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Examen VMBO-GL en TL 

2021 

beeldende vakken CSE GL en TL 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

GT-0600-a-21-1-o

tijdvak 1 
vrijdag 28 mei 

13.30 - 15.30 uur 
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Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft 
meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

De tijd voor altijd 

De Nederlandse fotograaf Koos Breukel fotografeerde zijn zoon Casper 
regelmatig vanaf diens geboorte in 2000 tot aan zijn achttiende. 

Op afbeelding 1 zie je een foto van Casper uit 2008 als hij 8 jaar is. 

2p 1 Bekijk afbeelding 1. 
De jongen lijkt zich niet bewust te zijn van de fotograaf. 
 Noem twee kenmerken van de jongen waaraan je dit ziet.

Afbeelding 2 is een foto van Casper als hij 9 jaar is. Afbeelding 3 is een 
foto van Casper als hij 15 jaar is. 

3p 2 Bekijk afbeelding 2 en 3. 
De foto's van Casper vertonen overeenkomsten. 
 Beschrijf drie aspecten van de voorstelling waarin beide foto's van

Casper overeenkomsten vertonen.

2p 3 Bekijk afbeelding 2 en 3. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving waarin beide foto's

overeenkomsten vertonen. Geef bij elk aspect een toelichting.
Doe het zo:

aspect toelichting

2p 4 Bekijk afbeelding 1, 2 en 3. 
Breukel fotografeerde zijn zoon gedurende meerdere jaren. 
 Geef twee mogelijke redenen voor Breukel om zijn zoon meerdere

jaren te fotograferen.
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1p 5 Vergelijk afbeelding 1 met afbeelding 2 en 3. 
De manier waarop Breukel zijn zoon fotografeerde op afbeelding 1 
verschilt van de manier waarop hij hem op afbeelding 2 en 3 
fotografeerde. 
 Noem een verschil tussen de manier van fotograferen van

afbeelding 1 en de manier van fotograferen van afbeelding 2 en 3.
Doe het zo:

afbeelding 1 afbeelding 2 en 3 

Erik Kessels is een Nederlandse reclamemaker. Naast het maken van 
reclame verzamelt hij foto's en maakt hij fototentoonstellingen. In 2011 
maakte hij voor een van deze tentoonstellingen 24 Hrs In Photos (24 Uur 
In Foto's). 

Afbeelding 4 en 5 zijn foto's van 24 Hrs In Photos, waarvoor Kessels bijna 
een miljoen foto's verzamelde die binnen 24 uur op Flickr waren 
geplaatst. Via Flickr kan iedereen foto's delen op internet. Kessels printte 
350.000 van deze foto's en vulde daarmee meerdere ruimtes van een 
museum. 

3p 6 Bekijk afbeelding 4 en 5. 
Kessels kon zoveel foto's verzamelen omdat het maken van foto's 
populair is. 
 Geef drie redenen waarom het maken van foto's populair is.

1p 7 Bekijk afbeelding 4 en 5. 
24 Hrs In Photos is een 
A fotomontage. 
B installatie. 
C reportage. 

2p 8 Bekijk afbeelding 4 en 5. 
Met 24 Hrs In Photos lijkt Kessels iets te zeggen over de manier waarop 
er tegenwoordig met fotografie wordt omgegaan. 
 Geef hiervan twee voorbeelden.

1p 9 Bekijk afbeelding 4 en 5. 
Bezoekers mochten gewoon door en over de bergen foto's lopen. 
 Geef aan wat Kessels met deze manier van tentoonstellen duidelijk

zou willen maken.
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Vanitas 

Op afbeelding 6 zie je een vanitas-stilleven dat rond 1650 is gemaakt door 
de Nederlandse schilder Harmen Steenwijck. 

1p 10 Bekijk afbeelding 6. 
 Leg uit waarom dit een vanitas-stilleven is.

1p 11 Bekijk afbeelding 6. 
Het vanitas-stilleven is 
A symmetrisch geschilderd. 
B expressief geschilderd.  
C naar de waarneming geschilderd. 

2p 12 Bekijk afbeelding 6. 
De schedel valt op. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving van het schilderij waardoor

de schedel opvalt. Geef bij elk aspect een toelichting.
Doe het zo:

aspect toelichting

Op afbeelding 7 zie je Vanitas, een onderdeel van de installatie Tableau 
van de Deense kunstenaar Rose Eken uit 2015. 
Op afbeelding 8 zie je de hele installatie Tableau, een verzameling 
voorwerpen uit verschillende kunstenaars-ateliers. Eken had collega-
kunstenaars om foto's gevraagd van voorwerpen uit hun ateliers. 400 van 
deze voorwerpen maakte ze na in klei. Op afbeelding 9 zie je een detail 
van de installatie. 

1p 13 Bekijk afbeelding 7, 8 en 9. 
Het materiaal klei heeft een vervreemdend effect op het kunstwerk. 
 Leg deze stelling uit.

Pagina: 6Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



GT-0600-a- o 5 / 10 lees verder ►►►

2p 14 Bekijk afbeelding 7 en 8. 
De voorwerpen van Vanitas werden apart van de andere voorwerpen 
tentoongesteld.  
 Geef twee redenen om de voorwerpen van Vanitas apart tentoon te

stellen.

1p 15 Bekijk afbeelding 9. 
De voorwerpen van Tableau zijn voorwerpen van collega-kunstenaars. De 
betekenis van Tableau lijkt daardoor tegengesteld aan de betekenis van 
een vanitas-stilleven. 
 Leg dit uit.

De Nederlandse kunstenaar Louise te Poele maakt fotografische 
stillevens, die ze zorgvuldig samenstelt van allerlei voorwerpen. Op 
afbeelding 10 zie je haar stilleven Vis met ei uit 2015. 

2p 16 Bekijk afbeelding 10. 
Het is een stilleven, toch lijkt het of er beweging te zien is. 
 Beschrijf twee aspecten van de voorstelling waardoor in het stilleven

beweging wordt gesuggereerd.

1p 17 Bekijk afbeelding 10. 
 Leg aan de hand van het aspect ordening uit waardoor in het stilleven

de beweging wordt versterkt.

Voor haar werk stelt Te Poele eerst een stilleven samen, dat ze 
vervolgens fotografeert en daarna bewerkt op de computer. 

3p 18 Het digitaal bewerken van foto's biedt veel mogelijkheden. 
 Noem drie mogelijkheden die het digitaal bewerken van foto's biedt.
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Je kunt Vis met ei ook bekijken via de app AR+T op een smartphone of 
tablet. Wanneer je met die app het stilleven scant, zie je het werk 
bewegen; met een druk op de geluidsknop krijg je extra informatie te 
horen over het werk. 

Op figuur 1 zie je iemand de app gebruiken. 

figuur 1 

1p 19 Bekijk afbeelding 10 en figuur 1. 
Te Poele zei: "Ik wil dat je het gevoel krijgt dat je de voorwerpen kunt 
oppakken, het moet echt, echt, echt zijn." 
 Leg uit op welke manier de app AR+T bijdraagt aan het streven van

Te Poele naar realisme.

2p 20 Bekijk afbeelding 10. 
Dit stilleven van Te Poele wordt op een hedendaagse manier verbeeld. 
 Leg deze hedendaagse manier van verbeelden uit aan de hand van

twee kenmerken van haar kunstwerk.
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Baas maakt tijd 

Op afbeelding 11 en 12 zie je de voor- en achterkant van Real Time 
(Echte Tijd) van de Nederlandse kunstenaar en ontwerper Maarten Baas. 
In de klok, die Baas in 2016 maakte voor Schiphol, wordt non-stop een 
film getoond waarin de tijd wordt weergegeven.  

Op afbeelding 13 a t/m d zie je stills uit de film, waarop je ziet hoe een 
man iedere minuut een of twee wijzers uitwist en opnieuw schildert. Baas 
raakte voor dit project geïnspireerd door de mannen die op de luchthaven 
aan het werk zijn. 

3p 21 Bekijk afbeelding 11 en 12. 
Er lijkt een man in de klok aanwezig te zijn. 
 Noem drie kenmerken van de klok die de indruk wekken dat er echt

een man in de klok aanwezig is.

3p 22 Bekijk afbeelding 11, 12 en 13 a t/m d. 
 Noem drie aspecten van de voorstelling waardoor de indruk ontstaat

dat de man aan het werk is.

1p 23 Bekijk afbeelding 11, 12 en 13 a t/m d. 
De film voor Real Time duurt 
A 1 uur. 
B 12 uur. 
C 24 uur. 

Baas verwijst in de klok naar de Nederlandse schilder Piet Mondriaan. Op 
afbeelding 14 zie je Compositie met rood, geel en blauw, een schilderij 
van Mondriaan uit 1921. 

2p 24 Bekijk afbeelding 11 t/m 14. 
 Leg aan de hand van de aspecten kleur en lijn uit op welke manier

Baas verwijst naar het werk van Mondriaan.

2p 25 Bekijk afbeelding 11, 12 en 13a t/m d. 
Mensen kijken vaak langer naar Real Time dan naar een gewone klok. 
 Geef hiervoor twee mogelijke redenen.
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Tijd speelt ook een rol in een ander werk van Baas: Tree Trunk Chair 
(Boomstronkstoel). Op afbeelding 15 zie je op digitale schetsen van dit 
kunstwerk een boom en een mal. In 2216, 200 jaar na de start van het 
maakproces, kan de stoel worden gebruikt. 

Op afbeelding 16 en 17 zie je digitale schetsen van de stoel. 

1p 26 Bekijk afbeelding 15. 
Bekijk onderstaande stappen uit het proces om Tree Trunk Chair te 
maken. 
 Plaats de stappen in de juiste volgorde. Begin bij de eerste stap in het

proces.
1 boom kappen 
2 boom planten en mal plaatsen 
3 mal maken 
4 stoel schuren en polijsten 
5 200 jaar wachten terwijl de boom groeit 

2p 27 Bekijk afbeelding 15, 16 en 17. 
In het maakproces speelt tijd een belangrijke rol. 
 Beschrijf zowel de rol van de kunstenaar als de rol van tijd in dit

kunstwerk.

Baas plantte de boom in 2016 in de tuin van de Menkemaborg, een 
kasteel dat hoort bij het Groninger Museum. Dit museum, dat het werk 
aankocht, zal de boom de komende twee eeuwen verzorgen. 

3p 28 Bekijk afbeelding 15, 16 en 17. 
 Noem drie redenen waarom het voor het Groninger Museum

interessant is om Tree Trunk Chair nu al aan te kopen.

2p 29 Bekijk afbeelding 11 t/m 17. 
Naast tijd speelt ook humor een rol in beide werken van Baas. 
 Geef voor beide kunstwerken aan wat er grappig aan is.
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De tijd dringt 

In 2009 maakte de Deense kunstenaarsgroep Superflex de video-
installatie Flooded McDonald's (Overspoelde McDonald's). Omdat 
McDonald's een van de bekendste fastfoodketens ter wereld is, werd deze 
keten als voorbeeld genomen voor alle fastfoodketens. 
Op afbeelding 18 t/m 23 zie je stills uit de video, die 21 minuten duurt. 

1p 30 Bekijk afbeelding 18, 19 en 20. 
Het restaurant lijkt plotseling te zijn verlaten, er is bijvoorbeeld niemand 
aanwezig. 
 Noem nog een aspect van de voorstelling waardoor deze indruk

ontstaat.

2p 31 Bekijk afbeelding 18 t/m 23. 
Superflex wil ons met de video bewust maken van milieuvervuiling en 
klimaatverandering. 
 Noem twee aspecten uit de video die verwijzen naar milieuvervuiling

en/of klimaatverandering.

Voor deze video werd er een McDonald's op ware grootte nagebouwd. 
Op figuur 2 en 3 zie je voorbereidingen voor de opnames. 

figuur 2 figuur 3 

3p 32 Bekijk figuur 2 en 3. 
 Geef drie redenen waarom Superflex het restaurant heeft nagebouwd

en niet filmde in een bestaande McDonald's.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 33 Bekijk afbeelding 18 t/m 23. 
Superflex bedacht van tevoren hoe de video zou moeten verlopen; het 
opnemen van de video moest in één keer goed gaan, maar was niet 
helemaal te voorspellen. 
 Leg uit waarom het verloop van de opnames niet te voorspellen was.

Ook de Braziliaanse kunstenares Nele Azevedo maakt werk over 
klimaatverandering. 
Op afbeelding 24, 25 en 26 zie je Melting Men (Smeltende Mensen) uit 
2009. Voor het werk liet Azevedo duizend figuurtjes van ijs plaatsen in het 
centrum van Berlijn. 

1p 34 Bekijk afbeelding 24, 25 en 26. 
Veel mensen hielpen Azevedo bij het plaatsen van de figuurtjes. 
 Leg uit waarom de hulp van veel mensen belangrijk was bij het maken

van het kunstwerk.

2p 35 Bekijk afbeelding 24, 25 en 26. 
Azevedo gebruikt mallen om de figuurtjes te maken. 
 Noem twee voordelen van het werken met een mal.

2p 36 Bekijk afbeelding 24, 25 en 26. 
 Geef aan of onderstaande beweringen juist of onjuist zijn.
1 De hoeveelheid ijsfiguurtjes bepaalt de zeggingskracht van het

kunstwerk. 
2 Het kunstwerk heeft een permanent karakter. 
3 Het kunstwerk is een assemblage. 

Doe het zo: Neem de nummers van de zinnen over op je antwoordblad en 
zet het juiste antwoord erachter. 

1p 37 Bekijk afbeelding 18 t/m 26. 
Superflex en Azevedo maken met hun kunstwerken mensen op dezelfde 
manier bewust van het feit dat 'de tijd dringt' om het milieu te redden. 
 Leg uit op welke manier zij dat doen.

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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PT-0600-d-21-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2021 
 
 
 

 beeldende vakken CPE GL en TL 
 tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen, audiovisuele vormgeving 

 
 
 
 
 
 
 
Opgavenboekje 
Dit examen bestaat uit de onderdelen A, B, C, D, E en F. 
Je moet alle onderdelen uitvoeren. 
Maak gebruik van de informatie uit het magazine. 
 
 
Tijd 

Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 

gedurende 720 minuten

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________ 
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Opdracht 
 
Maak een autonoom of toegepast werkstuk waarin jij een van 
onderstaande subthema’s van Tijd verbeeldt. 

o het vastleggen van tijd 
o de tijd bewaren 
o vanitas 
o de tijd dringt 

 
Kruis hierboven aan welk subthema jij gaat verbeelden. 

 
Raadpleeg het magazine Tijd. 
 
 

Let op! 
 
 In dit examen moet je procesmatig werken. 
 
 Verzamel al je schetsen, studies, materiaalproefjes, aantekeningen en 

opmerkingen. Geef daarbij de volgorde van ontstaan aan door alles 
per onderdeel te nummeren. Als je bijvoorbeeld bij onderdeel B vier 
schetsen hebt gemaakt, nummer deze dan met B1, B2, B3 en B4. 

 
 Vul een onderdeel in dit boekje telkens in wanneer je met dat 

onderdeel bezig bent. 
 

Pagina: 18Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 
PT-0600-d-21-1-o 3 / 17 lees verder ►►►

Tijdpad en puntenverdeling 
 
Vul in de vierde kolom van dit schema de tijd in die je aan elk onderdeel 
hebt gewerkt. 
 

 

Onderdeel 
 

 
maximum-

score 
 

adviestijd 
 

gewerkte 
tijd 

 
 
A Oriënteren 
 
 

 4 ± 50 minuten  .................................  

 
 
B Beeldend onderzoeken 
 
 

 9 ± 100 minuten 

 
 

 .................................  

 
 
C Ontwerp vaststellen 
 
 

 2 ± 20 minuten 

 
 

 .................................  

 
 
D Werkstuk uitvoeren 
 
 

 25 ± 500 minuten 

 
 

 .................................  

 
 
E Analyseren, evalueren en 
 beoordelen 
 
 

 7 ± 30 minuten  .................................  

 
 
F Presenteren 
 

 

 3 
 

± 20 minuten 
 

 
 

 .................................  
 

+ 
 
 
 Totaal: 
 
 

 50 720 minuten 

 
 

 .................................  
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A: Oriënteren 4 punten  ± 50 minuten 

 
 
Bij de beoordeling van dit onderdeel wordt de mate bekeken waarin jij je 
breed op de mogelijkheden van het thema hebt georiënteerd. 
 
 
Laat je inspireren door de teksten en afbeeldingen in het magazine. 
 
Je oriënteert je bij dit onderdeel op verschillende mogelijkheden om 
een autonoom of toegepast werkstuk te maken waarin je het door jou 
gekozen subthema, een van de vier hieronder, verbeeldt: 

o het vastleggen van tijd 
o de tijd bewaren 
o vanitas 
o de tijd dringt 

 
 
versnellen 
 confronteren 
 
 
 verwachten 
tijdsverloop 
 TIJD 
 
 
 bewaren 
 vergaan 
 
 herinneren 
 
toekomst 
 tijdgeest 
 
 

1 Vul in bovenstaand schema de begrippen aan met nog meer 
mogelijkheden die passen bij het door jou gekozen subthema. 
 

2 Markeer of omcirkel een aantal mogelijkheden waarop jij je wilt oriënteren. 
 

3 Oriënteer je nu zo breed mogelijk op de mogelijkheden die je hebt 
gekozen en verbeeld ze op een ideeënblad. 
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B: Beeldend onderzoeken 9 punten  ± 100 minuten 

 
 
Bij de beoordeling van dit onderdeel wordt de mate bekeken waarin jij 
diep en samenhangend beeldend onderzoek hebt gedaan. 
 
 
Onderzoek enkele van de mogelijkheden uit onderdeel A. 
 
Maak schetsen, studies en proefjes waarin je diepgaand en 
samenhangend onderzoek doet naar het verbeelden van het door jou 
gekozen subthema. 
 
Het gaat erom dat je laat zien dat je onderzoek hebt gedaan 
en wat dat onderzoek heeft opgeleverd. 
 
Onderzoek in je schetsen, studies en proefjes: 
 aspecten van de voorstelling, 
 aspecten van de vormgeving (beeldende aspecten, materialen, 

technieken), 
en onderzoek of deze aspecten geschikt zijn voor het verbeelden van de 
inhoud. 
 
Nummer en bewaar al je schetsen, studies en proefjes! 
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C: Ontwerp vaststellen 2 punten  ± 20 minuten 

 
Bij de beoordeling van dit onderdeel wordt de manier bekeken waarop jij 
de resultaten uit het onderzoek bij onderdeel B hebt verwerkt. 
 

Je hebt bij onderdeel B beeldend onderzoek gedaan. Bekijk je resultaten. 
 

1 Zet de letter C op de schetsen, studies en/of proefjes uit onderdeel B die 
je in je werkstuk wilt gaan verwerken. 
 

2 Inhoud: Ik koos het volgende subthema: 
o het vastleggen van tijd 
o de tijd bewaren 
o vanitas 
o de tijd dringt 

 
Leg uit waar je werkstuk over gaat:  ..........................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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3 Leg uit op welke manier je die inhoud laat zien. 
 
Beschrijf hierbij 

 de aspecten van de voorstelling, 
 de aspecten van de vormgeving (beeldende aspecten, materialen, 

technieken). 
 
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 

 

Geef je werkstuk een voorlopige en toepasselijke titel. 

 

Voorlopige en toepasselijke titel:  ..............................................................  
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D: Werkstuk uitvoeren 25 punten  ± 500 minuten 

 
Bij de beoordeling van dit onderdeel wordt de mate bekeken waarin jij het 
thema passend bij de opdracht hebt verbeeld. 
 
 
Maak je werkstuk en geef het een definitieve titel. 
 
 

Titel:  ..............................................................................................................  
 
 
Heb je je werkstuk uitgevoerd zoals je had vastgesteld bij onderdeel C? 
Ja? Ga naar pagina 9. 
Nee? Beschrijf hieronder welke wijziging(en) je aanbracht en wat de 
reden is voor de wijziging(en). 
 
Beschrijf hierbij 
 
 de aspecten van de voorstelling, 
 de aspecten van de vormgeving (beeldende aspecten, materialen, 

technieken). 
 
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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E: Analyseren, evalueren en beoordelen 7 punten  ± 30 minuten 

 
Bij de beoordeling van dit onderdeel wordt de wijze bekeken waarop jij 
jouw eigen werkstuk, jouw werkproces én het werkstuk van een andere 
kandidaat hebt geanalyseerd, geëvalueerd en beoordeeld. 
 

Analyseer, evalueer en beoordeel je eigen werkstuk en werkproces aan 
de hand van de opgaven op pagina 9 tot en met 12. 

Ik koos het volgende subthema: 

o het vastleggen van tijd 
o de tijd bewaren 
o vanitas 
o de tijd dringt 

 
omdat  ......................................................................................................  
 
 .................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................  
 
 
 
Vul in: 

 
Titel:  ........................................................................................................  
 
Formaat:  ..................................................................................................  
 
Materiaal/techniek:  ...................................................................................  
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Analyse-evaluatie-beoordelingsschema eigen werkstuk/-proces 
 
Bekijk je werkstuk in zijn geheel. 
 
Geef van jouw werkstuk aan waarover je enthousiast bent en waarover je 
minder enthousiast bent. 
 
Ik ben enthousiast over  ............................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
omdat  ......................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
Ik ben minder enthousiast over  .................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
omdat  ......................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  
 

 
Voorstelling 
Zijn de aspecten van de voorstelling goed gekozen om het door jou 
gekozen subthema te verbeelden? 
 
ja / nee / redelijk (omcirkel wat van toepassing is) 
 
Geef een voorbeeld van een aspect van de voorstelling van jouw 
werkstuk dat past bij de inhoud die je wil laten zien. 
 
voorbeeld  .................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
omdat  ......................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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Vormgeving 
Zijn de aspecten van de vormgeving (beeldende aspecten, materialen, 
technieken) goed toegepast om het door jou gekozen subthema te 
verbeelden? 
 
ja / nee / redelijk (omcirkel wat van toepassing is) 
 
Geef een voorbeeld van een aspect van de vormgeving van jouw 
werkstuk dat past bij de inhoud die je wil laten zien. 
 
voorbeeld  .................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

omdat  ......................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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Bekijk je werkproces. 
 
Geef van je werkproces aan waarover je enthousiast bent en waarover je 
minder enthousiast bent. Denk aan je oriëntatie op het thema, je beeldend 
onderzoek of het maken van het eindwerkstuk. 
 
Ik ben enthousiast over  ............................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
omdat  ......................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

Ik ben minder enthousiast over  .................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

omdat  ......................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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Analyse-evaluatie-beoordelingsschema andermans werkstuk 
 
Analyseer, evalueer en beoordeel hier het werkstuk van een andere 
kandidaat. Kies daarvoor een werkstuk waarvan jij vindt dat het sterk 
verschilt van dat van jou. 
 
Ik analyseer, evalueer en beoordeel het werkstuk van: 
 
 ....................................................................................  (naam kandidaat) 

 

Hij/zij koos het volgende subthema: 

o het vastleggen van tijd 
o de tijd bewaren 
o vanitas 
o de tijd dringt 

 
Het werkstuk verschilt sterk van mijn eigen werkstuk omdat: 
 
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 
Vul in: 

 
Titel:  ........................................................................................................  
 
Formaat:  ..................................................................................................  
 
Materiaal/techniek:  ...................................................................................  
 
 
Analyseer, evalueer en beoordeel dit werkstuk aan de hand van de 
opgaven op de volgende pagina's. 
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Inhoud: Beschrijf welke inhoud er volgens jou in dit werkstuk is 
verbeeld. 
 
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 
Voorstelling 
Zijn de aspecten van de voorstelling goed gekozen om het door hem/haar 
gekozen subthema te verbeelden? 
 
ja / nee / redelijk (omcirkel wat van toepassing is) 
 
Geef een voorbeeld van een aspect van de voorstelling van het werkstuk 
dat past bij de inhoud die hij/zij wil laten zien. 
 
voorbeeld  .................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

omdat  ......................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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Vormgeving 
Zijn de aspecten van de vormgeving (beeldende aspecten, materialen, 
technieken) goed toegepast om het door hem/haar gekozen subthema te 
verbeelden? 
 
ja / nee / redelijk (omcirkel wat van toepassing is) 
 
Geef een voorbeeld van een aspect van de vormgeving van het werkstuk 
dat past bij de inhoud die hij/zij wil laten zien. 
 

voorbeeld  .................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

omdat  ......................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  
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Geef van dit werkstuk aan waarover je enthousiast bent en waarover je 
minder enthousiast bent. 
 

