwoorden juist

Antwoorden Deel-
scores

000008 CV37 11 Lees verder

2
1

1

1
1

1

1

1

1

0

Handenarbeid

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



Maximumscore 1
24 ■ bewogenheid of medelijden

Maximumscore 2
25 ■ twee van de volgende:

• realistisch of naturalistisch uitgewerkt
• anatomie nog niet erg volgens de (Renaissance-)regels uitgewerkt
• lichaam van Maria verhuld door haar kleding
• karakteristieke plooival met lussen en hoeken

Indien één antwoord juist

Maximumscore 2
26 ■ twee van de volgende:

• complexe (figuur-)compositie die er natuurlijk uitziet (de benen van Maria vormen
ongeforceerd een brede basis voor het lichaam van Jezus)

• anatomisch juiste weergave
• vergaande detaillering
• grote verfijning in oppervlaktebehandeling of glanzend, gepolijst marmer

Indien één antwoord juist

Maximumscore 4
27 ■ vier van de volgende:

• Maria heeft eerder een serene uitdrukking/houding dan een droevige
• houding en proporties van Jezus meer aangepast aan het geheel, waardoor het totale

beeld een mooie (driehoeks)compositie vormt
• geïdealiseerde gezichten en/of anatomie
• gaafheid van Jezus’ lichaam: geen opvallende wonden, geen bloed
• soepele plooival (waardoor het lichaam toch zichtbaar blijft)

Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

Maximumscore 1
28 ■ De zoon wordt door de moeder omsloten of valt binnen haar contouren, of: zij vormen

samen één compacte driehoek.

Maximumscore 1
29 ■ Als een monumentje voor slachtoffers van oorlog of onderdrukking, of: als troost voor

moeders die hun kind verliezen door oorlog of onderdrukking.

Maximumscore 3
30 ■ Expressionisme

Voorstelling: de bewogen menselijke of emotionele weergave van het onderwerp: een
moeder die treurt om haar dode zoon
Vormgeving: schetsmatige vormgeving zonder details (maar wel met accenten) of sporen
van het ontstaansproces zichtbaar of hoekige vereenvoudigde vormen

Maximumscore 1
31 ■ Het beeld van Kollwitz is gemodelleerd (voor het in brons werd gegoten) en de andere

beelden zijn uitgehakt.

Indien slechts een deel van het antwoord juist

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
32 ■ de vier volgende:

• afbeelding 18: droevig of expressief, gericht op haar zoon
• afbeelding 19: berustend of meditatief of zonder sporen van lijden
• afbeelding 20: smartelijk of doorleefde smart of in zichzelf gekeerd
• afbeelding 21: toneelmatig, geposeerd (slaat ogen ten hemel)

Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist

Indien minder dan twee antwoorden juist

Maximumscore 3
33 ■ drie van de volgende:

• Maria-figuur heeft blote schouders of draagt japon die schouders bloot laat
• Maria-figuur draagt een felrode (mondaine) japon.
• ’Jezus’ draagt een witte overall.
• geen kerkelijke omgeving maar theater- of operascène
• Maria-figuur slaat haar ogen op een overdreven manier ten hemel.

Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

Maximumscore 2
34 ■ Een performance is een ’gebeurtenis’ die door een kunstenaar wordt bedacht en (voor

publiek of camera) uitgevoerd. Het menselijk lichaam is daarbij het voornaamste
expressie-middel
één van de volgende:

• het is daardoor ’figuratiever’ en ’levensechter’ dan abstracte kunst
• het spreekt de beschouwer directer aan omdat het ’menselijk’ is en invoelbaar (er

ontstaat een spanning die te vergelijken is met een toneelvoorstelling)

■■■■ Dans

Maximumscore 1
35 ■ Geen detaillering, bijvoorbeeld geen gezicht, tenen of vingers aangegeven, of: ruw,

onregelmatig oppervlak.

Maximumscore 1
36 ■ Doordat de danseres op één been staat, voorover buigt en haar armen spreidt, vormt ze

drie assen in de ruimte.

Maximumscore 2
37 ■ twee van de volgende:

• Het zwaartepunt van de figuur bevindt zich boven de voet van het standbeen (voorover
gebogen lichaam als tegenwicht voor het gestrekte been), of: het standbeen staat schuin
om het kantelende lichaam in evenwicht te houden.