Ik ben enthousiast over  ............................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

omdat  ......................................................................................................  

 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

Ik ben minder enthousiast over  .................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

omdat  ......................................................................................................  
 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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F: Presenteren 3 punten  ± 20 minuten 

 
 
Bij de beoordeling van dit onderdeel wordt bekeken of jouw werkstuk in de 
presentatie tot zijn recht komt, of je jouw uitgangspunten duidelijk hebt 
gemaakt en in hoeverre de presentatie zicht geeft op jouw werkproces. 
 
 
Maak een presentatie waarin: 
 jouw werkstuk goed tot zijn recht komt, 
 jouw uitgangspunt(en) duidelijk wordt/worden gemaakt, 
 jouw werkproces duidelijk zichtbaar is. 
 
 
 

einde  
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GT-0600-a-19-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2019 
 
 
 

 beeldende vakken CSE GL en TL 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 21 mei

13.30 - 15.30 uur
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Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft 
meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 
 
 

Zelfportretten 

 
De beroemde zeventiende-eeuwse Nederlandse schilder  
Rembrandt van Rijn maakte veel zelfportretten. 
 
Op afbeelding 1 zie je een zelfportret dat hij schilderde rond 1635. 
 

2p 1 Bekijk afbeelding 1. 
Met dit portret wilde Rembrandt laten zien dat hij een succesvolle en 
goede schilder was. 
 Noem twee aspecten van de voorstelling waaraan je kan zien dat hij 

succesvol was. 
 

1p 2 Bekijk afbeelding 1. 
Rembrandt schilderde dit portret realistisch. 
 Noem een voorbeeld van het aspect licht waaraan je dat kan zien.  
 

1p 3 Bekijk afbeelding 1. 
Rembrandt schilderde dit portret realistisch. 
 Noem een voorbeeld van het aspect textuur waaraan je dat kan zien. 
 

1p 4 Bekijk afbeelding 1. 
Je zou kunnen stellen dat dit zelfportret een 
A religieuze functie heeft. 
B toegepaste functie heeft. 
C wervende functie heeft. 
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Rembrandt maakte naast schilderijen ook veel etsen. 
Op figuur 1, 2 en 3 zie je er drie, alle zelfportretten, gemaakt rond 1631. 
De zelfportretten zijn afgebeeld op ongeveer ware grootte. 

figuur 1 figuur 2 figuur 3 

 

 

2p 5 Bekijk figuur 1, 2 en 3. 
Met deze etsen deed Rembrandt onderzoek naar het maken van 
portretten. 
 Noem twee aspecten die Rembrandt onderzocht met deze etsen. 

 
figuur 4 is een detail van figuur 2 

 
 

1p 6 Bekijk figuur 2 en 4. 
Het suggereren van plasticiteit in een schilderij is anders dan in een ets. 
 Beschrijf hoe Rembrandt plasticiteit suggereert in deze ets. 
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2p 7 Bekijk afbeelding 1. 
Schilders maken vaak een zelfportret. 
 Noem twee redenen die het aantrekkelijk maken voor een schilder om 

zichzelf en niet een ander model te schilderen. 

 
De Oostenrijkse kunstenaar Egon Schiele maakte ruim 100 zelfportretten. 
Op afbeelding 2 zie je een zelfportret uit 1912. 
 

2p 8 Vergelijk afbeelding 1 en 2. 
Het portret van Schiele verschilt van het portret van Rembrandt. 
 Noem twee aspecten van de voorstelling waarin de portretten 

verschillen. Doe het zo: 
 

Rembrandt Schiele 

  

  

 
1p 9 Vergelijk afbeelding 1 en 2. 

De hanteringswijze van beide schilders is verschillend. 
 Beschrijf de hanteringswijze van Rembrandt. 
 

1p 10 Vergelijk afbeelding 1 en 2. 
 Beschrijf de hanteringswijze van Schiele. 
 

1p 11 Bekijk afbeelding 2. 
In dit zelfportret van Schiele ligt de nadruk op 
A expressie. 
B harmonie. 
C naturalisme. 
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De Amerikaanse fotograaf Cindy Sherman werd bekend met foto's die ze 
van zichzelf maakte. 
 
Op afbeelding 3 en 4 zie je foto's die zij maakte in 2008 en in 2000. 
Figuur 5 is een portretfoto van Sherman gemaakt door Mark Seliger. 

figuur 5 

 
 

2p 12 Bekijk afbeelding 3. 
Sherman fotografeert zichzelf als een rijke dame. 
 Noem twee aspecten van de voorstelling waardoor de dame rijk lijkt 

te zijn. 
 

2p 13 Bekijk afbeelding 4 en figuur 5. 
Op deze foto fotografeert Sherman zich als weer een andere vrouw. 
 Noem twee handelingen die Sherman moet doen om zichzelf te 

veranderen in deze vrouw. 
 

1p 14 Bekijk figuur 5 en afbeelding 3 en 4. 
Sherman noemt de foto's die zij van zichzelf maakt geen zelfportretten. 
 Leg uit waarom Sherman deze foto's geen zelfportretten noemt. 

 
Sherman heeft gezegd: "We zijn allemaal het product van wat we willen 
laten zien aan de buitenwereld, zelfs mensen die denken dat ze daar 
weinig tijd aan besteden." 
 

1p 15 Bekijk afbeelding 1 t/m 4. 
Rembrandt verbeeldt in zijn zelfportret zijn succes. 
Schiele en Sherman verbeelden in hun portretten iets anders. 
 Leg uit wat Schiele verbeeldt in zijn zelfportret. 
 

1p 16 Bekijk afbeelding 3 en 4. 
 Leg uit wat Sherman verbeeldt in haar portretten. 
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Het Deventer Stadhuis 

 
Het tweede gebouw van links op afbeelding 5 is het nieuwe deel voor het 
stadhuis van Deventer. Het werd ontworpen door het architectenbureau 
Neutelings Riedijk en ging in 2016 open. 
 
Een van de uitgangspunten voor het ontwerp was dat het aansluit bij de 
identiteit van de historische binnenstad. 
 

3p 17 Bekijk afbeelding 5. 
 Noem drie kenmerken van het stadhuis waardoor het aansluit bij de 

naastgelegen gebouwen. 
 

2p 18 Bekijk afbeelding 5. 
Er zijn ook verschillen tussen het stadhuis en de naastgelegen gebouwen. 
 Noem twee van die verschillen. Doe het zo: 
 

nieuwe deel stadhuis naastgelegen gebouwen 

  

  

 
De Nederlandse kunstenaar Loes ten Anscher kreeg de opdracht een 
kunstwerk te maken als invulling van de houten kozijnen van het gebouw: 
het Deventer Raamwerk. 
 
Ten Anscher trok langs alle wijken van de stad en haalde bij 2264 
willekeurig gekozen inwoners een vinger- of teenafdruk op. De afdrukken 
verwerkte zij tot aluminium raamwerken, die aan de buitenkant, in de 
kozijnen en voor het glas geplaatst werden. 
 
Op afbeelding 6 en 7 zie je details van het Deventer Raamwerk. 
Op afbeelding 8 zie je enkele foto's van het maakproces van het Deventer 
Raamwerk. 
 

2p 19 Bekijk afbeelding 5 t/m 7. 
Ten Anscher ontwierp het Deventer Raamwerk speciaal voor het stadhuis. 
 Geef voor onderstaande zinnen aan of ze juist of onjuist zijn. 
1 De open vormen van de raamwerken zorgen voor een speelse lichtval. 
2 De elkaar overlappende raamwerken zorgen voor schaduwwerking. 
3 De voorstelling van elk raamwerk heeft een geometrisch karakter. 
 
Doe het zo: Neem de nummers van de zinnen over op je antwoordblad en 
zet het juiste antwoord erachter. 
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1p 20 Bekijk afbeelding 8. 
Voor het maken van het Deventer Raamwerk moest een aantal stappen 
worden doorlopen. Op afbeelding 8 zie je enkele stappen van het proces 
in willekeurige volgorde. 
 Zet de letters van de stappen in de juiste volgorde op je antwoordblad. 
 

1p 21 Geef een argument waarom Ten Anscher vinger- en teenafdrukken koos 
om in het kunstwerk te verwerken. 

 
Veel inwoners van Deventer waren negatief over de bouw van dit 
stadhuis. Een doel van Ten Anscher was om de inwoners positief over het 
nieuwe stadhuis te laten denken. 
 
Op afbeelding 9 zie je de metalen plaatjes die alle deelnemers aan het 
project kregen. Op elk plaatje staat het nummer van hun 'eigen' 
raamwerk. 
 

1p 22 Bekijk afbeelding 9. 
 Leg de functie van het metalen plaatje uit. 
 

2p 23 De werkplaats van Ten Anscher bevond zich in een winkelpand midden in 
de binnenstad van Deventer. 
 Geef twee mogelijke argumenten die Ten Anscher hiervoor had. 
 

2p 24 Bekijk afbeelding 5, 6 en 7. 
De meningen over het nieuwe stadhuis zijn nu veel positiever dan vóór de 
bouw. 
 Geef twee mogelijke redenen waarom de meningen over het stadhuis 

nu positief zijn. 
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Uniform of Uniek? 

 
De kunstenaar Do Ho Suh groeide op in Zuid-Korea en emigreerde na zijn 
militaire dienst naar Amerika. De verschillen tussen de Zuid-Koreaanse en 
de westerse cultuur inspireren hem in zijn werk. Op afbeelding 10 zie je 
Paratrooper-I uit 2003. Afbeelding 11 is een detail van het kunstwerk. 
 
Een paratroeper is een militaire parachutist die vecht in een voor hem 
onbekende omgeving. 
 

2p 25 Bekijk afbeelding 10 en 11. 
 Noem twee aspecten van de voorstelling die de indruk wekken dat de 

paratroeper net geland is. 
 

1p 26 Bekijk afbeelding 10 en 11. 
De houding van de paratroeper is 
A dynamisch. 
B geometrisch. 
C statisch. 

 
Op afbeelding 12 zie je een ander detail van Paratrooper-I: een linnen 
doek waarop 3000 namen van Suhs familie en vrienden zijn geborduurd. 
 

2p 27 Bekijk afbeelding 10, 11 en 12. 
In het kunstwerk wordt verwezen naar een parachute. 
 Noem twee kenmerken van het linnen doek waarmee wordt verwezen 

naar een parachute. 
 

1p 28 Bekijk afbeelding 10, 11 en 12. 
Je zou kunnen stellen dat het kunstwerk de rol van Suhs familie bij zijn 
emigratie verbeeldt. 
 Leg deze stelling uit aan de hand van het kunstwerk. 
 

1p 29 Bekijk afbeelding 10 en 11. 
Het kunstwerk Paratrooper-I heeft voornamelijk een 
A ironisch karakter. 
B realistisch karakter. 
C symbolisch karakter. 
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In Zuid-Korea moeten alle jongens het leger in. Suhs ervaring in het leger 
inspireerde hem in 2005 tot het maken van Some/One. Je ziet dit werk op 
afbeelding 13 en figuur 6. Afbeelding 15 is een detail van het kunstwerk. 
 
Some/One zou je als één woord kunnen lezen (someone = iemand), maar 
ook als twee woorden (some = meerderen en one = één). 
 
Op afbeelding 14 zie je een traditioneel harnas zoals dat vroeger werd 
gedragen door Koreaanse soldaten. 
 
figuur 6 

 
 

3p 30 Bekijk afbeelding 13 en figuur 6. 
Some/One straalt macht uit. 
 Noem drie kenmerken van Some/One die macht uitstralen. 
 

2p 31 Bekijk afbeelding 13, 14 en 15 en figuur 6. 
Some/One lijkt op het Koreaanse harnas. 
 Leg aan de hand van de kleur en de structuur uit dat Some/One op 

een traditioneel Koreaans harnas lijkt. 
 

2p 32 Bekijk afbeelding 13 en figuur 6. 
Je kunt het kunstwerk, dat van binnen bekleed is met spiegels, binnen 
gaan. 
 Beschrijf twee effecten van het kunstwerk op de beschouwer wanneer 

die zich in het kunstwerk bevindt. 
 

2p 33 Bekijk afbeelding 13 en 15. 
Als soldaat ben je een klein onderdeel van één groot leger. 
 Leg uit dat Suh in Some/One zowel de eenheid van een groot leger als 

de identiteit van ieder individu laat zien. 
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Klederdracht op de catwalk 

 
De Spaanse schilder Pablo Picasso was in 1905 op vakantie in Nederland 
en raakte geïnspireerd door vrouwen in klederdracht. Hij schilderde Les 
trois Hollandaises (Drie Nederlandse meisjes), dat je ziet op afbeelding 
16. 
 
Op figuur 7 en 8 zie je foto's van Nederlandse meisjes in klederdracht 
rond 1900. Op de schouders van de vrouw op de rechterfoto ligt een juk 
waarmee ze emmers draagt. 

figuur 7 figuur 8 

 
 

3p 34 Bekijk afbeelding 16 en figuur 7 en 8. 
De vrouwen op het schilderij van Picasso dragen kleding die lijkt op de 
klederdracht van de meisjes op beide foto's. 
 Noem drie aspecten van de klederdracht op de foto’s die 

overeenkomen met de kleding van de vrouwen op het schilderij. 

 
Ook de Nederlandse ontwerpers Viktor Horsting en Rolf Snoeren lieten 
zich inspireren door klederdrachten voor hun herfst-wintercollectie 2007. 
Op afbeelding 17 en 18 zie je ontwerpen uit deze collectie van hun 
wereldberoemde modehuis Viktor & Rolf. Ontwerpen van hen zijn 
spraakmakend en worden getoond in vele musea. 
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2p 35 Bekijk afbeelding 17 en 18 en figuur 7 en 8. 
Ondanks overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld klompen zijn er ook 
verschillen tussen de ontwerpen van Viktor & Rolf en de klederdracht. 
 Noem twee van deze verschillen. Doe het zo: 
 

ontwerpen Viktor & Rolf klederdracht 

  

  

 
Op afbeelding 19 zie je een paar traditionele klompen en op afbeelding 20 
klompen die Viktor & Rolf ontwierpen voor deze collectie. 
 

2p 36 Bekijk afbeelding 19 en 20. 
 Noem twee voorbeelden waarin de klompen van Viktor & Rolf 

verschillen van traditionele klompen. 
 

1p 37 Bekijk afbeelding 20. 
Je zou kunnen zeggen dat de ontwerpers de klomp gebruiken om de 
identiteit van hun merk Viktor & Rolf te versterken. 
 Leg deze bewering uit. 

 
Viktor & Rolf proberen de grenzen in de modewereld te verschuiven, 
onder andere door spraakmakende modeshows. 
Op afbeelding 17, 18 en 21 zie je foto's van hun modeshow in Parijs waar 
de modellen met een bijzondere constructie op hun schouders liepen. 
 

2p 38 Bekijk afbeelding 17, 18 en 21. 
Aan de constructies op de schouders van de modellen hangen lampen. 
 Noem nog twee mogelijke redenen die Viktor & Rolf hebben om de 

constructies te gebruiken in deze modeshow. 
 

2p 39 Bekijk afbeelding 17, 18 en 21. 
Deze modeshow was best zwaar voor de modellen. 
 Noem twee aspecten van deze show die zwaar kunnen zijn voor de 

modellen. 
 

2p 40 Bekijk afbeelding 17, 18 en 21. 
Je kan Viktor & Rolf zowel modeontwerpers als kunstenaars noemen. 
 Geef voor beide een argument. 
 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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GT-0600-a-19-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2019 
 
 
 

 beeldende vakken CSE GL en TL 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 18 juni

13.30 - 15.30 uur
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Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft 
meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 
 
 

Online / Offline identiteit 

 
Op afbeelding 1 en 2 zie je werk uit 2017 van de Nederlandse ontwerpers 
Annebel de Kok en Esther van Brakel. Tijdens hun studie maakten zij het 
project Nu ook Offline. Het project bestaat uit kleding met daarop teksten 
en foto's van Facebookprofielen. 
 
Op afbeelding 3 zie je een voorbeeld van de huisstijl van Facebook. 
 

2p 1 Bekijk afbeelding 1, 2 en 3. 
 Noem twee kenmerken van de kleding die verwijzen naar de huisstijl 

van Facebook. 

 
De Kok en Van Brakel vonden persoonlijke teksten en foto's op profielen 
van Facebookvrienden. Ze printten een deel van deze teksten op kleding 
en gaven die kleding aan deze vrienden. 
De Kok en Van Brakel wilden hen ervan bewust maken dat je online 
makkelijker dingen zegt dan in de echte wereld. 
Hun vrienden aarzelden om de kleding in het openbaar te dragen. 
 

2p 2 Bekijk afbeelding 1 en 2. 
De teksten op de kleding zijn niet goed leesbaar. 
 Geef hiervoor twee oorzaken. 
 

1p 3 Bekijk afbeelding 1, 2 en 3. 
 Leg uit waarom je een tekst wel op Facebook zou plaatsen, maar die 

tekst liever niet in het openbaar op je kleding wilt dragen. 
 

2p 4 Bekijk afbeelding 1, 2 en 3. 
De Kok en Van Brakel noemen hun werk 'draagbare fashion als 
kunstobject'. 
 Geef een argument om het project mode te noemen en een argument 

om het project kunst te noemen. 
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De Nederlandse fotograaf Willem Popelier gaf in 2015 een Do-It-
Yourselfie-Guide uit, een instructieboekje voor het maken van selfies. 
Je ziet de omslag van dit boekje op afbeelding 4 en twee dubbele 
pagina's uit dit boekje op afbeelding 5 en 6. 
 

3p 5 Bekijk afbeelding 5 en 6. 
De foto's vormen een serie. 
 Noem drie aspecten van de voorstelling waardoor de foto's een serie 

vormen. 
 

2p 6 Noem twee aspecten van de vormgeving waardoor de foto's een serie 
vormen. Leg je antwoorden uit. 

 
Popelier onderzocht welke foto's op social media het meest geliket 
worden. Vervolgens schreef hij het boekje met 66 ironische tips om zo'n 
'goede' foto te maken. 
 

1p 7 Bekijk afbeelding 4, 5 en 6. 
Met de ironische foto's en teksten geeft Popelier commentaar. 
 Geef een voorbeeld waaraan je kunt zien dat de foto's en teksten 

ironisch zijn. 
 

1p 8 Bekijk afbeelding 4, 5 en 6. 
 Leg uit waarop Popelier met zijn Do-It-Yourselfie-Guide commentaar 

geeft. 

 
Op afbeelding 7 en 8 zie je het werk Take A Selfie, Fake A Life dat de 
Colombiaanse kunstenaar Camilo Matiz maakte in 2015. Zijn werk bestaat 
uit een lichtgevende tekst die voor een spiegel hangt. 
De titel kan je vertalen met Maak een selfie, fake een leven. 
 

1p 9 Bekijk afbeelding 7 en 8. 
Om de tekst een ander spiegelbeeld te geven, plakte Matiz 
A delen van de letters aan de achterkant af.  
B delen van de letters aan de achter- en de voorkant af. 
C delen van de letters aan de voorkant af. 
 

1p 10 Bekijk afbeelding 7 en 8. 
Het kunstwerk verwijst naar het maken van een selfie. 
 Noem een manier waarop Matiz verwijst naar het maken van een 

selfie. 
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1p 11 Bekijk afbeelding 7 en 8. 
Met zijn werk levert Matiz commentaar op het nemen van selfies. 
 Leg uit welk commentaar Matiz hier levert. 
 
 

Zelfportretten 

 
Op afbeelding 9 zie je Self portrait X-ray (Röntgenzelfportret) van de 
Engelse kunstenaar Damien Hirst uit 2010. 
Het kunstwerk bestaat uit een aantal röntgenfoto's van Hirst zelf. 
 

2p 12 Bekijk afbeelding 9. 
Hirst wijkt af van de traditionele manier waarop kunstenaars zelfportretten 
maken. 
 Geef twee voorbeelden waarin het zelfportret van Hirst afwijkt van een 

traditioneel zelfportret. 
 

1p 13 Bekijk afbeelding 9. 
Dit zelfportret is  
A expressief. 
B naar de fantasie. 
C vervreemdend. 
 

2p 14 Bekijk afbeelding 9. 
Er ontstond een discussie of dit werk van Hirst wel of geen kunstwerk is. 
 Geef voor beide meningen een argument. 

 
Op afbeelding 10 t/m 13 zie je het kunstwerk Contemplating a self portrait 
as a pharmacist (Nadenkend over een zelfportret als apotheker) dat Hirst 
maakte in 1998. 
Het kunstwerk bestaat uit verschillende afgesloten vitrines waarin het 
atelier van een kunstenaar is nagebouwd. 
 

3p 15 Bekijk afbeelding 10 t/m 13. 
 Noem drie kenmerken van het werk die verwijzen naar een atelier van 

een kunstenaar. 
 

2p 16 Bekijk afbeelding 10 t/m 13. 
Het lijkt alsof de ruimte echt gebruikt wordt als atelier, maar als je beter 
kijkt zie je dat dat niet de bedoeling is. 
 Noem twee redenen waaraan je kunt zien dat het kunstwerk niet als 

atelier te gebruiken is. 
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3p 17 Bekijk afbeelding 10 t/m 13. 
 Leg aan de hand van drie aspecten van het werk uit, op welke manier 

Hirst verwijst naar de titel van het werk. 

 
In dit werk lijkt Hirst een kunstenaar te vergelijken met een apotheker. 
 

1p 18 Bekijk afbeelding 10 t/m 13. 
Hirst vraagt zich af waarom mensen wel vertrouwen hebben in de 
genezende werking van medicijnen maar niet in die werking van kunst. 
 Geef een reden waarom je kunst als medicijn zou kunnen 

beschouwen. 
 

1p 19 Bekijk afbeelding 9 t/m 13. 
Hirst verbeeldt zijn identiteit op verschillende manieren in deze twee 
kunstwerken. 
 Noem het kunstwerk waarin Hirsts identiteit volgens jou het best naar 

voren komt en geef hiervoor een argument. 
 
 

Delfts blauw in een nieuw jasje 

 
Op afbeelding 14 zie je een ontwerptekening voor de Amsterdamse 
Cuyperspassage, een tunnel voor fietsers en voetgangers die onder het 
Centraal Station door loopt en het oude centrum met nieuwe wijken van 
de stad verbindt. De tunnel is ontworpen door het architectenbureau 
Benthem Crouwel en in 2015 geopend. 
 
Op afbeelding 15 zie je de ingang van de tunnel aan de kant van het oude 
centrum. Je ziet dat de tunnel is gesplitst in een deel voor voetgangers en 
een deel voor fietsers. 
 

2p 20 Bekijk afbeelding 15. 
 Het ontwerp van het fietsgedeelte en het ontwerp van het 

voetgangersgedeelte zijn verschillend. Noem twee van deze 
verschillen. Doe het zo: 

 

fietsgedeelte voetgangersgedeelte 

  

  

 
 
 

Pagina: 57Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 GT-0600-a-19-2-o 6 / 9 lees verder ►►►

Ontwerper Irma Boom ontwierp de tegelwand voor de tunnel. Delen van 
de tegelwand van de tunnel zie je op afbeelding 16 en 17.  
 

2p 21 Bekijk afbeelding 15, 16 en 17. 
De tegelwand van de tunnel sluit aan bij Nederlands cultureel erfgoed. 
 Noem twee kenmerken van de tegelwand waaraan je dit kunt zien. 
 

3p 22 Bekijk afbeelding 15, 16 en 17. 
De tegelwand is zo vormgegeven dat je, als je voor de wand staat, 
helemaal in de voorstelling lijkt op te gaan. 
 Noem drie manieren die ervoor zorgen dat je in de voorstelling lijkt op 

te gaan. 

 
Op afbeelding 14 zie je dat de vormgeving van de tegelwand verloopt van 
abstract naar figuratief. De tegels aan de ene kant van het ontwerp zijn 
zoals je ze ziet op afbeelding 17. De tegels aan de andere kant zijn zoals 
je ze ziet op afbeelding 15 en 16. 
 

1p 23 Bekijk afbeelding 14 t/m 17. 
 Leg uit hoe Boom met haar ontwerp naar zowel de historische 

binnenstad als de hedendaagse wijken verwijst. 
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Niet alleen Boom laat zich inspireren door Delfts blauw. Op afbeelding 18 
zie je een computertekening van het House of Delft. Dit gebouw werd in 
2018 ontworpen voor het centrum van Delft door de architecten Frits van 
Dongen en Patrick Koschuch. 
Het gebouw wordt bekleed met Delfts blauwe tegels. Door het bakproces 
is het glazuur van elke tegel anders. Op afbeelding 19 zie je zo'n tegel. 
Op figuur 1 zie je een traditioneel huis uit Delft. 
 
figuur 1 

 
 
 

1p 24 Bekijk afbeelding 18 en figuur 1. 
Het huis van figuur 1 vind je terug in de voorgevel van House of Delft als  
A contour. 
B restvorm. 
C textuur. 
 

2p 25 Bekijk afbeelding 18 en 19.  
In het gebouw is de historische identiteit van Delft op een manier verbeeld 
die past bij de huidige tijd. 
 Geef twee voorbeelden van zo'n manier. 
 

1p 26 Bekijk afbeelding 14 t/m 19. 
Geef aan welke begrippen het beste passen in onderstaande zin. 
Delfts blauw is in beide projecten 
A decoratief en figuratief. 
B educatief en toegepast. 
C symbolisch en verwijzend. 
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2p 27 Bekijk afbeelding 14 t/m 19. 
Beide ontwerpen verwijzen naar culturele identiteit op zowel een 
traditionele als een hedendaagse manier. 
 Geef voor beide ontwerpen een voorbeeld van zo'n traditionele 

manier. 
 

2p 28 Bekijk afbeelding 14 t/m 19. 
 Geef voor beide ontwerpen een voorbeeld van zo'n hedendaagse 

manier. 
 
 

Waar kom ik vandaan? 

 
De Zuid-Afrikaanse kunstenaar Mary Sibande verbeeldde in 2009 een 
stukje van haar familiegeschiedenis. Op afbeelding 20 zie je haar 
kunstwerk Sophie Velucia and Madam CJ Walker. Afbeelding 21 en 22 
zijn details van het werk. 
 

1p 29 Bekijk afbeelding 20, 21 en 22. 
Het kunstwerk bestaat uit twee delen. 
 Noem een aspect van het kunstwerk waardoor er een relatie bestaat 

tussen beide delen. 
 

1p 30 Bekijk afbeelding 20, 21 en 22. 
Geef aan welk van onderstaande begrippen het beste past bij het 
kunstwerk. 
A installatie 
B performance 
C sculptuur 

 
In dit kunstwerk verbeeldt Sibande het verhaal van haar moeder Sophie, 
die vroeger dienstmeisje was. Haar moeder staat tegenover het portret 
van Madam CJ Walker, een succesvolle vrouw die handelde in 
haarproducten. Door Madam CJ Walker is Sibandes moeder kapper 
geworden. 
Voor het beeld van het dienstmeisje maakte Sibande afgietsels van 
zichzelf. 
 

1p 31 Sibande heeft een bijzondere reden om zichzelf als model te gebruiken. 
 Leg uit wat die reden zou kunnen zijn. 
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2p 32 Bekijk afbeelding 22. 
Het portret van Madam CJ Walker is geborduurd met kunsthaar. 
 Geef twee praktische redenen om kunsthaar te gebruiken voor het 

borduren van dit portret en geen echt haar. 
 

1p 33 Bekijk afbeelding 22. 
 Geef een symbolische reden om dit portret te borduren met haar en 

niet met borduurgaren. 
 

1p 34 Bekijk afbeelding 20 en 22. 
Dit kunstwerk verbeeldt het verlangen van haar moeder Sophie naar een 
ander leven. 
 Leg uit hoe het verlangen wordt verbeeld. 

 
Ook de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Lebohang Kganye onderzoekt en 
verbeeldt haar familiegeschiedenis. Op afbeelding 23 en 24 zie je twee 
stills uit haar project Pied piper's voyage (De reis van de rattenvanger) uit 
2012. 
Voor haar werk ging Kganye langs familie om verhalen te horen en 
familiefoto's te vragen. De personen en voorwerpen op de foto's printte ze 
op groot formaat en plakte ze op karton. Zo ontstonden er objecten die ze 
kon ordenen tot ruimtelijke composities. Gekleed als haar vader, plaatste 
ze zichzelf in haar kunstwerken en maakte er opnames van. 
 

2p 35 Bekijk afbeelding 23 en 24. 
Op beide stills valt Kganye op. 
 Leg aan de hand van twee kenmerken uit waardoor Kganye opvalt. 
 

1p 36 Bekijk afbeelding 23 en 24. 
Elk familielid vertelde een eigen versie van elk verhaal. 
 Leg uit dat de werkwijze van Kganye aansluit bij de verschillende 

verhalen. 
 

2p 37 Bekijk afbeelding 20, 21, 23 en 24. 
Door hun familiegeschiedenis te verbeelden, verbeelden Sibande en 
Kganye ook een deel van hun eigen identiteit. 
 Geef aan welke kunstenaar volgens jou het best haar identiteit 

verbeeldt en geef hiervoor twee argumenten. 
 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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GT-0600-a-18-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2018 
 
 
 

 beeldende vakken CSE GL en TL 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 23 mei

9.00 - 11.00 uur
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Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft 
meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 
 
 

Het Feestaardvarken voor Arnhem 

 
Op afbeelding 1, 2 en 3 zie je het Feestaardvarken van de Nederlandse 
kunstenaar Florentijn Hofman. Het kunstwerk is in 2013 gemaakt in 
opdracht van de dierentuin van Arnhem die toen 100 jaar bestond. Het 
Feestaardvarken is een cadeau voor de stad. 
 
Op figuur 1 zie je een foto van een aardvarken. Deze dieren zijn in 
Nederland alleen in de dierentuin van Arnhem te zien. 
 
figuur 1 

 
 

2p 1 Bekijk afbeelding 1, 2 en 3 en figuur 1. 
 Noem twee opvallende kenmerken van het dier op figuur 1, die je ook 

terugziet op afbeelding 1, 2 en 3. 
 

1p 2 Bekijk afbeelding 1, 2 en 3 en figuur 1. 
Hofman heeft de behaarde huid van het Feestaardvarken gestileerd 
verbeeld. 
 Leg uit op welke manier hij de behaarde huid heeft gestileerd. 
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Het Feestaardvarken bestaat uit delen die in een fabriekshal zijn 
gemaakt en op locatie in elkaar zijn gezet. Op figuur 2 zie je hoe dat 
gebeurt. 

 
figuur 2 

 
 

2p 3 Bekijk figuur 2. 
Het beeld is in delen gemaakt. 
 Noem twee voordelen van deze manier van werken. 
 

1p 4 Bekijk afbeelding 1, 2 en 3. 
Dit beeld is een voorbeeld van een 
A installatie. 
B ready-made. 
C sculptuur. 
 

2p 5 Bekijk afbeelding 1 en 2. 
Het Feestaardvarken is een beeld waarop je mag klimmen. 
 Geef twee kenmerken van het kunstwerk die het geschikt maken 

om op te klimmen. 
 

2p 6 Bekijk afbeelding 1. 
Het Feestaardvarken werd gemaakt voor het 100-jarig bestaan van 
de Arnhemse dierentuin. 
 Geef twee redenen waarom het kunstwerk goed past bij deze 

gelegenheid. 
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Het Bartókpark, waar het Feestaardvarken ligt, trekt nu veel 
bezoekers. 
 
In 2015 heeft de plek een prijs gekregen, omdat het van een 
onaantrekkelijke plek een populaire plek van Arnhem is geworden. 
 

3p 7 Bekijk afbeelding 1, 2 en 3. 
 Geef drie argumenten voor het feit dat het Feestaardvarken deze 

plek aantrekkelijk maakt. 
 

1p 8 Bekijk afbeelding 2. 
Je kan het Feestaardvarken vanuit verschillende standpunten 
bekijken. 
 Beschrijf het effect dat ontstaat wanneer je het Feestaardvarken 

vanuit een laag standpunt bekijkt. 
 

2p 9 Bekijk afbeelding 1, 2 en 3. 
 Geef twee argumenten om het Feestaardvarken als een 

voorbeeld van 'citymarketing' te zien. 

 
De bedoeling was dat het Feestaardvarken tijdelijk op deze plek zou 
liggen. De kunstenaar Hofman vindt dat het beeld weggehaald kan 
worden. Veel inwoners van Arnhem willen dat het beeld blijft liggen. 
 

2p 10 Geef twee redenen die Hofman heeft om het beeld te laten 
weghalen. 
 
 

Stadspoorten 

 
Op afbeelding 4 zie je een foto van de Delftse Poort in Rotterdam. 
Deze poort is in de achttiende eeuw ontworpen door de Nederlandse 
architect Pieter de Swart. 
De stadspoort werd tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar 
beschadigd door een bombardement en daarna afgebroken. 
 
De Rotterdamse kunstenaar Cor Kraat maakte in 1995 de Nieuwe 
Delftse Poort. Je ziet deze poort op afbeelding 5. 
Op afbeelding 6 zie je de achterkant van het kunstwerk. 
 

3p 11 Bekijk afbeelding 4 en 5. 
De Nieuwe Delftse Poort is gebaseerd op de oude stadspoort. 
 Noem drie kenmerken van de Nieuwe Delftse Poort die verwijzen 

naar de oude Delftse Poort. 
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2p 12 Bekijk afbeelding 4, 5 en 6. 
Na de Tweede Wereldoorlog werd Rotterdam weer opgebouwd. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving van de Nieuwe Delftse 

Poort die verwijzen naar het weer opbouwen van de stad. 
Leg je antwoorden uit. 

 
Kraat plaatste reliëfs van de oude poort bij zijn nieuwe poort. Op 
afbeelding 7a en 7b zie je een aantal van deze reliëfs. 
 

3p 13 Bekijk afbeelding 4 t/m 7a en b. 
 Geef drie redenen die Kraat had om de oude reliëfs te gebruiken bij de 

nieuwe poort. 
 

1p 14 Bekijk afbeelding 4 t/m 7a en b. 
Het kunstwerk van Kraat heeft een 
A mythologische functie. 
B religieuze functie. 
C symbolische functie. 

 
In de stad Chicago staat de Cloud Gate (Wolkenpoort) van de Britse 
kunstenaar Anish Kapoor uit 2004. Je ziet het werk op 
afbeelding 8 en 9. 
 

2p 15 Bekijk afbeelding 8 en 9. 
Het kunstwerk is getiteld Wolkenpoort. 
 Verklaar het woord wolken en het woord poort uit de titel. 
 

2p 16 Bekijk afbeelding 8 en 9. 
Het kunstwerk is geïnspireerd op kwik, een vloeibaar metaal. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving waardoor het kunstwerk op 

kwik lijkt. 
Leg je antwoorden uit. 
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De Wolkenpoort bestaat uit aan elkaar gelaste metalen platen die zijn 
bevestigd op een frame. De figuren 3a t/m 3c geven je meer informatie 
over hoe het kunstwerk gemaakt is. 
 
figuur 3a t/m 3c 

3a 3b 

  

3c 

 
 

2p 17 Bekijk afbeelding 8 en 9 en figuur 3a t/m 3c. 
Kapoor wilde een kunstwerk maken waarvan de constructie niet meer 
zichtbaar is. 
 Noem twee handelingen die tijdens de opbouw nodig waren zodat de 

constructie onzichtbaar zou zijn. 
 

3p 18 Bekijk afbeelding 8 en 9. 
 Noem drie contrasten tussen het kunstwerk en de gebouwen in de 

omgeving. Noem bij elk contrast zowel het kunstwerk als de gebouwen 
in de omgeving. 
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New York, New York 

 
De stad New York inspireert veel kunstenaars, zoals de Amerikaanse 
kunstenaar Richard Estes. 
Op afbeelding 10 zie je een van zijn schilderijen, Tkts Line (Rij voor de 
kaartjes), uit 2005. 
 

3p 19 Bekijk afbeelding 10. 
Op dit schilderij zie je een grote stad. 
 Noem drie aspecten van de voorstelling die verwijzen naar een grote 

stad. 
 

1p 20 Bekijk afbeelding 10. 
Als beschouwer van het werk lijk je je te bevinden in een stilstaande bus. 
 Leg aan de hand van het aspect ruimte uit waardoor de indruk 

ontstaat dat je je in de bus bevindt. 
 

1p 21 Bekijk afbeelding 10. 
 Leg aan de hand van het aspect vorm uit waardoor het lijkt alsof de 

bus stil staat. 

 
Eerst maakte Estes meerdere foto's waarop elk detail goed te zien was. 
Daarna gebruikte hij deze foto's als uitgangspunt voor het schilderij. 
 

2p 22 Bekijk afbeelding 10. 
Het schilderij van Estes lijkt op een foto. 
 Noem twee kenmerken van het schilderij waardoor het op een foto 

lijkt. 

 
De Amerikaanse kunstenaar Robert Rauschenberg raakte ook 
geïnspireerd door de stad New York. Rauschenberg gebruikte foto's in 
zijn werk. 
Op afbeelding 11 zie je zijn werk Estate (Vastgoed) uit 1963. 
 

1p 23 Bekijk afbeelding 11. 
 Noem een aspect van de voorstelling dat verwijst naar de stad New 

York. 
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2p 24 Bekijk afbeelding 11. 
In dit werk verbeeldt Rauschenberg het dynamische leven van  
New York. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving die bijdragen aan deze 

dynamiek. Leg beide aspecten uit. 
 

1p 25 Afbeelding 11 is een voorbeeld van 
A fotomontage. 
B mixed media. 
C objet trouvé. 
 

1p 26 Bekijk afbeelding 11. 
Welke stelling over het kunstwerk is juist? 
A De voorstelling is vereenvoudigd. 
B Het kunstwerk is expressief. 
C Het kunstwerk is naar de waarneming geschilderd. 
 

2p 27 Vergelijk afbeelding 10 en 11. 
Tkts Line en Estate verbeelden op een verschillende manier de stad New 
York. 
 Geef voor beide werken aan op welke manier de stad verbeeld wordt. 
 
 

Ook wij wonen in Parijs 

 
In 2004 maakte de Franse kunstenaar JR foto's in een buitenwijk van 
Parijs voor zijn kunstproject 28 millimeter - Portret van een generatie. 
Door rellen hadden deze wijk en haar bewoners een negatief imago. 
 
Op afbeelding 12 en 13 zie je twee foto's die JR voor dit project maakte. 
 

1p 28 Bekijk afbeelding 12 en 13. 
Beide portretten zijn expressief. 
 Noem een aspect van de voorstelling waardoor de portretten 

expressief zijn. 
 

1p 29 Bekijk afbeelding 13. 
 Noem een aspect van de vormgeving waardoor het portret expressief 

is. Leg je antwoord uit. 
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JR maakte foto's met een camera met een 28 millimeterlens. Om hiermee 
portretfoto's te kunnen maken, moest JR heel dicht bij de jongeren 
komen. De jongeren mochten zelf kiezen welke emotie ze lieten zien voor 
de camera. 
 
Op afbeelding 14a en 14b zie je de jongen van afbeelding 13 tijdens de 
fotosessie. 
 

2p 30 Bekijk afbeelding 13 en 14b. 
Om de portretfoto op afbeelding 13 te kunnen maken, moest 
de jongen JR kunnen vertrouwen. 
 Geef twee redenen waarom de jongen JR moest kunnen vertrouwen. 

 
JR maakt van de foto's enorme posters die hij illegaal opplakt in het 
centrum van Parijs. Op afbeelding 15 en 16 zie je er twee hangen. Elke 
poster vermeldt rechtsonder informatie over de persoon. Op figuur 4 zie je 
een detail met deze informatie over de persoon van afbeelding 15. 
 
figuur 4 

 
 
figuur 4 bevat de volgende informatie: 
Byron 29 jaar / geboren in Tsjaad / woont in flat B.6 / grafisch ontwerper 
 

2p 31 Bekijk afbeelding 15 en 16 en figuur 4. 
JR vermeldt de gegevens van de jongeren met een reden. 
 Geef twee redenen voor het vermelden van de gegevens van de 

jongeren. 
 

1p 32 Bekijk afbeelding 15 en 16.  
 Leg uit waarom JR de posters in het centrum van Parijs ophangt. 
 

1p 33 Bekijk afbeelding 12 t/m 16. 
 Leg uit wat JR voor de jongeren wil bereiken met het maken van dit 

project. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 34 JR hangt zijn posters 's nachts op. 
 Leg uit waarom JR de posters 's nachts ophangt. 

 
In 2011 kwam JR weer in actie omdat de flats in de buitenwijk werden 
gesloopt. Hij plakte vóór de sloop portretten van de bewoners aan de 
binnenzijde van de flats. 
 
Op afbeelding 17 en 18 zie je flatgebouwen tijdens de sloop. 
 

2p 35 Bekijk afbeelding 17 en 18. 
 Geef twee redenen waarom JR ervoor koos om vóór de sloop de foto's 

aan de binnenzijde van de gebouwen te plakken. 
 

2p 36 Het kunstproject kan het leven van de jongeren in de buitenwijken 
veranderen. 
 Geef een argument voor én een argument tegen deze stelling. 
 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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GT-0600-a-18-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2018 
 
 

 beeldende vakken CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

13.30 - 15.30 uur
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Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft 
meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 
 
 

Het stadsleven 

 
De Nederlandse kunstenaar George Breitner schilderde regelmatig het 
dagelijkse leven in de stad. Hij noemde zichzelf schilder van het volk.  
Op afbeelding 1 zie je De Singelbrug bij de Paleisstraat te Amsterdam uit 
1898. 
 

3p 1 Bekijk afbeelding 1. 
Breitner schilderde een winters stadsgezicht. 
 Noem drie aspecten van de voorstelling waaraan je kan zien dat het 

winter is. 
 

3p 2 Bekijk afbeelding 1. 
De dame op de voorgrond trekt de aandacht. 
 Noem drie aspecten van de vormgeving waardoor zij de aandacht 

trekt. Leg je antwoorden uit. 
 

1p 3 Bekijk afbeelding 1. 
Breitner maakte buiten schetsen van voorbijgangers op straat. 
 Leg uit waarom het maken van schetsen op straat een goede 

voorbereiding is op het schilderen van dit schilderij. 

 
Naast schetsen maakte Breitner ook foto's voor zijn werk. Er wordt 
aangenomen dat hij de foto op figuur 1 gebruikte voor het schilderij op 
afbeelding 1. 

  figuur 1 
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1p 4 Bekijk afbeelding 1 en figuur 1. 
Breitner gebruikte de foto op figuur 1 als 
A materiaalproef. 
B ideeënblad. 
C voorstudie. 
 

2p 5 Bekijk afbeelding 1 en figuur 1. 
Het standpunt waaruit de foto is genomen, is anders dan het standpunt 
dat Breitner koos voor het schilderij. 
 Beschrijf het standpunt van de foto en dat van het schilderij. 
 

1p 6 Bekijk afbeelding 1. 
 Leg uit welk effect het gekozen standpunt heeft op een beschouwer 

van het schilderij. 

 
Op figuur 2 zie je een foto uit 1896 van het schilderij. Het schilderij zag er 
toen anders uit. Zo zie je op de voorgrond een dienstmeisje in plaats van 
een rijke dame. 
 
figuur 2 

 
 

1p 7 Bekijk afbeelding 1 en figuur 2. 
Breitner veranderde het schilderij in opdracht van zijn kunsthandelaar. Na 
de verandering werd het schilderij snel verkocht. 
 Leg uit dat het schilderij na de verandering makkelijker te verkopen 

was. 
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1p 8 Vergelijk afbeelding 1 en figuur 2. 
Breitner kreeg kritiek op het feit dat hij het schilderij veranderde.  
 Geef een verklaring voor de kritiek die Breitner kreeg omdat hij het 

schilderij veranderde. 

 
De kunstenaar Romare Bearden woonde en werkte in Harlem, een wijk in 
New York waar veel Afro-Amerikanen wonen. 
 
Op afbeelding 2 zie je zijn collage The Dove (de Duif) uit 1964, die 
bestaat uit kranten- en tijdschriftenknipsels en stukken gekleurd papier. 
 

2p 9 Bekijk afbeelding 2. 
Bearden laat in The Dove het straatbeeld van een stad zien. 
 Noem twee aspecten van de voorstelling die verwijzen naar een stad. 
 

3p 10 Bekijk afbeelding 2. 
 Noem drie aspecten van de vormgeving waardoor de straat een 

levendige indruk maakt. Leg je antwoorden uit. 
 

1p 11 Bekijk afbeelding 2. 
Bearden bedacht de compositie van The Dove terwijl hij het kunstwerk 
aan het maken was. 
 Leg uit dat de collagetechniek goed past bij Beardens manier van 

werken. 
 

1p 12 Bekijk afbeelding 1. 
Zowel Breitner als Bearden probeert de werkelijkheid van de stad te 
verbeelden. 
 Geef aan op welke manier Breitner de werkelijkheid van de stad 

verbeeldt. 
 

1p 13 Bekijk afbeelding 2. 
 Geef aan op welke manier Bearden de werkelijkheid van de stad 

verbeeldt. 
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Groninger stadspoort 

 
Het Groninger museum werd in 1994 gebouwd onder leiding van de 
Italiaanse architect en ontwerper Mendini. Het museum ligt tussen het 
station en het centrum. 
 
Op afbeelding 3 zie je een luchtfoto van het museum, dat uit meerdere 
delen bestaat. Op afbeelding 4 zie je het museum vanaf het station. 
 

2p 14 Bekijk afbeelding 3 en 4. 
 Geef twee argumenten om het museum een toegangspoort tot de stad 

te noemen. 
 

3p 15 Bekijk afbeelding 3 en 4. 
Het museum heeft een opvallende vormgeving. 
 Noem drie aspecten van de vormgeving waardoor het museum 

opvalt. Leg je antwoorden uit. 

 
Op afbeelding 5 zie je een object van Mendini dat bij het museum hoort. 
Op afbeelding 6 zie je een detail van hetzelfde object vanuit een ander 
perspectief. 
Op figuur 3 zie je een plattegrond van het museum. 
Het object staat bij de X. 
 
figuur 3 

 
 

1p 16 Bekijk afbeelding 3 t/m 6 en figuur 3. 
De vormgeving van het kunstwerk en die van het museum 
komen overeen in 
A kleur en materiaal. 
B materiaal en ordening. 
C ordening en kleur. 
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3p 17 Bekijk afbeelding 5 en 6. 
Het kunstwerk heeft naast een decoratieve ook een praktische functie. 
 Noem drie praktische functies van het werk. 

 
De collectie van het museum bestaat uit verschillende deelcollecties, 
zoals bijvoorbeeld keramiek, oude, moderne, nationale en internationale 
kunst. Een uitgangspunt bij het ontwerp van het museum was dat de 
bezoeker aan het exterieur kon zien wat er binnen tentoongesteld werd. 
 
Op afbeelding 7 en 8 zie je twee verschillende paviljoens van het 
museum. 
 

1p 18 Bekijk afbeelding 3, 4, 7 en 8. 
Mendini wilde dat het exterieur van het museum liet zien dat er 
verschillende deelcollecties te zien zijn in het museum. 
 Noem een kenmerk van het museum waaraan je dit kunt zien. 
 

2p 19 Bekijk afbeelding 3 en 4. 
Het gele gedeelte van het gebouw is het depot. Mendini vindt het depot 
een belangrijk gedeelte van het museum. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving die de belangrijke functie 

van het depot benadrukken. Leg je antwoord uit. 
 

1p 20 Het museum is een voorbeeld van citymarketing voor de stad Groningen. 
 Geef een argument waarom het museum gezien kan worden als 

citymarketing voor de stad Groningen. 
 