• De spreidstand van de armen werkt stabiliserend.
• grondvlak aangebracht ter stabilisering

Indien één antwoord juist

Maximumscore 1
38 ■ Met een doorlopende vloeiende lijn ’tekent’ hij een vrouwenfiguurtje op één been (met

het andere been gestrekt, evenals de armen).

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
39 ■ Balla drukt de beweging, het tijdsverloop van de dans uit, Degas laat de danseres (in de

ruimte) zien.
Dit is te zien aan: één van de volgende:

• doorgaande (vloeiende) beweging bij Balla tegenover een momentopname van Degas
• vluchtige impressie bij Balla tegenover (zware) lichamelijke massa bij Degas

Maximumscore 1
40 ■ Futurisme

Maximumscore 3
41 ■ drie van de volgende:

• het is driedimensionaal/ruimtelijk, lineair en abstract (als een meetkundige figuur of een
tekening in de ruimte)

• veel verschillende doorlopende richtingen, of: je kunt het beeld voor een groot deel
’nalopen’

• afwisseling van rechte en gebogen lijnen/vormen, of: de gebogen en/of de schuine lijnen
verbeelden vaart en dynamiek

• verschillende diktes suggereren snelle en langzame bewegingen of afwisseling in de
beweging

Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

Maximumscore 2
42 ■ Nerfrichting: de steek- of snijrichting is van belang omdat het hout kan scheuren of splijten.

Hardheid: lindenhout is zacht, dus de bewerking laat duidelijke sporen na (het vraagt
meer om snijden dan om hakken).

Maximumscore 2
43 ■ twee van de volgende:

• Door de sokkels komen de figuren ongeveer op ooghoogte van de beschouwer.
• Elk paar heeft zijn eigen sokkel, dus is geïsoleerd van de andere paren.
• De sokkels maken een eenheid van alle paren/het werk.
• De figuren lijken kleiner door deze grote sokkels.

Indien één antwoord juist

Maximumscore 2
44 ■ twee van de volgende:

• De figuren dragen gewone kleding, dat maakt ze alledaags.
• lichaamsproporties gedrongen, of: de figuren zijn niet jong en/of mooi en/of sierlijk (dat

maakt het wat treurig)
• ruwe hanteringswijze maakt ze een beetje grof, weinig verfijnd
• statische houdingen/hoekige vormgeving maakt ze stijf en/of houterig
• Door de kleur worden het realistische, gewone mensen.

Indien één antwoord juist

Maximumscore 2
45 ■ De antwoorden moeten de volgende strekking hebben:

• Bij Degas en Balla gaat het om ballet of om een professionele danseres (het gaat om
lenigheid, soepele beweging en de verovering van de ruimte)

• Bij Balkenhol is het een sociaal gebeuren, een (nogal stijve, formele of onhandige) volkse
dans van paren, eenzaam binnen het gezelschap van andere paren (er wordt maar wat
geschuifeld…)

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Hoofdbedekking

Maximumscore 2
23 ■ twee van de volgende:

• hoge taille (ingesnoerd door brede band)
• v-vormige halslijn (omzoomd door bont)
• halslijn opgevuld door frontje, of: decolleté zedig bedekt
• strakke lange mouwen die over de handen doorlopen (verlengde mouw)
• dunne transparante halsdoek

Indien één antwoord juist

Maximumscore 2
24 ■ twee van de volgende:

• groot formaat of hoog opgewerkt
• nauwkeurige vouwsels
• met gouden knopspelden vastgespeld
• tijdrovend om in elkaar te zetten en te onderhouden (wassen, stijven, vouwen, vastspelden)

Indien één antwoord juist

Maximumscore 2
25 ■ twee van de volgende:

• De hoge vorm van de hoofdbedekking maakt de vrouw langer en/of statiger.
• De hoofdbedekking is hoog op het hoofd geplaatst (en het haar is weggeschoren)

waardoor het voorhoofd goed zichtbaar is.
• De sluier en/of het strakke kapje geeft de vrouw een zedig of hoofs karakter.
• Door de witte kleur wordt de blanke teint en daarmee de reinheid van de vrouw

benadrukt.

Indien één antwoord juist

Maximumscore 1
26 ■ De sluier wordt gevouwen (in plooien) en dan met spelden op het kapje vastgezet.

Indien slechts een deel van het antwoord juist

Maximumscore 3
27 ■ drie van de volgende:

• Het gezicht wordt afgebakend, daardoor wordt de kaaklijn of de (ovale) gezichtsvorm
geaccentueerd, of: de ketting en halslijn worden herhaald in de kinband.