 

Over buren 

 
Op afbeelding 9 zie je het schilderij Palast (Paleis) uit 2005 van de 
Nederlandse kunstenaar Tjebbe Beekman. De titel verwijst naar een grote 
flat in Berlijn, met de naam Sozial Palast. Met Sozial Palast wordt Paleis 
voor het volk bedoeld. In deze flat wonen zo'n 2000 mensen. 
 

2p 21 Bekijk afbeelding 9. 
 Noem twee aspecten van de voorstelling waaraan je ziet dat in de 

flat veel mensen wonen. 
 

2p 22 Bekijk afbeelding 9. 
De sfeer van het werk is somber. 
 Leg aan de hand van de aspecten kleur en licht uit dat de sfeer van 

het werk somber is. 
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Beekman verwerkt in de natte verf ook materialen zoals touw en zand.  
Op afbeelding 10 en 11 zie je details van het schilderij waarop het 
materiaalgebruik zichtbaar is. 
 

1p 23 Bekijk afbeelding 9, 10 en 11. 
 Leg uit welke inhoud van het kunstwerk versterkt wordt door de 

toevoeging van materialen zoals touw en zand. 
 

1p 24 Bekijk afbeelding 9. 
Het werk Palast zou je geabstraheerd kunnen noemen. 
 Leg uit waarom je het werk geabstraheerd zou kunnen noemen. 

 
De Amerikaanse fotografe Gail Albert Halaban voert kunstprojecten uit in 
grote steden. Hierbij werkt ze samen met de inwoners en laat ze hen ook 
met elkaar samenwerken. Een voorbeeld van zo'n project is Out my 
window (Vanuit mijn raam). 
Op afbeelding 12, 13 en 14 zie je foto's die Halaban maakte in New York 
voor dit project. 
 

2p 25 Bekijk afbeelding 12 en 13. 
Beide foto's zijn genomen in New York, een wereldstad.  
 Noem twee aspecten van de voorstelling die verwijzen naar een 

wereldstad. 
 

1p 26 Bekijk afbeelding 12. 
Op afbeelding 12 is er sprake van 
A afsnijding. 
B atmosferisch perspectief. 
C een close-up. 

 
Bij de foto's lijkt het alsof je bij de buren naar binnen gluurt, toch is alles 
van tevoren nauwkeurig met de bewoners besproken en in scène gezet. 
 

1p 27 Bekijk afbeelding 12, 13 en 14. 
 Geef een argument voor de bewering dat het lijkt alsof je bij de buren 

naar binnen gluurt. 
 

1p 28 Bekijk afbeelding 12, 13 en 14. 
 Leg uit waaraan je kunt zien dat de foto's geënsceneerd genoemd 

kunnen worden. 
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1p 29 Bekijk afbeelding 12, 13 en 14. 
In Out my window wordt veel samengewerkt, ook door de buren onderling. 
Hierdoor heeft het kunstproject een sociaal effect. 
 Noem een effect op sociaal gebied van de samenwerking in Out my 

window. 
 
 

Afrika 010 

 
Rotterdam is een moderne havenstad. Naast de vele schepen bepalen 
iconische gebouwen het aanzicht van de stad. 
 
Op afbeelding 15 en 16 zie je het gebouw De Rotterdam en  
op afbeelding 17 het Centraal Station van Rotterdam. 
 

3p 30 Bekijk afbeelding 15 en 16. 
 Noem drie kenmerken van het gebouw De Rotterdam die dit gebouw 

iconisch maken. 

 
De Afrikaanse kunstenaar Meschac Gaba werkt deels in Rotterdam en 
deels in Afrika. Gaba werd bekend met architectuurpruiken waarin hij 
westerse architectuur en traditionele haarwerken uit Afrika samenbrengt. 
 
Voor de tentoonstelling Afrika 010 in het Rotterdamse Wereldmuseum 
maakte Gaba 13 pruiken die iconische gebouwen van Rotterdam 
verbeelden. Op afbeelding 18 zie je de pruik die het Centraal Station 
verbeeldt. 
 

3p 31 Bekijk afbeelding 17 en 18. 
 Noem drie kenmerken van de pruik die overeenkomen met het 

Centraal Station. 

 
In Afrika is het traditie om haren te vlechten voor een speciale 
gelegenheid. Op afbeelding 19 zie je twee voorbeelden van zo'n 
haarvlechtwerk, gefotografeerd door J.D. 'Okhai Ojeikere. 
 
Op afbeelding 20 zie je hoe de pruiken van Gaba tentoongesteld zijn. 
 

3p 32 Bekijk afbeelding 18, 19 en 20. 
Gaba liet het vlechtwerk voor zijn pruiken door traditionele kappers in 
Afrika uitvoeren. 
 Geef drie argumenten die Gaba kan hebben gehad om Afrikaanse 

kappers te vragen voor dit werk. 
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1p 33 Bekijk afbeelding 18, 19 en 20. 
Net als het haarvlechtwerk zijn de pruiken van Gaba 
A ambachtelijk. 
B industrieel. 
C naturalistisch. 
 

1p 34 Bekijk afbeelding 18, 19 en 20. 
De kunstwerken van Gaba zijn zowel toegepast als autonoom. 
 Geef een argument om de werken van Gaba toegepast te noemen. 
 

1p 35 Geef een argument om de werken van Gaba autonoom te noemen. 

 
De fotograaf Krijn van Noordwijk kreeg de opdracht om de pruiken te 
fotograferen terwijl ze werden gedragen door Rotterdammers. 
Op afbeelding 21 zie je de foto waarop een model de pruik van het 
gebouw De Rotterdam draagt. 
 

2p 36 Bekijk afbeelding 21. 
Als je naar de foto kijkt, valt de pruik op. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving van de foto waardoor de 

pruik opvalt. Leg je antwoorden uit. 
 

1p 37 Bekijk afbeelding 15 t/m 20. 
De pruiken van Gaba zijn een eerbetoon aan zowel Afrika als aan de stad 
Rotterdam. 
 Leg deze bewering uit en noem zowel Afrika als de stad Rotterdam in 

je antwoord. 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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GT-0600-a-17-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2017 
 
 
 

 beeldende vakken CSE GL en TL 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 23 mei

9.00 - 11.00 uur
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Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft 
meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 
 
 

Als in een droom 

 
Op afbeelding 1 zie je een schilderij van de Spaanse kunstenaar Salvador 
Dalí uit 1931. 
 

2p 1 Bekijk afbeelding 1. 
 Noem twee aspecten van de voorstelling die net echt lijken. 
 

2p 2 Bekijk afbeelding 1. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving waardoor het schilderij net 

echt lijkt. Leg je antwoorden uit. 
 

2p 3 Bekijk afbeelding 1. 
Dit schilderij behoort tot het surrealisme. 
 Noem twee kenmerken van het surrealisme die je terugziet in het 

schilderij. 

 
Naast schilderen, fotografeerde Dalí ook. Hij werkte samen met de 
Amerikaanse fotograaf Philippe Halsman. 
Op afbeelding 2 zie je een foto uit 1948 die zij samen maakten. 
 

2p 4 Bekijk afbeelding 2. 
De foto heeft een dynamisch karakter. 
 Noem twee aspecten van de voorstelling die bijdragen aan het 

dynamische karakter. 
 

1p 5 Bekijk afbeelding 2. 
 Noem een aspect van de vormgeving dat bijdraagt aan het 

dynamische karakter. Leg je antwoord uit. 

 
Om de foto op afbeelding 2 te maken waren achtentwintig pogingen 
nodig. Vier van deze pogingen zie je op afbeelding 3a t/m 3d. 
 

2p 6 Bekijk afbeelding 2 en 3d. 
De foto's op afbeelding 3 werden afgekeurd. 
 Bekijk afbeelding 3d en geef twee redenen waarom deze foto werd 

afgekeurd. 
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2p 7 Bekijk afbeelding 2 en 3a t/m 3d. 
Het maken van de foto op afbeelding 2 was lastig. 
 Geef twee redenen waarom het lastig was om deze foto te 

maken. 

 
De Amerikaanse fotografe Sandy Skoglund maakt foto's met een 
surrealistisch karakter. Skoglund bewerkt haar foto's niet. 
Op afbeelding 4 zie je een foto die Skoglund maakte in 1980. 
 

2p 8 Bekijk afbeelding 4. 
De foto lijkt op de verbeelding van een nare droom. 
 Noem twee aspecten van de voorstelling op de foto die je doen 

denken aan een nare droom. 
 

1p 9 Bekijk afbeelding 4. 
 Noem een aspect van de vormgeving van de foto waardoor een 

nare sfeer ontstaat. Leg je antwoord uit. 
 

1p 10 Bekijk afbeelding 4. 
De foto op afbeelding 4 is 
A een fotomontage. 
B geënsceneerd. 
C een still. 
 

1p 11 Vergelijk afbeelding 2 en 4. 
Beide foto's hebben een surrealistisch karakter. 
 Leg uit welk van de twee foto's jij het meest surrealistisch vindt. 
 
 

Met je hoofd in de wolken 

 
De Argentijnse kunstenaar Tomás Saraceno droomt dat mensen 
kunnen leven in de lucht. Om deze droom werkelijkheid te maken 
deed hij veel onderzoek. Hij werd geïnspireerd door spinnenwebben. 
 
Op afbeelding 5 zie je een spinnenweb in een glazen bak en een 
detail van een web met waterdruppels. 
Op afbeelding 6, 7 en 8 zie je In Orbit dat Saraceno in 2015 voor een 
museum maakte. 
 

3p 12 Vergelijk afbeelding 5 met afbeelding 6, 7 en 8. 
In Orbit heeft kenmerken die je ook ziet bij de spinnenwebben. 
 Noem drie kenmerken van In Orbit die overeenkomen met de 

spinnenwebben. 
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Saraceno deed veel onderzoek voor In Orbit. Zo maakte hij een 
maquette van het project. Deze maquette zie je op figuur 1. 
 

 
figuur 1 

 
 

 
2p 13 Bekijk figuur 1 en afbeelding 6, 7 en 8. 

 Noem twee aspecten die Saraceno met deze maquette 
onderzocht. 

 
1p 14 Bekijk afbeelding 6, 7 en 8. 

In Orbit is een 
A installatie. 
B mobile. 
C ready-made. 
 

3p 15 Bekijk afbeelding 6, 7 en 8. 
In Orbit lijkt te zweven in de ruimte. 
 Leg aan de hand van drie kenmerken van In Orbit uit waardoor 

het lijkt te zweven. 
 

2p 16 Bekijk afbeelding 6, 7 en 8. 
In Orbit is een kunstwerk waar je ín kunt en waar je van buitenaf 
naar kunt kijken. Je ervaart het kunstwerk beide keren anders.  
 Beschrijf twee ervaringen die je hebt wanneer je in het kunstwerk 

bent. 
 

1p 17 Bekijk afbeelding 6, 7 en 8. 
 Beschrijf de ervaring die je hebt wanneer je er van buitenaf naar 

kijkt. 
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Op afbeelding 9 zie je een verbeelding van het project Cloud City van 
Saraceno. Het laat een mogelijkheid zien om te leven in de lucht. 
 

2p 18 Vergelijk afbeelding 6, 7 en 8 met afbeelding 9. 
Cloud City vertoont overeenkomsten met In Orbit. 
 Noem twee kenmerken van Cloud City die je ook ziet bij In Orbit. 
 

2p 19 Bekijk afbeelding 9. 
Cloud City zal nog lang een utopie blijven. 
 Noem twee problemen die nog moeten worden opgelost voordat je in 

Cloud City kan leven. 
 
 

Sterrennacht 

 
Op afbeelding 10 zie je De Sterrennacht, een schilderij dat de 
Nederlandse kunstenaar Vincent van Gogh schilderde in 1889. 
 

2p 20 Bekijk afbeelding 10. 
Van Gogh heeft de sterrenhemel expressief weergegeven. 
 Noem twee kenmerken van de hanteringswijze waardoor de 

sterrenhemel expressief is. 
 

1p 21 Bekijk afbeelding 10.  
 Noem een kenmerk van het kleurgebruik waardoor de sterrenhemel 

expressief is. 

 
De Sterrennacht inspireerde in 2014 de Nederlandse kunstenaar Daan 
Roosegaarde tot het maken van een fietspad. 
Het pad ligt op de plek waar Van Gogh lange tijd woonde en werkte. 
 
Op afbeelding 11 zie je een gedeelte van dit pad. 
Op afbeelding 12 en 13 zie je detailfoto's van het pad 's nachts en 
overdag. 
 

3p 22 Bekijk afbeelding 10 en 11. 
Beide werken verbeelden een sterrenhemel. 
 Noem nog drie overeenkomsten tussen De Sterrennacht en het 

fietspad. 
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Het pad bestaat deels uit glow-in-the-dark steentjes in een laag 
beton. Overdag laden deze steentjes energie op door de zon 
waardoor ze 's nachts licht geven. 
 

 
Op figuur 2 zie je een raster met afgeplakte delen dat op het fietspad 
wordt gelegd, zodat de steentjes op de juiste plek terechtkomen. 
 
figuur 2 

 
 

 
1p 23 Bekijk figuur 2. 

Op figuur 2 zie je een raster met daarop een deel van het fietspad. 
Het gebruik van het raster kan je vergelijken met het gebruik van een 
A gietmal. 
B schetsblad. 
C sjabloon. 
 

2p 24 Bekijk afbeelding 11 en 12. 
Het pad ligt in een landelijke omgeving. 
 Noem twee praktische voordelen van het op deze manier 

verlichten van het pad. 
 

1p 25 Bekijk afbeelding 11 en 12. 
Roosegaarde vindt het belangrijk dat de bezoeker het pad beleeft. 
 Leg uit welke beleving je hebt wanneer je 's nachts over het pad 

loopt. 
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1p 26 Het pad verbindt het verleden met het heden. 
 Leg deze bewering uit en betrek in je antwoord (het schilderij van) Van 

Gogh en (het pad van) Roosegaarde. 
 

1p 27 Je zou het werk van Roosegaarde zowel een toegepast als een autonoom 
kunstwerk kunnen noemen. 
 Geef een argument om het een toegepast kunstwerk te noemen. 

 
1p 28 Geef een argument om het een autonoom kunstwerk te noemen. 

 
 

…en ze leefden nog lang en gelukkig 

 
Sprookjes worden al eeuwenlang verteld. Dit geldt ook voor het sprookje 
Assepoester. 
 
Assepoester droomt van een beter leven terwijl zij thuis al het zware 
huishoudelijke werk moet doen voor haar boze stiefmoeder en 
stiefzussen. Een fee tovert een jurk voor haar om te dragen bij het feest 
van de prins. De betovering duurt maar tot middernacht. Vlak voor 
middernacht vlucht Assepoester uit het paleis en verliest daarbij één van 
haar schoentjes. De prins vindt haar terug door alle meisjes in het land de 
verloren schoen te laten passen. 
 

 
Op afbeelding 14 en 15 zie je het werk Assepoester, gemaakt door de 
Portugese kunstenares Joana Vasconcelos in 2007. 
Op afbeelding 16 zie je een close-up van de hak. 
Het werk is opgebouwd uit pannen en deksels. 
 

2p 29 Bekijk afbeelding 14, 15 en 16. 
 Leg aan de hand van twee kenmerken van het werk uit waarmee het 

verwijst naar het sprookje Assepoester. 
 

1p 30 Bekijk afbeelding 14, 15 en 16. 
Het werk Assepoester heeft een chique uitstraling. 
 Noem een kenmerk van het materiaal waardoor de chique uitstraling 

ontstaat. 
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Op figuur 3 zie je een aantal schetsen die Vasconcelos maakte voor 
het kunstwerk. 
 

 
figuur 3 

 
 

 
3p 31 Bekijk figuur 3. 

 Noem drie aspecten die Vasconcelos onderzoekt in deze 
schetsen. 

 
2p 32 Bekijk afbeelding 15 en 16 en figuur 3. 

De pannen en deksels zijn op meerdere manieren geordend. 
 Noem twee verschillende manieren waarop de pannen en 

deksels zijn geordend. 

 
Vasconcelos wil met haar werk aandacht vragen voor de 
verschillende rollen van de vrouw. 
 

2p 33 Bekijk afbeelding 14 en 15. 
 Noem een van de rollen van de vrouw waarvoor Vasconcelos met 

het werk Assepoester aandacht vraagt. Leg je antwoord uit. 
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Op afbeelding 17 en 18 zie je het werk Assepoester dat de Engelse 
kunstenaar Banksy maakte in 2015. 
Het werk is een onderdeel van het kunstproject Dismaland. 
 

3p 34 Bekijk afbeelding 17. 
Er lijkt een ongeluk te zijn gebeurd. 
 Leg dit uit aan de hand van drie aspecten van de voorstelling. 

 
Naast de verongelukte koets bevindt zich een groep fotografen met 
hun camera's gericht op het ongeluk. Het sprookje lijkt voorbij. 
 

3p 35 Bekijk afbeelding 17 en 18. 
Assepoester verschilt van de groep fotografen. 
 Noem drie verschillen tussen Assepoester en de groep 

fotografen. Betrek zowel Assepoester als de fotografen in je 
antwoord. 

 
In 1997 verongelukte de Engelse prinses Diana Spencer met de 
auto. De roddelpers achtervolgde de auto en was toen als eerste ter 
plaatse om foto's te maken. 
Veel mensen zien een gelijkenis tussen dit kunstwerk van Banksy en 
het ongeluk van prinses Diana. 
 

1p 36 Bekijk afbeelding 17 en 18. 
Met dit kunstwerk geeft Banksy commentaar op de manier waarmee 
de roddelpers omgaat met beroemde mensen. 
 Leg uit welk commentaar Banksy geeft op de roddelpers. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Op figuur 4 zie je bezoekers die bij het kunstwerk werden 
gefotografeerd. De gemaakte foto's kon je kopen bij de uitgang. 
De bezoekers zijn gemarkeerd met een cirkel. 
 

 
figuur 4 

 

 
 

1p 37 Bekijk figuur 4. 
Met deze foto's geeft Banksy ook commentaar op de toeschouwers. 
 Leg uit welk commentaar Banksy geeft op de toeschouwers. 
 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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GT-0600-a-17-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2017 
 
 
 

 beeldende vakken CSE GL en TL 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen.  
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 20 juni

13.30 - 15.30 uur
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Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er 
worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan worden alleen de 
eerste twee in de beoordeling meegeteld. 
 
 

Toekomstdromen 

 
Op afbeelding 1 zie je een foto van het centrum van Parijs. 
Op afbeelding 2 zie je een digitaal ontwerp van Parijs. Het werd in 
2015 gemaakt door de Belgische architect Vincent Callebaut. 
 
Callebaut droomt ervan steden te bouwen met een duurzaam 
karakter waarbij de natuur een grote rol speelt. 
 

3p 1 Bekijk afbeelding 1 en 2. 
De stad Parijs op de foto en in het ontwerp van Callebaut vertonen 
overeenkomsten. 
 Noem drie overeenkomsten tussen de stad Parijs op de foto en 

de stad Parijs in het ontwerp door Callebaut. 
 

3p 2 Vergelijk afbeelding 1 en 2. 
Er zijn ook verschillen. 
 Noem drie veranderingen die Callebaut aanbracht in de stad. 
 

1p 3 Bekijk afbeelding 2. 
In het digitale ontwerp is goed te zien dat Callebaut oude gebouwen 
laat staan en er delen aan toevoegt. 
De oude gebouwen en de toevoegingen vormen beeldend een 
geheel. 
 Leg uit hoe Callebaut er beeldend een geheel van maakte. 
 

2p 4 Bekijk afbeelding 1 en 2. 
Met dit ontwerp draagt Callebaut bij aan de leefbaarheid van Parijs. 
 Geef twee argumenten waardoor Callebauts ontwerp de 

leefbaarheid van Parijs zal vergroten. 
 

3p 5 Bekijk afbeelding 2. 
Callebaut ontwerpt met behulp van de computer. 
 Noem drie voordelen van het ontwerpen op de computer. 
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Op afbeelding 3 zie je een kwal. Dit zeedier inspireerde Callebaut in 
2015 tot het ontwerpen van de waterstad Aequorea. 
Het ontwerp zie je op afbeelding 4. 
 

3p 6 Bekijk afbeelding 3 en 4. 
De gebouwen van Aequorea lijken op een kwal. 
 Noem drie aspecten van de vormgeving waaraan je ziet dat 

Aequorea geïnspireerd is op een kwal. Leg je antwoorden uit. 

 
Callebaut wil deze stad bouwen van nieuw materiaal dat bestaat uit 
algen en plastic afval. 
 

1p 7 Bekijk afbeelding 4. 
De keuze voor dit materiaal sluit goed aan bij zijn droom om 
I: duurzaam te bouwen. 
II: steden te ontwerpen waarbij de natuur een grote rol speelt. 
Wat is juist? 
A Alleen I is juist. 
B Alleen II is juist. 
C I en II zijn beide juist. 
D I en II zijn beide onjuist. 
 

1p 8 Bekijk afbeelding 2 en 4. 
Men vindt de plannen van Callebaut utopisch. 
 Geef een argument om zijn plan voor Parijs utopisch te noemen. 
 

1p 9 Geef een argument om zijn plan van Aequorea utopisch te noemen. 
 
 

Luchtkastelen 

 
Dromen vormen een belangrijke inspiratiebron voor de Belgische 
surrealist René Magritte. 
In 1959 schilderde hij Het kasteel in de Pyreneeën dat je ziet op 
afbeelding 5. 
 

1p 10 Bekijk afbeelding 5. 
Het schilderij is realistisch geschilderd. Ondanks de realistische 
manier van schilderen is de voorstelling vervreemdend. 
 Noem een aspect van de voorstelling dat vervreemdend is. 
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2p 11 Bekijk afbeelding 5. 

De rots op het schilderij ziet er dreigend uit. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving waardoor de rots 

dreigend overkomt. Leg je antwoorden uit. 

 
Op figuur 1 zie je twee schetsen die Magritte maakte voor dit werk. 
 
figuur 1 

 
 

2p 12 Bekijk figuur 1. 
Op de linker schets zie je een hekje, op de rechter schets ontbreekt 
dit hekje. 
 Noem twee effecten van het weglaten van het hekje. 

 
Op afbeelding 6 zie je de luchtballon die de Turkse kunstenaar 
Ahmet Öğüt in 2012 maakte: het Kasteel van Vooruit. 
 

3p 13 Bekijk afbeelding 5 en 6. 
De ballon van Öğüt is geïnspireerd op de rots van Magritte, maar ze 
zijn zeer verschillend. 
 Noem drie verschillen tussen de ballon van Öğüt en de rots van 

Magritte. 
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Öğüt verving het kasteel op de top van de ballon door een kopie van 
het Vooruit-gebouw. Op afbeelding 7 en 8 zie je het Vooruit-gebouw. 
In dit gebouw kregen arbeiders onderwijs en vonden sociale 
activiteiten voor hen plaats. 
 
Öğüt liet de ballon zweven bij het Vooruit-gebouw. 
Op afbeelding 9 zie je hoe de ballon boven de stad hangt. 
 

1p 14 Bekijk afbeelding 6 t/m 9. 
Met het Kasteel van Vooruit vraagt Öğüt aandacht voor het Vooruit-
gebouw. 
 Leg uit op welke manier Öğüt deze aandacht vraagt. 

 
Het werk van Öğüt werd kapot geschoten.  
Een foto van het kapotgeschoten werk zie je op afbeelding 10.  
Op figuur 2 zie je hoe het werd tentoongesteld. Aan de muur hingen 
de berichten uit de krant en de politierapporten over deze vernieling.  
 

 

figuur 2 

 

 

1p 15 Bekijk figuur 2. 
Op deze foto zie je een 
A assemblage. 
B installatie. 
C objet trouvé. 
 

2p 16 Bekijk afbeelding 10. 
 Geef twee mogelijke redenen waarom Öğüt de kapotgeschoten 

ballon heeft tentoongesteld. 
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Zout, een oplossing? 

 
De architect Eric Geboers droomt ervan duurzaam te ontwerpen en 
te bouwen. Hij onderzoekt of het mogelijk is om te bouwen met zout 
dat overblijft wanneer je zeewater laat verdampen. 
Op afbeeldingen 11 en 12 zie je digitale ontwerpen uit 2015 van een 
stad die hij ooit wil bouwen: the Salt Project (het Zoutproject). 
 

2p 17 Bekijk afbeelding 11 en 12. 
Geboers wil zijn stad bouwen in een woestijnachtige omgeving. 
 Noem twee kenmerken van het Salt Project waardoor deze stad 

goed past in deze woestijnachtige omgeving. 
 

1p 18 Volgens Geboers is een stuk woestijn aan de kust ideaal om zijn 
stad te bouwen. 
 Geef een praktische reden om aan de kust te bouwen. 
 

2p 19 Geboers wil graag duurzaam bouwen. 
 Noem twee argumenten waarom bouwen met zout duurzaam is. 

 
Op figuur 3 zie je hoe Geboers experimenteert door zout, bindmiddel 
en een beetje water te mengen. Hij zocht het ideale mengsel om een 
zelfdragende koepel te maken. 
 
Op afbeelding 13 zie je een maquette met zo'n koepel. 
 

figuur 3 

 
 
 

1p 20 Bekijk figuur 3. 
Het experiment is vooral 
A beeldend. 
B esthetisch. 
C technisch. 
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1p 21 Bekijk figuur 3 en afbeelding 13. 
De koepelvorm van het zoutmengsel maakte Geboers door te 
A assembleren. 
B construeren. 
C modelleren. 
 

2p 22 Bekijk afbeelding 13. 
 Noem twee redenen voor Geboers om een maquette te maken. 
 

2p 23 Bekijk afbeelding 11, 12 en 13. 
Voor zijn Salt Project werkt Geboers samen met wetenschappers. 
 Noem twee aspecten waarvoor hij de kennis van wetenschappers 

nodig heeft. 

 
Voordat zijn droom zal uitkomen moet Geboers nog veel 
onderzoeken. Het bouwen van een prototype in de woestijn kan een 
volgende stap zijn. 
 

3p 24 Bekijk afbeelding 11, 12 en 13. 
 Wat kan Geboers door middel van zo'n prototype onderzoeken? 

Geef hiervan drie voorbeelden. 
 

1p 25 Geboers heeft al meerdere prijzen met zijn Salt Project gewonnen. 
 Geef een reden waarom het Salt Project deze prijzen heeft 

gewonnen. 
 

1p 26 Geboers zegt dat hij van waardeloos materiaal iets waardevols kan 
maken. 
 Leg deze bewering uit. 
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Nachtmerrie 

 
Op afbeelding 14 zie je het werk Central Park van de Belgische 
schilder Pierre Alechinksy uit 1965. Het schilderij is genoemd naar 
een park midden in New York. Bewoners van New York vonden het 
park vooral 's nachts gevaarlijk, daarom verbeeldde Alechinsky het 
park als een monster uit een nachtmerrie. 
 
Het werk bestaat uit een centraal gedeelte met randen van kleine 
zwart-wit-tekeningen. 
 

2p 27 Bekijk afbeelding 14. 
Het centrale gedeelte lijkt op een griezelig monster. 
 Noem twee aspecten van de voorstelling van het centrale 

gedeelte waardoor het lijkt op een griezelig monster. 
 

2p 28 Bekijk afbeelding 14. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving van het centrale 

gedeelte waardoor het monster zo griezelig lijkt. Leg je 
antwoorden uit. 

 
Afbeelding 15 is een detail van de rand. 
 

2p 29 Bekijk afbeelding 14 en 15. 
 Noem twee kenmerken van een nachtmerrie die je terugziet in de 

rand. 
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De vorm van het monster in het centrale gedeelte is gebaseerd op de 
plattegrond van het park. 
Op figuur 4 zie je een foto van het park waarop Alechinsky zijn eerste 
schets maakte. De foto is van bovenaf genomen. 
 

 
figuur 4 

 

 

1p 30 Bekijk afbeelding 14 en figuur 4. 
Met deze schets onderzoekt Alechinsky 
A de toepassing van clair-obscur in Central Park. 
B de ordening voor Central Park. 
C het lijnperspectief voor Central Park. 
 

2p 31 Bekijk afbeelding 14 en figuur 4. 
Het schilderij is deels uitgevoerd in kleur, de foto met schets is zwart-wit. 
 Noem nog twee verschillen tussen het schilderij en de schets op de 

foto. 
 

1p 32 Bekijk afbeelding 14 en figuur 4. 
In het centrale gedeelte van het schilderij zou je een deel van de 
plattegrond van het park kunnen herkennen. 
 Noem een kenmerk van het schilderij waarin je het park herkent. 
 

2p 33 Bekijk afbeelding 14. 
Alechinsky schilderde snel. 
 Noem twee aspecten van de hanteringswijze waaraan je kan zien dat 

Alechinsky snel schilderde. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Alechinsky maakte meerdere werken over het park. 
Op afbeelding 16 zie je Central Park I uit 1976. 
 

1p 34 Bekijk afbeelding 16. 
 Leg uit op welke manier Alechinsky in de rand van dit werk een 

nachtmerrie verbeeldt. 
 

1p 35 Bekijk afbeeldingen 14 en 16. 
Beide afbeeldingen laten het park zien als een nachtmerrie. 
 Leg uit welke afbeelding het meest een nachtmerrie verbeeldt. 
 
 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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GT-0600-a-16-1-o

Examen VMBO-GL en TL 

2016 
 
 
 

beeldende vakken CSE GL en TL 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 17 mei

9.00 - 11.00 uur

Achter het correctievoorschrift zijn twee aanvullingen op het correctievoorschrift opgenomen. 
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Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft 
meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 
 

Vooruit! 

 
Op afbeelding 1 zie je De Paardenrace te Longchamp, een werk van de 
Franse schilder Eduard Manet uit 1866/1867. 
 

2p 1 Bekijk afbeelding 1. 
De paarden rennen. 
 Noem twee aspecten van de voorstelling waaraan je kunt zien dat de 

paarden rennen. 
 

2p 2 Bekijk afbeelding 1. 
Door de kleurcontrasten in dit schilderij vallen de paarden op. 
 Noem een kleurcontrast en leg je antwoord uit. 
 

1p 3 Bekijk afbeelding 1. 
Ook door de ordening die Manet in dit werk aanbracht vallen de paarden 
en ruiters op. 
 Leg aan de hand van de ordening uit dat de paarden en ruiters het 

meest opvallen in het werk. 
 

1p 4 Bekijk afbeelding 1. 
Als je als beschouwer vlak voor het schilderij staat, lijk je midden op de 
renbaan te staan. 
 Noem een aspect van de vormgeving waardoor je als beschouwer 

midden op de renbaan lijkt te staan. Leg je antwoord uit. 
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Op figuur 1 zie je drie schematische tekeningen van het werk op 
afbeelding 1. 
 

 
figuur 1 

 
 

1p 5 Bekijk afbeelding 1 en figuur 1. 
De horizon is op de juiste hoogte aangegeven in 
A schema I. 
B schema II. 
C schema III. 
 
 

Pagina: 123Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 GT-0600-a-16-1-o 4 / 12 lees verder ►►►

 
Op afbeelding 2 zie je het schilderij Elasticiteit dat de Italiaanse schilder 
Boccioni in 1912 maakte. Het verbeeldt een ruiter op een paard. 
 
Boccioni behoort tot de groep kunstenaars die futuristen wordt genoemd. 
 

2p 6 Bekijk afbeelding 2. 
Futuristen hielden zich bezig met vooruitgang. 
 Noem twee aspecten van de voorstelling die vooruitgang verbeelden. 
 

2p 7 Bekijk afbeelding 2. 
Boccioni heeft op meerdere manieren beweging gesuggereerd. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving die beweging suggereren. 

Leg beide antwoorden uit. 

 
Futuristen zochten naar een manier om de beweging van mens en dier in 
hun werk vast te leggen. 
 
Op figuur 2 zie je een serie foto's die de fotograaf Eadweard Muybridge in 
1887 maakte. Hiermee legde hij de bewegingen van een paard met ruiter 
vast. 
 

 
figuur 2 

 
 

 
1p 8 Bekijk figuur 2. 

 Leg uit waarom deze foto's informatief waren voor de futuristen. 
Betrek figuur 2 in je antwoord. 
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1p 9 Bekijk afbeelding 2. 
Het werk wordt gerekend tot het futurisme vanwege het 
A abstracte karakter. 
B dynamische karakter. 
C naturalistische karakter. 
 

2p 10 Vergelijk afbeelding 1 en 2. 
Beide schilderijen verbeelden beweging, maar op een andere manier. 
 Leg het verschil uit en betrek in je antwoord beide schilderijen. 
 
 

Gejaagd door de wind 

 
Sinds 1990 maakt de Nederlandse kunstenaar Theo Jansen 
strandbeesten. 
Op afbeelding 3 zie je een krab. 
Op afbeelding 4, 5 en 6 zie je verschillende aanzichten van een van 
Jansens strandbeesten, de Animaris Adulari. 
 

3p 11 Vergelijk afbeelding 3 met afbeeldingen 4, 5 en 6. 
 Noem drie kenmerken van het strandbeest van Theo Jansen die je ook 

ziet bij de krab. 

 
Het strandbeest bestaat uit kunststof buizen en doek. Het beweegt door 
de wind. 
 

2p 12 Bekijk afbeelding 4, 5 en 6. 
 Noem twee kenmerken van het strandbeest waardoor het in beweging 

kan komen. 
 

2p 13 Bekijk afbeelding 4, 5 en 6. 
 Noem twee kenmerken van een zandstrand waardoor het geschikt is 

om een strandbeest te laten bewegen. 

 
Om strandbeesten te kunnen bouwen deed Jansen veel onderzoek en 
experimenten. 
Op afbeelding 7 en 8 zie je voorbeelden van proefjes. 
 

1p 14 Bekijk afbeelding 7 en 8. 
Jansen doet hier onderzoek naar het materiaal. 
 Noem een aspect van het materiaal dat Jansen hier onderzoekt. 
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Jansen heeft veel kennis van techniek. 
 

1p 15 Bekijk afbeelding 4 t/m 8. 
Er is kennis van techniek nodig om deze strandbeesten te laten 
voortbewegen. 
 Geef voor deze bewering een argument. 
 

1p 16 Bekijk afbeelding 4, 5 en 6. 
Een strandbeest is een 
A aerodynamisch object. 
B objet trouvé. 
C kinetisch object. 

 
Jansen geeft elk strandbeest een eigen Latijnse naam, zoals alle 
diersoorten die krijgen. 
Als de strandbeesten kapotgaan, bewaart hij ze op een 
'strandbeestenkerkhof'. 
 

2p 17 Geef twee redenen die Jansen kan hebben om zijn strandbeesten namen 
te geven. 
 

2p 18 Geef twee redenen die Jansen kan hebben om zijn strandbeesten te 
bewaren. 
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Zwemmen 

 
De Franse kunstenaar Matisse bezocht in 1952 een zwembad om 
duikende mensen te bestuderen. Daarna besloot hij zelf een 'zwembad' te 
maken. 
 
Op afbeelding 9, 10 en 11 zie je het resultaat: Het Zwembad, 
tentoongesteld in een museum. 
 
Het werk bestaat uit blauw geverfde knipsels die op witte stroken papier 
zijn bevestigd. 
 

2p 19 Bekijk afbeelding 9, 10 en 11. 
Dit werk kreeg als titel Het Zwembad. 
 Noem twee aspecten van de voorstelling die naar de titel verwijzen. 

 
Op figuur 3 zie je schetsen die Matisse voor Het Zwembad maakte. 
 

 
figuur 3: duiken 

 
 

3p 20 Bekijk figuur 3. 
In deze schets doet Matisse onderzoek naar manieren waarop hij duiken 
zou kunnen verbeelden. 
 Noem drie kenmerken van de figuren waaraan je kunt zien dat Matisse 

het duiken onderzoekt. 
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2p 21 Vergelijk figuur 3 op de vorige pagina met afbeelding 9, 10 en 11. 
 Benoem het verschil in vormgeving tussen de schets op figuur 3 en 

Het Zwembad op afbeelding 9, 10 en 11. Betrek zowel de schets als 
Het Zwembad in je antwoord. 

 
Tijdens het maken van Het Zwembad liet Matisse zijn knipsels door 
assistentes ophangen met kleine spijkertjes. 
 

3p 22 Bekijk afbeelding 9, 10 en 11. 
Het op deze manier ophangen van de knipsels heeft voordelen. 
 Noem drie voordelen. 
 

1p 23 Bekijk afbeelding 9, 10 en 11. 
Het werk is een 
A affiche. 
B assemblage. 
C collage. 
 

2p 24 Bekijk afbeelding 9, 10 en 11. 
In dit werk wordt beweging gesuggereerd. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving waardoor beweging 

gesuggereerd wordt. Leg beide antwoorden uit. 
 

1p 25 Bekijk afbeelding 9, 10 en 11. 
Wanneer je in de ruimte staat en het werk bekijkt, krijg je, door de manier 
waarop het is opgehangen, het gevoel grotendeels onder water te zijn. 
 Geef een argument voor deze bewering. 
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Op afbeelding 12 zie je Gregory Swimming. Het is een werk uit 1982 van 
de Engelse kunstenaar David Hockney. 
Het werk bestaat uit 120 foto's en is ongeveer 107 cm x 58 cm. 
 

1p 26 Bekijk afbeelding 12. 
 Noem een aspect van de voorstelling waarmee beweging wordt 

gesuggereerd. 
 

1p 27 Bekijk afbeelding 12. 
De ordening versterkt de beweging in dit werk. 
 Leg uit op welke manier de ordening hier de beweging versterkt. 

 
figuur 4 

 

Op figuur 4 zie je Hockney die lijnen aanbrengt op de bodem van het 
zwembad dat op de foto's van afbeelding 12 voorkomt. 
 

 
1p 28 Bekijk figuur 4 en afbeelding 12. 

 Noem het effect van de lijnen die Hockney aanbrengt op de bodem 
van het zwembad. 

 
1p 29 Vergelijk afbeelding 9 met afbeelding 12. 

De werken van Matisse en Hockney verbeelden beweging. 
 Bij welk van de werken vind je de suggestie van beweging het meest 

geslaagd? Motiveer je antwoord. 
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De Jeugdfabriek 

 
In de Spaanse stad Merida staat de Jeugdfabriek, ontworpen door het 
architectenduo SelgasCano. 
 
Op afbeelding 13 zie je een Chinese drakendans, de inspiratie voor het 
ontwerp. 
 
Op afbeelding 14 zie je een maquette en op afbeelding 15 t/m 21 
meerdere foto's van de Jeugdfabriek. 
 

3p 30 Vergelijk afbeelding 13 t/m 16. 
Er zijn overeenkomsten tussen de Jeugdfabriek en de Chinese 
drakendans. 
 Noem drie kenmerken van de Jeugdfabriek die je ook ziet bij de 

Chinese drakendans. 

 
In en rondom de Jeugdfabriek kan je elkaar ontmoeten en er op vele 
manieren bewegen. 
 

2p 31 Bekijk afbeelding 17 t/m 20. 
 Noem twee manieren waarop je in en rondom de Jeugdfabriek kan 

bewegen. 
 

2p 32 Bekijk afbeelding 15 t/m 20. 
Om het bouwwerk aantrekkelijk te maken voor jongeren kreeg het een 
speels karakter. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving die bijdragen aan dit 

speelse karakter. Leg beide antwoorden uit. 
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Het bouwwerk bestaat uit een metalen skelet dat bedekt is met plastic 
golfplaten. 
Op figuur 5 zie je twee foto's van delen van het skelet. 
 

figuur 5 

 

 
1p 33 Bekijk figuur 5. 

De ontwerper gebruikte een skelet dat opgebouwd is uit elementen. Dit 
heeft een aantal voordelen. 
 Noem een voordeel voor de ontwerper. 
 

2p 34 Bekijk afbeelding 15 en 16. 
Het gebouw valt op in zijn omgeving. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving waardoor De Jeugdfabriek 

opvalt in zijn omgeving. Leg beide antwoorden uit. 

 
Afbeelding 20 is een foto van de klimwand. 
 

2p 35 Vergelijk afbeelding 17, 18 en 19 met 20. 
De klimwand wijkt af van de skatebaan. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving waarin de klimwand afwijkt 

van de skatebaan. Leg beide antwoorden uit. 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 36 Bekijk afbeelding 19 en 20. 
Sommige vlakken op de klimwand zijn gekleurd. Dit heeft een 
A educatieve functie. 
B decoratieve functie. 
C praktische functie. 

 
Op afbeelding 21 zie je een van de lokalen die in de pilaren van de 
Jeugdfabriek zijn gemaakt. In deze lokalen worden computer-, muziek- en 
danslessen gegeven. 
 

2p 37 Bekijk afbeelding 21. 
Ook dit lokaal heeft een beweeglijk karakter. 
 Noem twee kenmerken van dit lokaal waardoor het beweeglijk is. 
 

1p 38 Bekijk afbeeldingen 14 t/m 21. 
 Geef een argument om dit gebouw de Jeugdfabriek te noemen. 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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 Gejaagd door de wind

afbeelding 3 afbeelding 4, vooraanzicht (in opbouw)

afbeelding 4

afbeelding 7

afbeelding 3

afbeelding 8afbeelding 5, zijaanzicht (5 meter lang, 2,8 m hoog) afbeelding 6
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 De jeugdfabriek 

afbeelding 13 afbeelding 14 afbeelding 15

afbeelding 16 afbeelding 17 afbeelding 18

afbeelding 19 afbeelding 20 afbeelding 21
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GT-0600-a-16-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2016 
 
 
 

 beeldende vakken CSE GL en TL 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

13:30 - 15:30 uur

Pagina: 137Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 GT-0600-a-16-2-o 2 / 11 lees verder ►►►

Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft 
meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 
 
 

Iedereen speelt! 

 
De Japanse kunstenares Toshiko Horiuchi ontwierp in 2009 de 
speelplaats Wonder Space II in Japan. 
 
Op afbeelding 1 en 2 zie je delen van deze speelplaats, die vooral is 
opgebouwd uit kunststof garen. 
 

3p 1 Bekijk afbeelding 1 en 2. 
In deze speelplaats kun je op verschillende manieren bewegen. 
 Noem drie van die manieren. 
 

2p 2 Bekijk afbeelding 1 en 2. 
De speelplaats nodigt uit om te spelen. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving waarom kinderen er graag 

spelen. Leg beide antwoorden uit. 
 
 
Op figuur 1 zie je Horiuchi aan het werk. 
 
figuur 1 
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1p 3 Bekijk afbeelding 1 en figuur 1 op de vorige pagina. 
De techniek waarmee Horiuchi de binnenkant van de speelplaats maakt 
behoort tot 
A de grafische technieken. 
B het sjabloneren. 
C de textiele technieken. 
 

2p 4 Bekijk figuur 1 op de vorige pagina en afbeelding 1 en 2. 
Horiuchi maakte de binnenkant van haar speelplaats vrijwel helemaal zelf. 
 Geef twee voordelen van deze werkwijze. 

 
De binnenkant van de speelplaats hangt in een speciaal hiervoor 
gemaakte ombouw, die je ziet op afbeelding 3. De ombouw is ontworpen 
door Tezuka Architects, in samenwerking met Horiuchi. 
 

2p 5 Bekijk afbeelding 1, 2 en 3. 
De speelplaats en de ombouw vertonen een aantal verschillen. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving waarin de speelplaats en de 

ombouw verschillen. Leg beide antwoorden uit. 
 

1p 6 Bekijk afbeelding 3. 
Een speelplaats voor jonge kinderen moet veilig zijn. 
 Leg uit dat deze ombouw het veilige karakter van de speelplaats 

benadrukt. 

 
Op afbeelding 4 en 5 zie je Mount Mitte, een klimpark in Berlijn. Het staat 
op een plek waar lange tijd de Berlijnse Muur stond. Deze zwaar 
bewaakte muur vormde ooit een grens tussen het vrije West-Duitsland en 
het onvrije Oost-Duitsland. 
 

2p 7 Vergelijk afbeelding 1 en 2 met afbeelding 4 en 5. 
In vergelijking met de speelplaats op afbeelding 1 en 2 is Mount Mitte 
uitdagender voor oudere kinderen. 
 Geef twee argumenten voor deze bewering. 
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figuur 2 

 

 

 
Op figuur 2 zie je een soortgelijke speelplaats als Mount Mitte vanuit de 
lucht. 
 

1p 8 Bekijk afbeelding 4 en 5 en figuur 2. 
Op afbeelding 4 en 5 lijkt de speelplaats chaotisch. Op figuur 2 zie je dat 
de ordening juist rust creëert. 
 Leg dit uit. 

 
Op afbeelding 6 zie je twee auto's die in Mount Mitte hangen. De groene 
is een typisch model uit West-Duitsland, de zwart-witte een model uit 
Oost-Duitsland. 
 

1p 9 Bekijk afbeelding 6. 
Het plaatsen van juist deze twee auto's in Mount Mitte is 
A dynamisch. 
B mythologisch. 
C symbolisch. 
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Figuur 3 laat Mount Mitte zien in zijn directe omgeving. 

 

figuur 3 

 
 
 

2p 10 Bekijk afbeelding 3 en figuur 3. 
Beide speelplaatsen passen in hun omgeving. 
 Leg dit uit voor beide speelplaatsen. 
 
 

In Volle Vaart Vooruit 

 
Op afbeelding 7 zie je een beeld van Nikè, de Griekse godin van de 
overwinning. 
Het 2000 jaar oude beeld is in de loop van de tijd beschadigd geraakt 
waardoor haar hoofd en armen ontbreken. 
 

2p 11 Bekijk afbeelding 7. 
Nikè lijkt weg te vliegen. 
 Noem twee aspecten van de voorstelling waardoor die indruk wordt 

gewekt. 
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1p 12 Bekijk afbeelding 7. 
 Noem een aspect van de vormgeving waardoor de suggestie van 

wegvliegen wordt versterkt. 
Leg je antwoord uit. 

 
Op afbeelding 8 zie je het beeldje dat sinds 1911 vóór op de motorkap 
van elke Rolls-Royce staat. Het beeldje is ontworpen door Charles Sykes. 
 

1p 13 Bekijk afbeelding 7 en 8. 
Het beeld van Nikè lijkt een inspiratiebron te zijn geweest voor Sykes. 
 Leg uit waaraan je dit kunt zien. 
 

1p 14 Bekijk afbeelding 8. 
Het lijkt alsof het beeldje vóór op de motorkap van een rijdende auto 
staat. 
 Noem een kenmerk van het beeldje waaraan je kunt zien dat het lijkt 

alsof de auto rijdt. 

 
Het vastleggen van beweging is een uitdaging voor veel kunstenaars, zo 
ook voor de Italiaanse kunstenaar Boccioni. 
 
Op afbeelding 9 zie je een bronzen beeld van Boccioni uit 1913. 
 

1p 15 Bekijk afbeelding 9. 
Je ziet hier een figuur die een stevige stap vooruit zet. 
 Noem een aspect van de voorstelling waaraan je kunt zien dat die 

stap stevig is. 

 
Op afbeelding 10 zie je een schets die Boccioni maakte voor dit beeld. 
 

2p 16 Vergelijk afbeelding 9 en 10.  
Er zijn overeenkomsten tussen de schets op afbeelding 10 en het beeld 
op afbeelding 9. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving die overeenkomen. Leg 

beide antwoorden uit. 
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Op figuur 4 zie je een gipsmodel dat Boccioni maakte voor het beeld. 
 

 
figuur 4 

 
 
 

2p 17 Bekijk figuur 4. 
Boccioni maakte ook dit driedimensionale model.  
 Noem twee voordelen van het maken van dit driedimensionale model. 
 

2p 18 Bekijk afbeelding 9 en figuur 4. 
 Noem twee aanpassingen die Boccioni deed aan het uiteindelijke 

beeld ten opzichte van het gipsmodel. 
 
Boccioni hoorde bij de futuristen. 
 