• Door de zwarte kleur ontstaat een (streng maar) voornaam karakter.
• Door het kleurcontrast valt het accent meer op het gezicht.
• Het bestaat niet uit verschillende lagen maar is één compacte vorm (hoed met kinband).
• Rijker van stof (fluweel) en/of van bewerking (borduursel of goudrand met parels)

waardoor de welstand/voornaamheid van de persoon tot uiting komt.

Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
28 ■ twee van de volgende:

• hoge puntige vorm (waardoor het hoofd optisch wordt verlengd)
• v-vorm op voorhoofd wijst naar de neus
• licht van kleur of teer karakter of lijkt licht van gewicht door kleur en materiaal
• beïnvloedt de bewegingen van de draagster

Indien één antwoord juist

Maximumscore 2
29 ■ twee van de volgende:

• hoofd wordt ingesloten door hoed en kinband
• vorm van het hoofd wordt vergroot
• strakke compacte vorm

Indien één antwoord juist

Maximumscore 2
30 ■ twee van de volgende:

• De vorm is ongewoon en opvallend/fantasievol of science-fictionachtig (bij de presentatie
van de hoed op afbeelding 28 nog versterkt door het neuskapje).

• Het grote formaat en/of de vorm is niet zo functioneel: onhandig in het dragen, alleen
voor de show of opzichtig.

• materialen zijn ongebruikelijk: afbeelding 28 ’metallic’, afbeelding 29 reptielenhuid of
schubben

• Ze zouden ook los kunnen worden vertoond, als sculpturen of kunstobjecten.

Indien één antwoord juist

■■■■ Insectachtig

Maximumscore 2
31 ■ Het silhouet heeft een S-lijn, rond van boven en rond van achteren met smalle taille

Onder de kleding wordt een (droit-devant) corset gedragen (dat de boezem omhoog
duwt, de taille insnoert, de buik plat drukt en het achterste accentueert)

Maximumscore 2
32 ■ twee van de volgende:

• Het wijder worden/uitwaaieren van de rok wordt versterkt doordat onderin meer en
grotere bloemen zijn aangebracht.

• De banden van het lijfje wijzen naar de taille (naar midden voor) of lopen van de schouder
via de boezem naar midden voor (en benadrukken daarmee de bovenste lus van de S-lijn).

• De banden zijn bij de boezem niet vastgezet, ze staan daardoor af, waardoor de boezem
breder lijkt.

• trapsgewijs oplopende bandversiering: lang/laag bij de sleep en korter aan de voorkant:
daardoor wordt de S-lijn benadrukt

Indien één antwoord juist

Maximumscore 2
33 ■ twee van de volgende:

• De geborduurde/met kraaltjes bestikte vorm op het voorpand heeft een zandlopervorm
die op taillehoogte heel smal is.

• Door de bolvormen op de heupen lijkt de taille nog smaller.
• Door de brede schouders van de bolero lijkt de taille nog smaller.

Indien één antwoord juist

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
34 ■ vier van de volgende:

• Het lijfje lijkt een pantser door de harde glanzende kralen.
• De bolle vormen op de heupen met de bolle kralen doen denken aan facetachtige

insectenogen (als bijvoorbeeld bij vliegen).
• Veertjes op de bolero lijken op haartjes van bijvoorbeeld bijen en hommels.
• Puntvormen verwijzen naar angels of voelsprieten (van kevers bijvoorbeeld).
• glanzende zwarte kleur, of: diepzwart van het fluweel als huid van insecten
• handschoenen zijn geleed en/of hebben een angel-achtige punt
• bijenbril (met raatvormen en bij) of grote vlindervormige bril (waardoor de ogen groot

lijken)

Indien drie antwoorden juist

Indien minder dan drie antwoorden juist

Maximumscore 2
35 ■ één van de volgende:

• De vrouw lijkt breekbaar door de smalle taille (en dunne armen) en de blote hals, maar
wordt beschermd (gepantserd) door het schildachtige effect van het lijfje en/of de
stekelachtige vormen (en de grote bril).

• In het ontwerp zijn allerlei contrasten aan te wijzen die met kwetsbaar en bescherming
geassocieerd kunnen worden, bijvoorbeeld: kwetsbaar bloot (wijde hals) tegenover
bedekt (onder meer door lange handschoenen), of zachte delen (pluizige schouders)
tegenover harde (lijfje, door de kralen), of bolle en ronde vormen tegenover puntige
scherpe vormen.