1p 19 Bekijk afbeelding 9.  
Dit beeld is een goed voorbeeld van het futurisme, omdat het 
A beweging verbeeldt. 
B een machine verbeeldt. 
C een mensfiguur verbeeldt. 
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1p 20 Vergelijk afbeelding 8 en 9. 
Het beeld van Boccioni verbeeldt beweging op een andere manier dan het 
beeldje van Sykes. 
 Leg dit uit. Betrek in je antwoord beide beelden. 
 
 

Heel Holland Danst 

 
In 2011 voerde Het Nationale Ballet de dansvoorstelling 'à la russe' op. 
Het affiche voor deze voorstelling werd gemaakt door Me Studio. 
 
Op afbeelding 11 zie je het affiche. 
 

3p 21 Bekijk afbeelding 11. 
 Noem drie aspecten van de voorstelling waardoor je ziet dat de 

dansers lijken te bewegen. 
 

1p 22 Bekijk afbeelding 11. 
 Noem één aspect van de vormgeving waardoor de dansers lijken te 

bewegen. Leg je antwoord uit. 

 
In de voorstelling 'à la russe' strijden twee vrouwen om één man. 
In het affiche op afbeelding 11 wordt die strijd verbeeld. 
 

2p 23 Bekijk afbeelding 11. 
 Noem twee aspecten van de voorstelling waaraan je kunt zien dat de 

vrouwen strijden om de man. 

 
In 1995 werd Studio Dumbar gevraagd om affiches voor het Holland 
Dance Festival te ontwerpen. Een van deze affiches zie je op afbeelding 
12. 
 

2p 24 Bekijk afbeelding 12. 
Op het affiche is er sprake van beweging. 
 Noem twee kenmerken van het affiche waardoor beweging 

gesuggereerd wordt. 
 
In de opdracht die Studio Dumbar kreeg, stond vermeld dat het affiche de 
relatie tussen muziek en dans moest verbeelden. 
 

1p 25 Bekijk afbeelding 12. 
 Noem een aspect van de voorstelling die de relatie tussen de muziek 

en de dans laat zien. 
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1p 26 Bekijk afbeelding 12. 
 Leg uit hoe de ordening de relatie tussen de muziek en de dans laat 

zien. 

 
In 1998 kreeg Studio Dumbar weer de opdracht om affiches voor het 
Holland Dance Festival te ontwerpen. Een affiche uit die serie zie je op 
afbeelding 13. 
 

3p 27 Vergelijk afbeelding 12 en 13. 
De affiches verschillen. 
 Noem drie verschillen tussen het affiche op afbeelding 12 en het 

affiche op afbeelding 13. Doe het zo: 
 

afbeelding 12 afbeelding 13 

  

  

  

 
1p 28 Bekijk afbeelding 13. 

Afbeelding 13 is vervreemdend. 
 Leg deze bewering uit. 
 

1p 29 Bekijk afbeelding 11 en 13. 
Het affiche op afbeelding 11 verbeeldt op een andere manier beweging 
dan het affiche op afbeelding 13. 
 Geef aan welk affiche het best beweging verbeeldt. Leg uit waarom jij 

dat vindt. 
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Verjaagd door de wind 

 
In Afghanistan liggen nog veel landmijnen in de grond begraven. 
Landmijnen ontploffen door trillingen of door aanraking en zijn gevaarlijk, 
vooral voor spelende kinderen. 
 

 
Ontwerper Massoud Hassani groeide op in Afghanistan en kende het 
probleem van de landmijnen. 
Hij ontwierp in 2011 de Mine Kafon, een object dat landmijnen kan laten 
ontploffen. 
 
Op afbeelding 14 zie je een voorbeeld van de Mine Kafon. 
 

 
Als kind speelde Hassani met zelfgemaakte voorwerpen die konden rollen 
door de wind. 
 
Op afbeelding 15 zie je enkele voorbeelden hiervan. 
 

2p 30 Bekijk afbeelding 15. 
 Noem twee kenmerken van de voorwerpen waardoor ze over de grond 

kunnen rollen. 
 

2p 31 Bekijk afbeelding 15.  
 Noem twee kenmerken die je bij een of meer voorwerpen ziet 

waardoor ze wind kunnen vangen. 

 
Een vorm uit de natuur die erg lijkt op de Mine Kafon is een uitgebloeide 
paardenbloem, zoals je die ziet op afbeelding 16. 
 

2p 32 Vergelijk afbeelding 14 en 16. 
De Mine Kafon lijkt op een uitgebloeide paardenbloem. 
 Noem twee overeenkomsten tussen de Mine Kafon en de 

paardenbloem. 
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Op afbeelding 17 zie je Hassani werken aan de Mine Kafon. 
Midden in de Mine Kafon bevindt zich een zware metalen kern. In deze 
kern zitten bamboestokken gestoken. Aan de uiteinden van die stokken 
zie je plastic 'voeten'. 
 

 
Op afbeelding 18 zie je dat een landmijn door de Mine Kafon tot 
ontploffing komt. 
Op afbeelding 19 zie je een Afghaanse jongen met de Mine Kafon. 
 

1p 33 Bekijk afbeelding 14, 17, 18 en 19. 
 Leg uit welke functie de zware metalen kern heeft bij het laten 

ontploffen van de mijn. 
 

2p 34 Bekijk afbeelding 14, 18 en 19  
Op deze afbeeldingen zijn de 'voeten' goed zichtbaar. 
 Noem twee functies die deze 'voeten' hebben voor de Mine Kafon. 
 

2p 35 Bekijk afbeelding 14, 17, 18 en 19. 
 Geef twee argumenten voor het gebruik van bamboe en plastic in de 

Mine Kafon. 
 

2p 36 Bekijk afbeelding 18 en 19. 
 Geef twee redenen waarom het belangrijk is dat de Mine Kafon 

eenvoudig te repareren is. 
 

2p 37 Hassani wil met zijn Mine Kafon een waardevolle bijdrage leveren aan 
een betere wereld, zoals het opruimen van landmijnen. 
 Noem nog twee andere doelen die Hassani had met zijn Mine Kafon. 
 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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In Volle Vaart Vooruit

afbeelding 7, hoogte 240 cm

afbeelding 9, hoogte 210 cm
afbeelding 10

afbeelding 8, hoogte 7,5 cm
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 Verjaagd door de wind
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GT-0600-a-15-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2015 
 
 
 

beeldende vakken CSE GL en TL 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 13 mei

9.00 - 11.00 uur

Achter het correctievoorschrift zijn twee aanvullingen op het correctievoorschrift opgenomen.
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Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft 
meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 
 

Andere tijden 

 
Op afbeelding 1 zie je een muurschildering van de Britse streetart- 
kunstenaar Banksy. 
 

2p 1 Bekijk afbeelding 1. 
De schildering op de achtergrond lijkt te worden verwijderd. 
 Noem twee aspecten van de voorstelling die bijdragen aan deze 

indruk. 
 

1p 2 Bekijk afbeelding 1. 
De muurschildering heeft een voor- en achtergrond die van elkaar 
verschillen. 
 Leg aan de hand van het aspect kleur uit waarin voor- en achtergrond 

verschillen. 

 
Op afbeelding 2 zie je een grotschildering uit de prehistorie. 
 

1p 3 Vergelijk afbeelding 1 en 2. 
De afbeeldingen 1 en 2 vertonen overeenkomsten. 
 Noem een aspect van de voorstelling van afbeelding 1 dat je ook ziet 

op afbeelding 2. 

 
Grotschilderingen uit de prehistorie worden als waardevol beschouwd. 
 
Er zijn mensen die aan streetart weinig waarde en weinig betekenis 
hechten. 
 

2p 4 Bekijk afbeelding 2. 
 Geef twee redenen waarom prehistorische grotschilderingen als 

waardevol worden beschouwd. 
 

1p 5 Geef een reden waarom streetart meestal weinig gewaardeerd wordt. 
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1p 6 Bekijk afbeelding 1. 
Het werk van streetartkunstenaars wordt vaak verwijderd. 
Met deze muurschildering verbeeldt Banksy zijn commentaar op het 
verwijderen van streetart. 
 Leg uit hoe Banksy zijn commentaar verbeeldt. 

 
Dwars door Jeruzalem loopt een hoge, lange muur. Deze muur werd in 
2003 gebouwd met de bedoeling een einde te maken aan de gevechten 
tussen inwoners van het Israëlisch-joods stadsdeel en die van het 
Palestijns-Arabische deel. 
 
Op afbeelding 3 zie je een gedeelte van deze muur. Op dit deel schilderde 
Banksy in 2005 een kind aan een tros ballonnen. 
 

1p 7 Bekijk afbeelding 3. 
Banksy suggereert dat het meisje zweeft. 
 Noem een kenmerk van de voorstelling waardoor deze suggestie 

gewekt wordt. 
 

1p 8 Bekijk afbeelding 3. 
Door deze schildering leverde Banksy kritiek op het bestaan van de muur. 
 Leg uit op welke manier dit geschilderde kind het commentaar op de 

muur verbeeldt. 

 
Banksy brengt zijn werk vaak aan met behulp van sjablonen. 
 
Op afbeelding 4 zie je dat hij deze ook gebruikte bij het aanbrengen van 
de schildering op de muur in Jeruzalem. 
 

2p 9 Geef twee voordelen van het werken met sjablonen bij het aanbrengen 
van streetart. 
 

1p 10 Bekijk afbeelding 3 en 4. 
Bij het sjabloneren van afbeelding 3 wordt er gebruikgemaakt van een: 
A silhouet en ontstaat er een afdruk. 
B uitgesneden vorm en ontstaat er een contour. 
C uitgesneden vorm en ontstaat er een silhouet. 
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Kunstenaars kunnen met hun werk commentaar leveren op bestaande 
situaties of opvattingen. 
 

2p 11 Bekijk afbeelding 3. 
 Geef twee argumenten waarom streetart voor het leveren van 

commentaar vaak geschikter is dan kunst in een museum. 
Betrek deze afbeelding in je antwoord. 

 
 

Ambachtelijk en anders 

 
Op afbeelding 5 zie je een stoel die gemaakt werd rond 1900. 
 

3p 12 Bekijk afbeelding 5. 
Deze stoel werd door een meubelmaker grotendeels op ambachtelijke 
wijze gemaakt. 
 Noem drie handelingen die de meubelmaker verrichtte bij het maken 

van deze stoel. 
 

1p 13 Bekijk afbeelding 5. 
Het ambachtelijk vervaardigen van een product heeft een aantal 
voordelen. 
 Noem een van die voordelen. 
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Zo'n dertig jaar later, rond 1930, zochten vormgevers naar nieuwe 
mogelijkheden. 
Een van hen was de ontwerper Gerrit Rietveld. 
Hij ontwierp diverse stoelen, waaronder de Zigzagstoel die je ziet op 
afbeelding 6. 
 
Op figuur 1 zie je een studie in koper die hij tijdens het ontwerpproces van 
deze stoel maakte. 
 
figuur 1 

 
 

1p 14 Vergelijk afbeelding 5 en 6 en figuur 1. 
De stoel die Rietveld ontwierp was vernieuwend. 
 Geef aan wat er zo vernieuwend was aan dit ontwerp. 
 

1p 15 Bekijk afbeelding 6 en figuur 1. 
De constructie lijkt eenvoudig, maar is dat niet. 
 Geef een argument voor deze bewering. 
 

2p 16 Bekijk afbeelding 6. 
De stoel verwijst naar het menselijk lichaam. 
 Noem twee kenmerken van de stoel die verwijzen naar het menselijk 

lichaam. 
 

1p 17 Bekijk afbeelding 6. 
Op deze stoel zit je niet gemakkelijk. 
 Noem een kenmerk van de stoel waardoor je er niet gemakkelijk op 

zit. 
 

2p 18 Bekijk afbeelding 6. 
Naast het ongemakkelijk zitten is deze stoel onhandig in het gebruik. 
 Noem twee kenmerken waardoor de stoel als meubelstuk onhandig is. 
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Door de uitvinding van steeds meer machines werd industriële productie 
mogelijk. Een van de eerste vormgevers die hiervan gebruikmaakte was 
Mart Stam. 
 
Op afbeelding 7 zie je een stoel die hij in 1926 ontwierp. 
 

2p 19 Vergelijk afbeelding 6 en 7. 
In vergelijking met de stoel op afbeelding 6 heeft de stoel op afbeelding 7 
enkele voordelen. 
 Noem twee voordelen van de stoel op afbeelding 7 in vergelijking met 

de stoel op afbeelding 6. 
 

2p 20 Bekijk afbeelding 7. 
 Noem een aspect van de vormgeving waarbij Mart Stam gebruik- 

maakt van contrasten. 
Leg je antwoord uit. 

 
Op figuur 2 zie je een van de ruimtelijke schetsen die Stam voor deze 
stoel maakte. 
 

 
figuur 2 

 
 

1p 21 Bekijk figuur 2 en afbeelding 7. 
Voordat de stoel op afbeelding 7 industrieel vervaardigd kon worden, 
deed Mart Stam veel onderzoek. 
In de schets in figuur 2 onderzocht hij de 
A constructie. 
B plasticiteit. 
C textuur. 
 

2p 22 Industriële productie heeft een aantal voordelen. 
 Noem twee voordelen van industriële productie. 
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De Zigzagstoel van Rietveld werd in de loop van de twintigste eeuw een 
populair meubelstuk. 
 
In 2004 verzamelde vormgever Maarten Baas een aantal beroemde 
stoelen en bewerkte deze met een brander. Na deze bewerking gaf hij 
deze stoelen een laklaag. 
Zo ontstond de serie stoelen die hij Smoke noemde. 
 
Op afbeelding 8 zie je de Zigzagstoel uit deze serie. 
 

2p 23 Bekijk afbeelding 6 en 8. 
Door de bewerking van Baas is de Zigzagstoel van Rietveld veranderd. 
 Noem aan de hand van afbeelding 8 twee aspecten van de 

vormgeving waarin deze verandering zichtbaar is en beschrijf deze 
verandering. 

 
1p 24 Bekijk afbeelding 6 en 8. 

Op de bewerking van de Zigzagstoel kreeg Maarten Baas zowel positieve 
als negatieve kritiek. 
 Vind jij het bewerken van de Zigzagstoel positief of negatief? 

Beargumenteer je antwoord. 
 
 

Anders fotograferen 

 
Fotografie is populair bij iedereen, ook bij kunstenaars. 
 

2p 25 Geef twee redenen waarom zoveel mensen fotograferen. 

 
Op afbeelding 9 zie je een werk van de kunstenares Scarlett Hooft 
Graafland. Het is een foto die zij maakte op een uitgestrekte zoutvlakte in 
Zuid-Amerika. 
 
Op de afbeeldingen 10a, 10b, 10c en 10d zie je haar (aan het) werk. 
 

1p 26 Bekijk afbeelding 9, 10a, 10b, 10c en 10d. 
Voordat Hooft Graafland haar foto maakte, deed zij in het landschap een 
beeldende ingreep. 
 Noem deze beeldende ingreep. 
 

2p 27 Bekijk afbeelding 9 en 10b. 
 Noem twee effecten van deze ingreep op het landschap. 
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Hooft Graafland bewerkt haar foto's nooit; ook deze foto niet. 
Een foto moet dus in één keer goed zijn. 
 
Voor het maken van de foto op afbeelding 9 waren veel voorbereidingen 
nodig. 
 

3p 28 Bekijk afbeelding 9, 10a, 10b, 10c en 10d. 
 Noem drie handelingen die Hooft Graafland met haar camera 

uitvoerde vlak voordat zij deze foto maakte. 
 

2p 29 Bekijk afbeelding 9. 
De titel van deze foto is Happiness. 
 Noem twee kenmerken van deze foto die verwijzen naar geluk of 

vrolijkheid. 

 
Een andere kunstenaar die gebruikmaakt van fotografie is Ruud van 
Empel. 
 
Hij maakt honderden digitale foto's en met een selectie hieruit stelt hij 
vervolgens nieuwe beelden samen. 
 
Op afbeelding 11 zie je een van de kunstwerken dat op deze manier 
ontstaan is, getiteld World # 19. 
 
Voor dit werk was de oude foto op afbeelding 12a zijn inspiratiebron. 
 

2p 30 Vergelijk afbeelding 11 en 12a. 
 Noem twee aspecten van de voorstelling waarin afbeelding 11 

anders is dan de foto op afbeelding 12a. 

 
Afbeelding 12b, 12c, 12d, 12e en 12f laten de werkwijze van Van Empel 
zien. 
 

1p 31 Bekijk afbeelding 11, 12b, 12c, 12d, 12e en 12f. 
Van Empel zegt dat niet de fotografie, maar de schilderkunst zijn 
inspiratiebron is. 
 Geef aan de hand van de afbeeldingen een argument voor deze 

uitspraak.  
Betrek in je antwoord de werkwijze van Van Empel. 
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De werkwijzen van Hooft Graafland en die van Van Empel verschillen. 
 

3p 32 Vergelijk afbeelding 9 en 11. 
 Zet de nummers 1, 2 en 3 op je antwoordenblad en zet onderstaande 

woorden bij het juiste cijfer.  
Gebruik elk woord één keer. 

 
bewerken - ensceneren - registreren 
 
Hooft Graafland was voor de foto op afbeelding 9 eerst aan het ….1……; 
vervolgens ging ze over tot het ……..2………. 
Van Empel was voor het werk op afbeelding 11 vooral aan het ……3……. 
 

1p 33 Bekijk afbeelding 9 en 11. 
In beide werken is er sprake van een vervreemding van de natuur. 
 Geef aan op welke foto jij de natuur het meest vervreemd vindt en 

beargumenteer je antwoord. 
 
 

Een ander jasje 

 
Een energiecentrale is een fabriek waarin energie wordt opgewekt. Zo'n 
centrale ligt meestal op een industrieterrein. 
 
Op afbeelding 13 zie je het exterieur van een energiecentrale. 
 

3p 34 Bekijk afbeelding 13. 
Deze centrale ziet eruit als een fabriek. 
 Noem drie kenmerken waardoor deze centrale eruitziet als een 

fabriek. 

 
Op afbeelding 14 en 15 zie je het exterieur van een andere 
energiecentrale, de Stadshaard. 
 

2p 35 Vergelijk afbeelding 13, 14 en 15. 
Het exterieur van de Stadshaard is (heel) anders dan het exterieur van de 
centrale op afbeelding 13. 
 Leg aan de hand van de aspecten kleur en vorm uit dat het exterieur 

van de Stadshaard anders is dan het exterieur op afbeelding 13. 
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Voor het exterieur van de Stadshaard ontwierp de kunstenaar Hugo 
Kaagman de panelen. 
 

1p 36 Bekijk afbeelding 14 en 15. 
 Noem een aspect van de vormgeving van de Stadshaard waarin deze 

verschilt van de omliggende bebouwing en geef bij dat aspect een 
korte toelichting. 

 
In zijn werk laat Kaagman zich vaak inspireren door Delfts blauwe tegels. 
 
Op afbeelding 16 zie je een kachel met zulke tegels uit een deftig 
woonhuis van vroeger. 
 
Op afbeelding 17 zie je een aantal panelen die Kaagman voor de 
Stadshaard ontwierp. 
 

3p 37 Bekijk afbeelding 14, 15, 16 en 17. 
Alle tegels die je ziet, hebben een blauwe decoratie. 
 Noem nog drie kenmerken van de tegels op afbeelding 16 die je ook 

ziet in het exterieur van afbeelding 14, 15 en 17. 
 

2p 38 Bekijk afbeelding 16. 
Er is een aantal redenen om tegels bij kachels toe te passen. 
 Noem er twee. 
 

2p 39 Bekijk afbeelding 17. 
Op sommige panelen verwijst de voorstelling naar de functie van de 
Stadshaard. 
 Leg aan de hand van de voorstelling van twee panelen uit hoe die 

daarnaar verwijzen. 
 

1p 40 Bekijk afbeelding 17. 
De panelen met een decoratie komen onderling overeen in 
A abstractie. 
B ordening. 
C plasticiteit. 
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De centrale op afbeelding 13 wordt niet meer gebruikt. De centrale was 
verouderd en niet erg duurzaam. 
De Stadshaard op afbeelding 14 en 15, gebouwd midden in een woonwijk 
in Enschede, is wel duurzaam. 
 

1p 41 Bekijk afbeelding 14 en 15. 
 Leg uit dat de locatie van de Stadshaard bijdraagt aan het duurzame 

karakter. 

 
In 2010 werd de Stadshaard door lezers van een krant uitgeroepen tot het 
lelijkste gebouw van Nederland. 
 

1p 42 Bekijk afbeelding 14 en 15. 
 Leg uit waarom deze centrale uitgeroepen kan worden tot het lelijkste 

gebouw van Nederland. 

 
De kunstredactie van een andere krant had een heel andere kijk op dit 
gebouw: zij nam het op in de top 10 van de beste Nederlandse 
nieuwbouw. 
 

1p 43 Bekijk afbeelding 14 en 15. 
 Leg uit waarom de kunstredactie de Stadshaard als voorbeeld van 

goede nieuwbouw zag. 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Examen VMBO-GL en TL 

2015 
 
 
 

 beeldende vakken CSE GL en TL 
 
 
 

Bij dit examen hoort een kleurenbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 17 juni
13.30 - 15.30 uur

Pagina: 163Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 GT-0600-a-15-2-o 2 / 11 lees verder ►►►

Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft 
meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 
 
 

Een andere kleur 

 
Op afbeelding 1 zie je een portret uit 1756 van de echtgenote van een 
Engelsman, die rijk geworden was door de handel, onder andere in 
slaven. 
 
De beroemde schilder Joshua Reynolds kreeg de opdracht voor dit 
portret. 
 

2p 1 Bekijk afbeelding 1. 
De vrouw werd geschilderd als een rijke vrouw. 
 Noem twee kenmerken van de vrouw die verwijzen naar haar rijkdom. 
 

1p 2 Bekijk afbeelding 1. 
 Leg aan de hand van een aspect van de vormgeving van de vrouw uit 

hoe haar rijkdom benadrukt wordt. 
 

2p 3 Bekijk afbeelding 1. 
Het schilderen van dit portret was kostbaar. 
 Geef voor deze bewering twee argumenten. 

 
Op afbeelding 2 zie je een portret van een zwarte Afrikaanse hulp uit 
1929. Het werd geschilderd door Irma Stern, een blanke kunstenares die 
zwarte Afrikaanse vrouwen portretteerde.  
 

2p 4 Bekijk afbeelding 2. 
De voorstelling heeft een gewoon, alledaags karakter. 
 Noem twee aspecten van de voorstelling waaraan je dit kunt zien. 
 

2p 5 Bekijk afbeelding 1 en 2. 
In vergelijking met afbeelding 1 is het schilderij op afbeelding 2 minder 
realistisch. 
 Leg aan de hand van twee aspecten van de vormgeving van 

afbeelding 2 uit dat dit schilderij minder realistisch is. 
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Op afbeelding 3 zie je They don't make them like they used to wat 
betekent: Zo worden ze niet meer gemaakt. Het is een levensgroot beeld 
gemaakt in 2008 door Mary Sibande, een zwarte kunstenares uit Zuid-
Afrika. 
 
Het beeld verwijst naar het levensverhaal van Sibande en haar 
vrouwelijke familieleden. 
Het is een symbool voor veel zwarte vrouwen in Zuid-Afrika die tijdens de 
apartheid als hulp in dienst waren bij blanke families. 
 
Tijdens de periode van de apartheid onderdrukte de blanke minderheid 
van de Zuid-Afrikaanse bevolking de zwarte meerderheid. 
 

2p 6 Bekijk afbeelding 2 en 3. 
De kleding van de vrouwen op afbeelding 2 en 3 lijkt op elkaar. 
 Noem twee kenmerken van de kleding die je ziet op beide schilderijen. 
 

3p 7 Bekijk afbeelding 1 en 3. 
De kleding van de vrouw op afbeelding 3 is geïnspireerd op de kleding 
zoals je die ziet op afbeelding 1. 
 Noem drie kenmerken van kostbare kleding die je ziet op beide 

afbeeldingen. 

 
Officieel is de apartheid al jaren geleden afgeschaft.  
Toch vindt Sibande het jaren later nog nodig dit beeld te maken.  
 

1p 8 Bekijk afbeelding 3. 
Sibande levert met deze combinatie van kledingstijlen commentaar op de 
positie van de zwarte vrouw in Zuid-Afrika. 
 Leg deze bewering uit. 
 

1p 9 Bekijk afbeelding 3. 
Het breien van een pak voor Superman verwijst naar een betere toekomst 
voor de zwarte, Zuid-Afrikaanse vrouw.  
 Leg uit hoe het breiwerk naar een betere toekomst verwijst.  
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Roep om een andere wereld  

 
Na de Tweede Wereldoorlog besloot een grote groep landen samen te 
werken aan een betere wereld.  
Zij verenigden zich in de Verenigde Naties (VN). 
 
Het logo van de VN zie je op afbeelding 4. 
 

2p 10 Bekijk afbeelding 4. 
Dit logo verbeeldt verbondenheid tussen landen. 
 Noem twee kenmerken die verbondenheid verbeelden. 
 

1p 11 Bekijk afbeelding 4. 
Het logo is  
A in lijnperspectief. 
B plastisch. 
C schematisch. 

 
De Duitse kunstenaar Hack noemt mensen die vanwege natuurrampen 
vluchten naar andere landen klimaatvluchtelingen. 
Hij vraagt met zijn kunst aandacht voor deze vluchtelingen. 
 
Op afbeelding 5 zie je Hack die protesteert. 
 
Op figuur 1 zie je het logo dat hij voor zijn protestactie ontwierp.  
Het is geïnspireerd op dat van de VN. 
 

figuur 1 
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1p 12 Bekijk figuur 1 op pagina 4. 
In zijn logo verwijst Hack naar vluchten. 
 Noem een aspect van de voorstelling waarmee hij naar vluchten 

verwijst. 
 

2p 13 Vergelijk afbeelding 4 en figuur 1. 
 Leg aan de hand van twee aspecten van de vormgeving uit dat de 

logo’s verschillen. Betrek zowel afbeelding 4 als figuur 1 in je 
antwoord. 

 
Voor een protestactie maakte Hack honderden tentjes van karton, plastic 
en ander kosteloos materiaal. De tentjes beschilderde hij. 
 
Op afbeelding 6, 7 en 8 zie je deze tentjes bij een beroemde poort in 
Berlijn. Deze poort, symbool van macht en westerse welvaart, is een 
toeristisch hoogtepunt. 
 

3p 14 Bekijk afbeelding 6, 7 en 8. 
De tentjes lijken op echte tenten. 
 Noem drie kenmerken van de tentjes waardoor ze op echte tenten 

lijken.  
 

3p 15 Bekijk afbeelding 6. 
De vormgeving van de poort en die van de tentjes is verschillend. 
 Leg aan de hand van drie aspecten van de vormgeving de verschillen 

tussen de poort en de tentjes uit. Doe het zo: 
 

aspect uitleg poort uitleg tentjes 

   

   

   

 
2p 16 Bekijk afbeelding 6. 

Hack koos deze plek voor zijn protestactie zorgvuldig uit. 
 Noem twee mogelijke beweegredenen die Hack kan hebben gehad om 

op deze plek een protestactie te voeren. 

 
Op afbeelding 9 zie je een spandoek dat Hack maakte om aandacht te 
vragen voor deze actie. 
 

1p 17 Bekijk afbeelding 9. 
 Noem een kenmerk van het spandoek waarmee het aandacht trekt 

voor Hacks actie. 
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1p 18 Bekijk afbeelding 9. 
Op het spandoek is te zien in welke volgorde de kunstenaar de 
verschillende lagen aanbracht. 
Na de tekening van de poort en de tenten volgden 
A 1: het gele raster, 2: de zwarte ovalen, 3: de groene vlag. 
B 1: de groene vlag, 2: het gele raster, 3: de zwarte ovalen. 
C 1: de zwarte ovalen, 2: de groene vlag, 3: het gele raster. 
D 1: de zwarte ovalen, 2: het gele raster, 3: de groene vlag. 

 
Hack vindt de klimaatverandering op aarde een ernstig probleem. 
Hij vindt kunst een goede manier om aandacht voor het probleem te 
vragen. 
 

1p 19 Vind je dat Hacks actie helpt om het klimaatprobleem op te lossen? 
 Geef een argument vóór deze actie als bijdrage aan een oplossing 

voor het klimaatprobleem. 
1p 20 Geef een argument tegen deze actie als bijdrage aan een oplossing voor 

het klimaatprobleem. 
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Een heel ander gezicht 

 
Tot 1910 werkte de Russische schilder Kasimir Malevich realistisch. 
Daarna werd zijn werk beïnvloed door stijlen van andere kunstenaars die 
vernieuwend werkten. Rond 1910 veranderde zijn werk vooral door een 
ander kleurgebruik. 
 
Op figuur 2 zie je een pasfoto van Malevich in zwart-wit. 
 

figuur 2 

 

 
Op afbeelding 10 zie je een zelfportret van Malevich uit 1910. 
 

1p 21 Bekijk afbeelding 10. 
Op zijn portret lijkt Malevich op iemand die geconcentreerd is. 
 Geef voor deze bewering een argument. 
 

2p 22 Vergelijk afbeelding 10 en figuur 2. 
Het zelfportret is anders dan de pasfoto. Dat komt door het verschil in 
materiaal. 
 Noem nog twee andere aspecten van de vormgeving waarin het 

zelfportret anders is dan de pasfoto en leg dit kort uit. 

 
De achtergrond van het zelfportret wordt gevormd door een van de 
schilderijen van Malevich. 
 

1p 23 Bekijk afbeelding 10. 
 Geef een beweegreden die Malevich kan hebben gehad om zijn eigen 

werk in het zelfportret te plaatsen.  
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In 1913 werd de stijl van Malevich weer anders. Na vernieuwing in kleur, 
zoekt hij nu ook naar vernieuwing in vorm. 
 
Afbeelding 11 is een voorbeeld van deze verandering. Het is een door 
Malevich geschilderd portret van Ivan Kliun, een bevriend kunstenaar. 
 

3p 24 Bekijk afbeelding 11. 
 Noem drie wiskundige vormen die Malevich in dit schilderij gebruikt. 
 

1p 25 Bekijk afbeelding 11. 
De meeste vormen in dit schilderij vertonen plasticiteit. 
 Leg uit op welke manier in deze vormen plasticiteit te zien is. 
 

1p 26 Bekijk afbeelding 11. 
Malevich zoekt naar abstractie. 
Dat het om een portret gaat, is te zien aan  
A het atmosferisch perspectief. 
B de hanteringswijze. 
C de ordening. 

 
In 1915 werkte Malevich al zeer abstract en schilderde hij het werk dat je 
ziet op afbeelding 12. Het kreeg de titel Zelfportret in twee dimensies. 
 

1p 27 Bekijk afbeelding 12. 
 Geef een andere beweegreden die Malevich kan hebben gehad om in 

zijn titel te verwijzen naar twee dimensies. 
 

1p 28 Vergelijk afbeelding 11 en 12. 
Beide schilderijen worden gezien als abstract. 
 Leg uit dat afbeelding 12 nog abstracter is dan afbeelding 11. Betrek 

beide afbeeldingen in je antwoord. 

 
Zelfportret in twee dimensies hing op de ene tentoonstelling zoals je het 
op afbeelding 12 ziet. Op een andere tentoonstelling hing het zoals je het 
op afbeelding 13 ziet. 
 

1p 29 Bekijk afbeelding 12 en 13. 
Het leek voor Malevich onbelangrijk in welke richting het werk hing. 
 Leg deze bewering uit. 
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3p 30 Vergelijk afbeelding 10 en 12 of 13. 
Malevich zoekt in zijn werk naar abstractie. 
 Zet de vetgedrukte woorden op de juiste plek in de zinnen. 
 
Doe het zo: 
Neem de cijfers over op je antwoordblad en zet daarachter het juiste 
woord. 
 
abstractie - expressie - realisme 
 
Bij afbeelding 10 zocht Malevich naar …..(1)…. door middel van de 
kleuren en vindt hij ….(2)…. in een portret onbelangrijk. 
In afbeelding 12/13 verdween dit en was ….(3)…. het enige dat telde. 

 
Iets later maakte Malevich het schilderij dat je ziet op afbeelding 14. 
Hij gaf het de titel Portret van de nieuwe kunst. 
 

1p 31 Bekijk afbeelding 14. 
Er wordt gezegd dat dit schilderij het begin was van een nieuw tijdperk in 
de schilderkunst. 
 Leg deze bewering uit. 
 
 

In rook opgaan 

 
Met affiches wordt reclame gemaakt. 
 
Op afbeelding 15 zie je een affiche van Mucha uit 1897. 
 
De opdrachtgever was JOB, een fabriek van vloeitjes. Met vloeitjes kun je 
een sigaret rollen. 
 

2p 32 Bekijk afbeelding 15. 
De vrouw geniet van haar sigaret. 
 Noem twee argumenten voor deze bewering. 
 

2p 33 Bekijk afbeelding 15. 
De vrouw ziet er verleidelijk uit. 
 Noem twee aspecten van de voorstelling waardoor zij er verleidelijk 

uitziet. 
 

1p 34 Bekijk afbeelding 15. 
Dit affiche moest mensen verleiden om te gaan roken. 
 Breng het verleidelijke karakter van de vrouw in verband met de 

functie van dit affiche. 
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1p 35 Bekijk afbeelding 15. 
De vormgeving verwijst naar roken. 
 Noem een aspect van de vormgeving van dit affiche dat naar roken 

verwijst. Licht je antwoord toe. 

 
Op afbeelding 16 zie je het affiche dat Raymond Savignet in 1953 
ontwierp in opdracht van het Franse sigarettenmerk Gitanes. 
 

2p 36 Bekijk afbeelding 15 en 16. 
In vergelijking met de vrouw op afbeelding 15 ziet de rokende vrouw op 
afbeelding 16 er stoer uit. 
 Noem twee kenmerken van de houding van de vrouw op afbeelding 16 

waardoor ze er stoer uitziet. 
 

2p 37 Vergelijk afbeelding 15 en 16. 
De vormgeving van de vrouw op afbeelding 15 verschilt van de 
vormgeving van de vrouw op afbeelding 16. 
 Leg aan de hand van twee aspecten van de vormgeving uit waarin de 

vrouwen verschillen. Betrek beide afbeeldingen in je antwoord. 

 
Op figuur 3 zie je een pakje sigaretten van het merk Gitanes. 
 

figuur 3 

 

3p 38 Vergelijk afbeelding 16 en figuur 3. 
Voor het affiche op afbeelding 16 is de voorstelling op het pakje op 
figuur 3 het uitgangspunt. 
 Noem drie aspecten van de voorstelling die je zowel op het pakje als 

op het affiche ziet. 
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Nadat onderzoeken hadden aangetoond dat roken zeer ongezond is, 
startte de overheid campagnes om het roken te ontmoedigen. 
 
Ook hierbij werden affiches gebruikt. Een van die affiches zie je op 
afbeelding 17. Het werd in 2003 in opdracht van de  
Stichting Volksgezondheid en Roken door bureau Muntz ontworpen. 
 

3p 39 Bekijk afbeelding 17. 
In eerste instantie lijkt er sprake van één gezicht. 
 Noem drie aspecten van de voorstelling die bijdragen aan deze 

indruk. 

 
Wanneer je langer kijkt zie je dat het gezicht is opgebouwd uit twee 
verschillende helften: links dat van een volwassen vrouw, rechts dat van 
een jong meisje. 
 

1p 40 Bekijk afbeelding 17. 
Het vormgevingsaspect kleur ondersteunt de boodschap het meest. 
 Geef voor deze bewering een argument. 

 
Affiche 15 en 16 hebben een commerciële opdrachtgever, affiche 17 heeft 
dat niet. 
 

1p 41 Bekijk afbeelding 17. 
 Leg het verband uit tussen de voorstelling van affiche 17 en de niet-

commerciële opdrachtgever. 
 

3p 42 Bekijk afbeelding 15 en 17. 
 Zet de vetgedrukte woorden op de juiste plek in de zinnen. 
 
Doe het zo:  
Neem de cijfers over op je antwoordblad en zet daarachter het juiste 
woord. 
 
gebruiksfunctie - oproep - waarschuwing 
 
Waar afbeelding 15 vooral een ….(1)…. is om te gaan roken, 
is afbeelding 17 een ….(2)….. 
Zo zie je: In beide affiches is de ….(3)…. anders. 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Examen VMBO-GL en TL 

2014 
 
 
 

 beeldende vakken CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen twee bijlagen (een kleurenbijlage en een zwart-wit bijlage). 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 13 mei

9.00 - 11.00 uur
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Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft 
meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 
 

Zo sterk als een leeuw 

 
Herakles is een halfgod en held uit de Griekse mythologie.  
Hij is vooral bekend om zijn kracht, moed en macht. 
 
Op afbeelding 1 zie je Herakles in gevecht met een leeuw.  
 

3p 1 Bekijk afbeelding 1. 
Het lijkt erop dat Herakles het gevecht wint. 
 Leg aan de hand van drie kenmerken uit dat hij het gevecht lijkt te 

winnen. 

 
Bij alle volgende gevechten tooide Herakles zich met de kop en de huid 
van de leeuw die hij overwonnen had. 
 
Op afbeelding 2 zie je een schildering van zo'n gevecht. 
 

1p 2 Bekijk afbeelding 2. 
Door zich te tooien met de kop en de huid van de leeuw voelde Herakles 
zich krachtig. 
 Leg uit dat Herakles zich door de leeuwenkop en -huid krachtig 

voelde. 
 

2p 3 Bekijk afbeelding 2. 
De leeuwenkop en -huid van Herakles hadden ook effect op zijn 
tegenstanders. 
 Noem twee effecten die Herakles met deze tooi bij zijn tegenstanders 

hoopte te bereiken. 

 
Op afbeelding 3 zie je een gedeelte van een buste van een keizer uit het 
oude Rome. Hij is gehuld in een leeuwenkop en -huid. 

 
2p 4 Bekijk afbeelding 3. 

De keizer maakt een krachtige indruk. 
 Noem twee kenmerken die bijdragen aan deze indruk. 
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1p 5 Bekijk afbeelding 3. 
Zeer waarschijnlijk vocht de keizer zelf nooit met een leeuw. 
 Leg uit waarom deze keizer zich toch als Herakles liet portretteren. 

 
De leeuw wordt wel de koning van de dierenwereld genoemd: hij is het 
krachtigste dier. 
 
Deze kracht is de belangrijkste reden waarom hij in veel wapens en logo's 
voorkomt, zoals bijvoorbeeld in het rijkswapen van Nederland en in het 
logo van de KNVB, de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. 
 
Het rijkswapen zie je op afbeelding 4, het logo van de KNVB op 
afbeelding 5. 
 

3p 6 Bekijk afbeelding 4. 
De voorstelling in dit wapen verbeeldt kracht. 
 Noem drie aspecten van de voorstelling van de drie leeuwen die 

bijdragen aan de verbeelding van kracht. 
 

2p 7 Bekijk afbeelding 4. 
Het aspect ordening versterkt de kracht in het wapen. 
 Benoem de ordening van dit wapen en leg uit hoe deze ordening de 

kracht versterkt.  
 

2p 8 Vergelijk afbeelding 4 en 5. 
In vergelijking met de leeuwen op afbeelding 4 is de leeuw op 
afbeelding 5 sterk vereenvoudigd. 
 Noem een aspect van de vormgeving waaraan je deze 

vereenvoudiging ziet en geef bij dat aspect een korte toelichting. 
 

1p 9 Bekijk afbeelding 5. 
 Breng de vereenvoudiging van de leeuw in verband met de functie van 

een logo. 

 
De manen van de leeuw op afbeelding 5 worden in dit logo verbeeld door 
elf oranje elementen. 
 
Op de shirts van de spelers van het Nederlands elftal staat dit logo. 
 

1p 10 Bekijk afbeelding 5. 
Het logo van de KNVB is zo opgebouwd dat het verwijst naar de eenheid 
van het Nederlandse elftal. 
 Leg uit op welke manier de leeuwenkop in het logo verwijst naar de 

eenheid van het Nederlandse voetbalelftal. 
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In 2008 bracht de firma Blokker in het kader van het Europees 
Kampioenschap Voetbal het brulshirt op de markt. 
 
Het is een shirt met aan de voorkant een flap waarop een leeuwenkop 
zichtbaar is. Als je de flap optilt zie je zijn opengesperde bek.  
 
Op afbeelding 6 en 7 zie je dit shirt.  
 

1p 11 Bekijk afbeelding 7. 
De opengesperde bek maakt een gevaarlijke indruk vanwege het 
A clair-obscur. 
B decoratieve karakter. 
C realistische karakter. 
 

1p 12 Vergelijk afbeelding 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. 
De leeuwen op afbeelding 1, 2 en 3 verwijzen elk naar de kracht van  
één persoon. 
De leeuwen op afbeelding 4 en 5 en de leeuw op afbeelding 6 en 7 
verwijzen elk naar de kracht van een specifieke groep.  
 Noem de groep mensen waar de leeuwen op afbeelding 4 naar 

verwijzen.  
1p 13 Noem de groep mensen waar de leeuw op afbeelding 5 naar verwijst. 
1p 14 Noem de groep mensen waarvoor het shirt van afbeelding 6 en 7 is 

ontworpen. 
 
 

Macht en Pracht 

 
Het voormalig stadhuis van Amsterdam, tegenwoordig het Paleis op de 
Dam, dateert van onze Gouden Eeuw. 
Het werd ontworpen door de architect Jacob van Campen.  
Op afbeelding 8 zie je de voorgevel van het stadhuis. 
 

 
De architect kreeg de opdracht een stadhuis als een indrukwekkend 
gebouw te ontwerpen.  
Van Campen paste daarom een aantal klassieke bouwelementen toe. 
 

3p 15 Bekijk afbeelding 8. 
 Geef drie voorbeelden van klassieke bouwelementen die je in de gevel 

op afbeelding 8 aantreft.  
 

4p 16 Noem vier kenmerken die van het stadhuis een indrukwekkend gebouw 
maken. 
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Op afbeelding 9 zie je een gedeelte van het reliëf dat zich aan de 
achtergevel bevindt. In de zwart-wit bijlage zie je een ets van dit reliëf.  
In het midden zie je een vrouwfiguur, Vrouwe Amsterdam, die de stad 
Amsterdam symboliseert.  

 

2p 17 Bekijk afbeelding 9 en de figuur in de zwart-wit bijlage.  
Vrouwe Amsterdam wordt op dit reliëf als de belangrijkste figuur verbeeld. 
 Noem van deze vrouwfiguur twee aspecten van de voorstelling 

waardoor zij als belangrijkste figuur is verbeeld. 
 

3p 18 Noem drie kenmerken van de overige figuren waardoor de vrouwfiguur 
de belangrijkste figuur op dit reliëf is.  

 
Amsterdam is een stad die sinds de Gouden Eeuw veel overzeese handel 
drijft met verre landen. 
 

3p 19 Bekijk afbeelding 9 en de figuur in de zwart-wit bijlage. 
 Noem van dit reliëf drie aspecten van de voorstelling die verwijzen 

naar verre landen of naar overzeese handel. 
 

1p 20 Breng de positie van Vrouwe Amsterdam en de verwijzing naar verre 
landen in verband met het imago dat de stad Amsterdam destijds wilde 
uitdragen. 

 
Op afbeelding 11 (let op: linksonder op het afbeeldingenblad) zie je de 
Burgerzaal, een van de zalen van het stadhuis.  
Op afbeelding 10 (let op: rechtsboven op het afbeeldingenblad) zie je een 
beeld dat zich in deze zaal bevindt. Het is Atlas, een figuur uit de Griekse 
mythologie. Hij draagt de sterrenhemel. 
 

4p 21 Bekijk afbeelding 11. 
Net zoals het exterieur is ook het interieur indrukwekkend. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving waardoor deze zaal 

indrukwekkend is. Geef bij elk aspect een korte toelichting. 
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Op afbeelding 12 zie je een tekening van de vloer van de Burgerzaal van 
het stadhuis. De marmeren vloer is ingelegd met de twee halfronden van 
de aarde en met de sterrenhemel, dit laatste als een verwijzing naar het 
heelal. 
 

 
Op afbeelding 13 zie je de Burgerzaal met een tapijt dat in 1996 door Ria 
van Eyk werd ontworpen.  
 

1p 22 Bekijk afbeelding 10, 12 en 13. 
De voorstelling van het tapijt verwijst naar de zaal. 
 Geef een argument voor deze bewering. 
 

2p 23 Het tapijt bestaat uit meerdere delen. 
 Geef hiervoor twee praktische redenen. 
 

1p 24 Van Eijk kreeg voor dit tapijt een duidelijk omschreven opdracht. 
Het werkproces dat zij doorliep kenmerkt zich onder meer door een 
A brede oriëntatiefase. 
B diep en samenhangend beeldend onderzoek. 
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In de spotlights 

 
Na een renovatie werd in 2010 het DeLaMar Theater in Amsterdam 
heropend. 
 
Ter gelegenheid van deze opening werd een fotocollectie samengesteld. 
Deze collectie moest een eerbetoon worden aan het theater. 
 
Een aantal bekende fotografen kreeg de opdracht om foto's te maken 
binnen het thema theater. 
Iedere fotograaf kreeg een eigen subthema. 
 
De foto's hangen in de gangen, de trappenhuizen en in de foyer van het 
theater. 
 

 
Een van die fotografen is Koos Breukel. 
Hij kreeg als opdracht Nederlandse acteurs te portretteren. 
 
Op afbeelding 14 zie je het portret dat Breukel maakte van Paul de 
Leeuw. 
Op afbeelding 15 zie je foto's die hij van andere acteurs maakte. 
 

2p 25 Bekijk afbeelding 14. 
Het portret heeft een sober karakter. 
 Noem één aspect van de vormgeving dat bijdraagt aan dit karakter 

en geef bij dit aspect een korte toelichting. 
 

4p 26 Bekijk afbeelding 15. 
De foto's vormen een serie. 
 Noem vier kenmerken waardoor deze foto's een serie vormen. 
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Erwin Olaf kreeg de opdracht foto's te maken die verwijzen naar 
beroemde toneelstukken. 
 
Op afbeelding 16 zie je een van de geënsceneerde foto's die Olaf voor 
DeLaMar maakte. 
 
Links op de foto zie je Paul de Leeuw, op de voorgrond Waldemar 
Torenstra. Op de trap zie je Georgina Verbaan en achter de kassa Sanne 
Wallis de Vries. 
 

3p 27 Bekijk afbeelding 16. 
Voor het maken van deze foto moesten veel voorbereidingen getroffen 
worden. 
 Noem drie voorbereidingen die ter plekke voor deze foto getroffen 

moesten worden. 
 

3p 28 Bekijk afbeelding 16. 
Waldemar Torenstra valt in de foto het meeste op. 
 Noem drie kenmerken waardoor hij opvalt. 
 

1p 29 Bekijk afbeelding 14. 
 Welk van de begrippen past in onderstaande zin? 
 dynamisch 
 monochroom 
 polychroom 
 statisch 
De ordening van afbeelding 14 is  ............................ 
 

1p 30 Bekijk afbeelding 16. 
  Welk van de begrippen past in onderstaande zin? 

 dynamisch 
 monochroom 
 polychroom 
 statisch 
Het kleurgebruik op afbeelding 16 is  ....................... 
 

3p 31 Eeuwenlang werden portretten door schilders gemaakt. 
Er werd hier echter gekozen voor fotografie. 
 Noem drie mogelijke redenen waarom er voor fotografie is gekozen. 
 

1p 32 Vergelijk afbeelding 14 en 16. 
Met dit werk staan niet alleen de acteurs, maar ook de fotografen in de 
spotlights. 
 Leg uit dat met dit werk ook de fotografen in de spotlights staan. 
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Een  diadeem 

 
Ons Koninklijk Huis bezit een kostbare collectie juwelen. 
Bij officiële gelegenheden draagt een vrouwelijk lid van het Koninklijk Huis 
vaak een sieraad dat is samengesteld uit juwelen van deze collectie. 
 
Op afbeelding 17 zie je prinses Beatrix na haar inhuldiging als koningin, 
met een diadeem als hoofdsieraad. 
 