Indien een relevant deel van het antwoord juist

Maximumscore 2
36 ■ Het antwoord moet de volgende strekking hebben:

Afbeelding 30: bourgeoismeisje in een omgeving die weelde en deftigheid ademt en
waarvan zij deel uitmaakt (zoekt steun bij het tafeltje en lijkt weggelopen uit het
romantische landschap achter haar op het gordijn)
Afbeelding 31: Uitdagend of agressief of geëmancipeerd: met de hand in de zij in het
spotlight, afgesneden tegen een lege achtergrond (als een covergirl; ook de zonnebril
maakt het een beetje mysterieus)

Maximumscore 1
37 ■ één van de volgende:

• De kevers hebben diepe, rijkgeschakeerde kleuren die een changeanteffect geven.
• De kevers glanzen.
• Van een afstand lijkt de japon bezaaid met juwelen.

Maximumscore 2
38 ■ twee van de volgende:

• Het zijn echte kevers (hoewel niet levend).
• Ze lijken te krioelen (doordat ze in allerlei richtingen zijn bevestigd).
• Omdat een lichaamsvorm wordt gesuggereerd kun je het gevoel krijgen dat je een

heleboel kevers op je eigen lijf voelt bewegen.

Indien één antwoord juist

Antwoorden Deel-
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■■■■ Abakanowicz

Maximumscore 2
39 ■ twee van de volgende:

• Het beeld lijkt onaf, of: er is slechts een gedeelte van het hoofd (en de romp) weergegeven.
• Door het materiaalgebruik van grove vezels ontstaat een grove textuur zonder details (te

grof voor een naturalistische weergave).
• Door de nadrukkelijke textuur van de vezels lijkt het niet op huid maar eerder op

spiervezels of onderhuids weefsel (de binnenkant van de mens).
• De gaten en rafels geven het een grillige vorm.

Indien één antwoord juist

Maximumscore 2
40 ■ Er wordt een afdruk van een gezicht gemaakt, waardoor een (negatieve) mal ontstaat.

In die mal worden de vezels/draden en lijm aangebracht en na droging wordt de mal
verwijderd, of: er wordt daarna een positieve mal gemaakt (door gips of was in de mal te
gieten) waarop vlasvezels en lijm ’geboetseerd’ worden en na droging wordt die positieve
mal verwijderd.

Indien een relevant deel van het antwoord juist

Maximumscore 2
41 ■ twee van de volgende:

• Het grove vezelmateriaal geeft een ruw of verweerd aanzien.
• De structuur roept associaties op met vergankelijkheid, (archeologische) ouderdom of

dood.
• Er ontstaat een onregelmatige textuur waardoor het levendig of sprekend wordt.

Indien één antwoord juist

Maximumscore 3
42 ■ drie van de volgende:

• veel menselijke figuren opgesteld als een (dreigende) massa tegenover je
• De figuren hebben geen gezicht/hoofd, waardoor ze anoniem worden.
• De figuren zijn vrijwel allemaal hetzelfde waardoor ze opgaan in het geheel.
• De figuren staan dicht op elkaar, of: tamelijk gesloten formatie.

Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

Maximumscore 2
43 ■ Overeenkomst: beide gemodelleerd op een grondvorm 

Verschil: afbeelding 34: gemaakt van vezels die met lijm tot een vorm verharden;
afbeelding 35: jute lappen die in een bepaalde vorm gefixeerd worden 

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
44 ■ drie van de volgende:

• In plaats van traditionele ambachtelijkheid of nijverheidstextiel maakte zij autonome
textiel.

• niet decoratief of verhalend maar op zichzelf staand
• grote formaten of monumentaal als bij beeldhouwkunst
• materialen en technieken als zelfstandig beeldend middel gebruikt
• geen versierende of ’mooimakende’ materialen maar natuurlijk materiaal
• De manier waarop Abakanowicz het materiaal toepast is meer op het inhoudelijke

gericht.

Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

■■■■ Rechten

Afbeelding 9: Joseph Kosuth, Collage Mozart, Galerie Thaddaeus Ropac, Salzburg
Afbeelding 20: Openluchtmuseum Middelheim, Antwerpen

■■■■ Met dank aan

Openluchtmuseum Middelheim, Antwerpen
Jessica Thinn from Philip Treacy Limited, London (afbeelding 28 en 29)
Tijs Visser/Jan Fabre (afbeelding 32 en 33)
Ton Hartsuiker

Antwoorden Deel-
scores
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