 
Op afbeelding 18 zie je Máxima Zorreguieta op haar bruiloft. 
Op die dag droeg zij een diadeem dat was opgebouwd uit juwelen van de 
koninklijke collectie.  
 
Dit diadeem zie je op afbeelding 19. 
 

1p 33 Bekijk afbeelding 19. 
Dit diadeem is kostbaar, onder meer door de toegepaste materialen. 
 Noem nog een kenmerk waardoor dit diadeem kostbaar is. 

 
Het diadeem op afbeelding 18 is niet helemaal hetzelfde als het diadeem 
op afbeelding 17: de vijf parels van het diadeem op afbeelding 17 werden 
vervangen door vijf sterren. 
 

2p 34 Bekijk afbeelding 17, 18 en 19. 
 Noem twee voordelen van een collectie juwelen zoals deze, die steeds 

nieuwe combinaties van sieraden mogelijk maakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 
 

Pagina: 182Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 GT-0600-a-14-1-o 10 / 10 lees verder ►►►

 
In 2001 schreef Museum het Kruithuis in 's-Hertogenbosch een 
ontwerpwedstrijd uit: Een diadeem voor Máxima.  
De opdracht luidde: ontwerp een diadeem waarin een visie op het 
hedendaags koningschap en op de betekenis van het koninklijk diadeem 
wordt verbeeld. 
 

 
Ted Noten won de wedstrijd. 
Een kant-en-klare helm vormde zijn uitgangsmateriaal. 
 
Zijn inzending bestond uit twee delen: een zilverkleurige helm met een 
uitneembaar diadeem. 
 
Op afbeelding 20 zie je de helm met daarin het diadeem; afbeelding 21 
toont helm en diadeem afzonderlijk en op afbeelding 22 zie je alleen het 
diadeem. 
 

1p 35 Vergelijk afbeelding 19 en 22. 
Het diadeem op afbeelding 19 komt overeen met het diadeem op 
afbeelding 22 in de 
A hanteringswijze. 
B ordening. 

 
Uit het diadeem zaagde Noten vijf silhouetten van vorstinnen. 
Centraal in het diadeem zie je het silhouet van de toenmalige koningin, 
onze huidige prinses Beatrix. 
De andere silhouetten verbeelden voormalige koninginnen. 
 

1p 36 Bekijk afbeelding 21 en 22. 
De belangrijkste positie wordt ingenomen door onze toenmalige koningin. 
 Geef een argument voor de positie die zij in dit diadeem inneemt. 
 

1p 37 Bekijk afbeelding 20 en 21. 
Dit object verwijst naar bescherming. 
 Leg aan de hand van een aspect van de vormgeving uit hoe dit object 

naar bescherming verwijst. 
 

1p 38 Bekijk afbeelding 20, 21 en 22. 
Met dit object levert Noten een grappig commentaar. 
 Geef één argument voor deze bewering. 
 
 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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 GT-0600-a-14-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2014 
 
 
 

 beeldende vakken CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een kleurenbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 17 juni

13.30 - 15.30 uur
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Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft 
meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 
 
 

Hoog te paard 

 
Bij Trafalgar Square, een plein in Londen, staat het ruiterstandbeeld van 
koning Charles I. Het materiaal is brons.  
 
Dit beeld zie je op afbeelding 1 en 2. 
 

2p 1 Ruiterstandbeelden staan meestal op hoge sokkels. 
 Geef twee redenen om ruiterstandbeelden op hoge sokkels te 

plaatsen. 
 

2p 2 Bekijk afbeelding 1 en 2. 
De koning van het ruiterstandbeeld straalt macht uit. 
 Noem twee kenmerken van de koning waardoor hij macht uitstraalt. 
 

2p 3 Het paard van het ruiterstandbeeld straalt kracht uit. 
 Noem twee kenmerken van het paard waardoor het kracht uitstraalt.  

 
Op Trafalgar Square staan nog vier andere sokkels. 
 
Op drie van die sokkels staan standbeelden van Engelse koningen en 
generaals. 
Op de vierde sokkel wordt regelmatig een nieuw beeld geplaatst. Een 
wedstrijd bepaalt welk beeld dat zal zijn. 
 
Op afbeelding 3 en 4 zie je het bronzen beeld dat er van februari 2012 tot 
april 2013 stond.  
Het is een ontwerp van de kunstenaars Michael Elmgreen en Ingar 
Dragset. 
 
Op figuur 1 zie je het schaalmodel dat zij voor deze wedstrijd indienden. 
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figuur 1 

 
hoogte - inclusief sokkel - ongeveer 55 cm 

 

1p 4 Bekijk afbeelding 3, 4 en figuur 1. 
Bij een ontwerpwedstrijd is een schaalmodel belangrijk.  
 Leg uit waarom bij een wedstrijd een schaalmodel voor de 

kunstenaars zelf belangrijk is.  
 

1p 5 Leg uit waarom bij deze wedstrijd het schaalmodel voor de jury belangrijk 
was. 

 
Het beeld op afbeelding 3 en 4 staat tussen beelden die verwijzen naar 
macht, zoals bijvoorbeeld van het beeld dat je ziet op afbeelding 1 en 2. 
 

2p 6 Vergelijk afbeelding 2 en 4. 
De ruiters in beide beelden vertonen onderling verschillen.  
 Noem twee aspecten van de voorstelling waarin de ruiters 

verschillen. Betrek in beide antwoorden beide beelden.  
 

2p 7 Vergelijk afbeelding 2 en 4. 
Ook de paarden in beide beelden verschillen onderling. 
 Noem twee verschillen tussen de paarden. Betrek in beide 

antwoorden beide beelden. 
 

1p 8 Vergelijk afbeelding 1 en 3. 
Naast verschillen vertonen beide beelden ook overeenkomsten.  
 Geef een voorbeeld van een van deze overeenkomsten.  
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1p 9 Vergelijk afbeelding 1 en 2 met 3 en 4.  
Het beeld op afbeelding 1 en 2 verheerlijkt de macht, het beeld op 
afbeelding 3 en 4 stelt de verheerlijking van de jeugd voor.  
 Geef een argument voor deze bewering.  
 

2p 10 Bekijk afbeelding 1, 2, 3 en 4. 
In vergelijking met het beeld op afbeelding 1 en 2 ontroert het beeld op 
afbeelding 3 en 4 veel toeschouwers.  
 Noem twee kenmerken waardoor het beeld op afbeelding 3 en 4 

mensen kan ontroeren. 

 
Er is veel maatschappelijke discussie over het feit dat er op de vierde 
sokkel regelmatig een nieuw beeld wordt geplaatst. 
 

2p 11 Geef twee argumenten voor het plaatsen van steeds nieuwe beelden op 
de vierde sokkel. 
 

1p 12 Geef een argument tegen het plaatsen van steeds nieuwe beelden op de 
vierde sokkel. 
 
 

Eer en Glorie 

 
De Sint Pieter in Rome is het belangrijkste katholieke kerkgebouw ter 
wereld. 
 
Op afbeelding 5 zie je een luchtfoto van deze kerk met het plein ervoor. 
 

 
Opdrachtgever voor de bouw was een paus. Een paus is het hoofd van de 
katholieke kerk. Deze paus vond het belangrijk dat de kerk een 
indrukwekkend gebouw zou worden. De architect paste daarom een 
aantal klassieke elementen toe. 
 

3p 13 Bekijk afbeelding 5. 
 Geef drie voorbeelden van klassieke bouwelementen van deze kerk. 
 

1p 14 Bekijk afbeelding 5. 
Het plein ervoor wordt aan weerszijden begrensd door boogvormige 
zuilenrijen. 
 Noem een effect dat door deze boogvormige zuilenrijen bij de 

bezoekers ontstaat. 
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Op afbeelding 6 en 7 zie je een gedeelte van het weelderige interieur van 
de Sint Pieter. 
 

2p 15 Bekijk afbeelding 6 en 7. 
 Noem twee kenmerken van het interieur waardoor het weelderig is. 

 
Op afbeelding 6 en 7 zie je het baldakijn dat zich onder de koepel bevindt.  
Een baldakijn is een overkapping van een belangrijke persoon of een 
belangrijk voorwerp. 
Onder dit baldakijn bevindt zich het graf van Petrus. Petrus wordt gezien 
als de eerste paus. 
 

2p 16 Bekijk afbeelding 6 en 7. 
Het baldakijn heeft zowel architecturale als sculpturale kenmerken. 
 Geef twee voorbeelden van elementen die verwijzen naar 

architectuur. 
 

2p 17 Geef twee voorbeelden van elementen die verwijzen naar sculptuur. 
 

3p 18 Bekijk afbeelding 6 en 7. 
Het baldakijn vormt een eerbetoon aan Petrus. 
 Noem van dit baldakijn drie aspecten van de vormgeving waardoor 

het een eerbetoon is en geef bij elk aspect een korte toelichting. 
 

1p 19 Bekijk afbeelding 6 en 7. 
De vormgeving van het baldakijn is  
A asymmetrisch. 
B dynamisch. 
C statisch. 

 
Het baldakijn en de koepel verwijzen naar de hemel. 
 

1p 20 Bekijk afbeelding 6 en 7. 
 Leg uit hoe het baldakijn in combinatie met de koepel naar de hemel 

verwijst. 

 
De katholieke kerk heeft de vormgeving van het plein en van het interieur 
en het exterieur van de kerk gekozen om gelovigen voor zich te winnen. 
 

1p 21 Bekijk afbeelding 5, 6 en 7. 
 Ben je van mening dat de vormgeving bijdraagt aan het doel van de 

kerk gelovigen voor zich te winnen?  
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King of Pop 

 
Michael Jackson was vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw een 
wereldberoemde popzanger. Hij overleed in 2009. 
 
In 1982 verscheen van hem Thriller, een belangrijk muziekalbum. 
 
Aan de Amerikaanse pop-art kunstenaar Andy Warhol werd gevraagd een 
portret van Michael Jackson te maken voor de voorkant van het tijdschrift 
TIME. 
 
Net als Michael Jackson was ook Andy Warhol beroemd. 
 
Als uitgangspunt voor deze opdracht koos Warhol de foto die je ziet op 
afbeelding 8. 
Het (werk)proces van Warhol resulteerde niet in één werk, maar in zes 
verschillende.  
Deze zes werken zie je op afbeelding 9a, 9b, 9c, 9d, 9e en 9f. 
 

1p 22 Bekijk afbeelding 8. 
Michael Jackson maakt een ontspannen indruk. 
 Noem een kenmerk die bijdraagt aan de ontspannen indruk. 
 

1p 23 Bekijk de zes werken op afbeelding 9a, 9b, 9c, 9d, 9e en 9f. 
In deze werken onderzocht Warhol vooral de 
A aspecten van de voorstelling. 
B beeldende aspecten. 
 

1p 24 Vergelijk afbeelding 8 en afbeelding 9a. 
In vergelijking met de foto op afbeelding 8 is het werk op afbeelding 9a 
vereenvoudigd. 
 Noem van afbeelding 9a een aspect van de voorstelling waaraan je 

deze vereenvoudiging kunt zien.  
 

2p 25 Leg aan de hand van de beeldende aspecten licht en kleur uit hoe deze 
aspecten de vereenvoudiging van de voorstelling versterken. 
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Uit de zes werken koos het tijdschrift TIME het werk op afbeelding 9a voor 
de voorkant van een nummer met een artikel over Michael Jackson.  
Deze voorkant zie je op afbeelding 10.  
 
Elk nummer van TIME heeft een voorkant met een rood kader; de naam 
TIME staat altijd boven aan de pagina. 
 

1p 26 Bekijk afbeelding 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f en 10. 
 Geef het argument dat de redactie gehad kan hebben om het werk op 

afbeelding 9a als voorkant van dit nummer te kiezen. 
 

2p 27 Vergelijk afbeelding 9a en 10. 
 Noem twee bewerkingen die de grafisch vormgever moest verrichten 

om met afbeelding 9a de voorkant te maken. 
 

2p 28 Omdat TIME verwachtte dat dit nummer snel uitverkocht zou zijn, werd 
besloten om méér exemplaren te drukken dan normaal. 
 Geef twee redenen waarom TIME dacht dat het nummer snel 

uitverkocht zou zijn. 

 
Na verloop van tijd werd Michael Jackson King of Pop genoemd. 
 
 
Michael Jackson was soms ook zelf opdrachtgever. 
Zo gaf hij aan Norman Oak in 1995 de opdracht een portret van hem te 
schilderen. Dit portret zie je op afbeelding 11. 
 
Als voorbeeld diende het staatsieportret dat Hans Holbein in de zestiende 
eeuw maakte van een Engelse koning. Dit portret zie je op afbeelding 12.  
 

2p 29 Vergelijk afbeelding 11 en 12. 
Het portret van de Engelse koning is een staatsieportret: hij ziet er 
koninklijk en statig uit.  
Het portret van Michael Jackson lijkt ook een staatsieportret. 
 Noem twee aspecten van de voorstelling waardoor het portret van 

Michael Jackson een staatsieportret lijkt. 
 

1p 30 Bekijk afbeelding 11. 
 Geef een beweegreden die Michael Jackson kan hebben gehad om 

zich koninklijk te laten portretteren. 
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Michael Jackson nodigde in 1997 Harry Benson uit op zijn landgoed 
Neverland om een reportage over hem te maken. 
Harry Benson is een bekend fotograaf. 
 
Op afbeelding 13 zie je één van de foto's van Michael Jackson die 
Benson op Neverland maakte. 
 

2p 31 Bekijk afbeelding 13. 
De zetel lijkt op een koninklijke troon. 
 Noem twee kenmerken die bijdragen aan deze indruk. 
 

2p 32 Vergelijk afbeelding 11 en 13. 
In vergelijking met het staatsieportret op afbeelding 11 is de foto op 
afbeelding 13 weinig koninklijk of statig. 
 Noem twee kenmerken waardoor de foto weinig koninklijk of statig is. 
 
 

Uit respect voor de natuur 

 
De meeste indianenstammen hebben een eigen totempaal. 
Een totempaal is een boomstam waaruit 'totems' zijn gesneden.  
Totems zijn mens- en dierfiguren; deze zijn meestal verticaal geordend. 
Een totempaal speelt een belangrijke rol in het leven van de stam. 
 
 
Op afbeelding 14 zie je een totempaal, gesneden door de Canadese 
beeldhouwer Tony Hunt, zelf indiaan.  
 
De paal staat in de openlucht en bestaat uit drie totems. 
 
Bovenaan zie je een adelaar en daaronder een beer.  
De beer houdt een mensfiguur vast. 
 

2p 33 Bekijk afbeelding 14. 
Van de totems valt de adelaar het meeste op. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving waardoor de adelaar het 

meeste opvalt en geef bij elk aspect een korte toelichting. 
 

2p 34 Bekijk afbeelding 14. 
De totems vormen een eenheid. 
 Leg uit hoe met de aspecten vorm en ordening eenheid in de totems 

is bereikt. 
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1p 35 Bekijk afbeelding 14. 
In deze totempaal lijken de dieren belangrijker dan de mens.  
 Geef voor deze bewering een argument. 

 
De totempaal op afbeelding 14 werd in 1988 gemaakt.  
Het is een kopie van een totempaal uit 1900. Het origineel bevindt zich in 
een museum.  
 

2p 36 Bekijk afbeelding 14. 
 Geef twee redenen waarom oude totempalen in musea worden 

geplaatst. 

 
In 2011 maakte Marianne van Heeswijk een kunstwerk in opdracht van de 
Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch. Ze noemt het Totem AfvalDienst. 
Het is opgebouwd uit afgedankte voorwerpen. 
 
Op afbeelding 15 zie je het kunstwerk. 
 

3p 37 Vergelijk afbeelding 14 en 15. 
De totempalen vertonen verschillen. 
 Noem er drie. Betrek in je antwoorden beide totempalen. 
 

1p 38 Vergelijk afbeelding 14 en 15. 
De totempalen vertonen ook overeenkomsten. 
 Noem er een. 
 

3p 39 Bekijk afbeelding 15. 
Van Heeswijk gebruikte voor dit werk vooral afgedankte voorwerpen. 
 Geef drie voorbeelden van afgedankte voorwerpen.  
 

2p 40 Bekijk afbeelding 15. 
Van Heeswijk omschrijft de afgedankte voorwerpen als 'stille getuigen van 
het verleden'. 
 Leg uit wat Van Heeswijk met deze omschrijving bedoelt. 
 

1p 41 Bekijk afbeelding 15. 
Het werk is een 
A assemblage. 
B collage. 
C ready-made. 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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2p 42 Vergelijk afbeelding 14 en 15. 
Beide totempalen tonen respect voor de natuur. 
 Leg uit hoe de totempaal op afbeelding 14 dat doet en leg dit ook uit 

voor de totempaal op afbeelding 15. 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

Pagina: 195Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



GT-0600-a-13-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2013 
 
 
 

 beeldende vakken CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een kleurenbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 16 mei

9.00 - 11.00 uur
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Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft 
meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 
 
 

Happy Street, Happy Life? 
 
 
Op een wereldtentoonstelling kan elk deelnemend land in een eigen 
paviljoen laten zien wat het te bieden heeft op technisch, economisch, 
cultureel, sociaal en toeristisch gebied. 
 

2p 1 Er wordt wel gezegd dat je met een bezoek aan een wereldtentoonstelling 
een wereldreis kunt uitsparen. 
 Licht deze bewering toe aan de hand van de aspecten tijd en geld.  

 
De laatste wereldtentoonstelling werd in 2010 gehouden in China, in 
Shanghai. Het thema was Better City, Better Life.  
 
Aan de deelnemende landen werd gevraagd in hun paviljoens aandacht te 
besteden aan mogelijkheden om de leefbaarheid in steden te vergroten.  
Het Nederlandse paviljoen werd ontworpen door John Körmeling.  
Hij gaf het paviljoen de naam Happy Street. 
 
Op afbeelding 1, 2 en 3 zie je zijn digitale ontwerpen voor Happy Street;  
op afbeelding 4, 5 en 6 zie je foto's die in 2010 van Happy Street werden 
gemaakt. 
 

3p 2 Bekijk afbeelding 1, 2, 3, 4, 5 en 6. 
Nederland wilde dat haar paviljoen openheid en variatie zou uitstralen.  
 Noem drie kenmerken van Happy Street waardoor het openheid 

uitstraalt. 
 

4p 3 Noem twee aspecten van de vormgeving waardoor in Happy Street  
variatie is ontstaan en geef bij elk aspect een toelichting. 

 
Körmeling zegt met openheid en variatie te willen verwijzen naar de 
Nederlandse samenleving.  
De Nederlandse overheid had voor deze verwijzing veel waardering. 
 

1p 4 Leg uit waarom de Nederlandse overheid een dergelijke verwijzing zo 
waardeerde.  
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3p 5 Bekijk afbeelding 1, 2, 3, 4 en 5. 
Körmeling heeft zijn paviljoen ook wel als een kermis omschreven. 
 Geef voor deze omschrijving drie argumenten. 

 
Voor Happy Street werd een logo ontworpen.  
Op afbeelding 7 zie je dit logo. 
 

1p 6 Vergelijk afbeelding 1 en 7. 
 Breng de vormgeving van het logo in verband met de vormgeving van 

Happy Street. 

 
In Happy Street bevindt zich een wandelpad. 
Op afbeelding 6 en 8 zie je ruimtes die aan dit pad grenzen en op 
afbeelding 9 en 10 zie je het interieur van twee van die ruimtes.  
 

1p 7 Bekijk afbeelding 6, 8, 9 en 10. 
Een wandeling over het pad kan gezien worden als een reis door 
Nederland. 
 Leg aan de hand van afbeelding 6, 8, 9 en 10 uit dat een wandeling 

over het pad gezien kan worden als een reis door Nederland. 

 
Op afbeelding 1 en 4 zie je een groot gebouw.  
Het werd alleen gebruikt voor de ontvangst van eregasten en zakenlieden. 
 

2p 8 Bekijk afbeelding 1 en 4. 
Het grote gebouw wijkt af van de rest van de gebouwen van Happy Street. 
 Noem twee kenmerken waarin dit gebouw afwijkt van de rest van de 

gebouwen van Happy Street. 
 

1p 9 Bekijk afbeelding 1 en 4. 
 Breng de vormgeving van dit grote gebouw in verband met de 

ontvangsten van eregasten en zakenlieden. 
 

1p 10 Körmeling vindt dat Happy Street een voorbeeld is van de wijze waarop 
een stad een bijdrage kan leveren aan een beter leven. 
 Deel je deze mening? Beargumenteer je antwoord. 
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Onze levensloop 

 
 
Een levenstrap is een voorstelling waarin het leven van de mens van de 
wieg tot aan het graf is verbeeld.  
Eigenlijk bestaat zo'n trap uit twee trappen: een deel links dat omhoog 
gaat - met onderaan de mens als pasgeborene - en een deel rechts dat 
naar beneden gaat - met onderaan de mens op zijn doodsbed. 
 
Op afbeelding 11 zie je zo'n trap.  
Het is een prent die door de Nederlandse kunstenaar Jan Visscher in 
1630 werd gemaakt. 
 

2p 11 Bekijk afbeelding 11. 
Vóór zijn vijftigste is de mens verbeeld als jong.  
 Geef twee argumenten voor deze bewering. 
 

2p 12 Bekijk afbeelding 11. 
Ná zijn zestigste is de mens verbeeld als oud.  
 Geef twee argumenten voor deze bewering. 

 
In de middelste boog onder de trap bevindt zich een voorstelling van 
Het Laatste Oordeel. 
 

1p 13 Bekijk afbeelding 11. 
In deze prent zie je verschillende verwijzingen naar de dood; bijvoorbeeld 
in Het Laatste Oordeel. 
 Licht de functie van Het Laatste Oordeel in deze prent toe. 
 

3p 14 Bekijk afbeelding 11. 
In de prent zie je nog andere verwijzingen naar de dood. 
 Noem drie van die verwijzingen. 
 

1p 15 Bekijk afbeelding 11. 
Een dergelijke prent hing vroeger bij veel mensen in de woonkamer. 
 Leg uit waarom de woonkamer een geschikte plaats was voor een 

prent met deze voorstelling. 
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De Nederlandse kunstenares Fiona Tan maakte in 2011 voor het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch het kunstwerk Levensloop.  
 
Het kunstwerk bestaat uit zeven lcd-schermen.  
Op ieder scherm is een korte loop te zien van een persoon in een 
omgeving die voor hem of haar karakteristiek is. 
 
Op afbeelding 12 en 13 zie je foto's van het kunstwerk; afbeelding 12 
toont het werk dat op een ander moment gefotografeerd is dan op 
afbeelding 13. Op figuur 1 zie je uit elke loop één still. 
 

figuur 1  

 

 
2p 16 Vergelijk afbeelding 11, 12 en 13. 

Het kunstwerk van Tan is geïnspireerd op de levenstrap van Visscher. 
 Noem twee kenmerken van de levenstrap op afbeelding 11 die je ook 

aantreft bij het kunstwerk op afbeelding 12 en 13. 
 

3p 17 Vergelijk afbeelding 11, 12 en 13 en figuur 1. 
Naast overeenkomsten vertonen de werken ook verschillen. 
 Noem drie kenmerken waarin het werk op afbeelding 12 en 13 en 

figuur 1 verschilt van het werk op afbeelding 11. 

 
In de levenstrap op afbeelding 11 wordt verbeeld dat de mens tussen zijn 
vijftigste en zestigste levensjaar op het hoogtepunt van zijn leven is: hij 
staat bovenaan.  
In het kunstwerk van Tan op afbeelding 12 en 13 schuift elke loop telkens 
een plaatsje op: elke loop staat daardoor een tijdje bovenaan. 

 
1p 18 Geef een reden die Tan kan hebben gehad om elk van de loops een tijdje 

bovenaan te plaatsen. 
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In openbare gebouwen bevinden zich vaak kunstwerken; zo ook in veel 
ziekenhuizen. Kunst kan er immers voor bezoekers en patiënten een 
afleiding zijn, maar kan hen ook aanzetten tot nadenken.  
 

1p 19 Bekijk afbeelding 12 en 13. 
Leg uit dat de vormgeving van dit werk zowel bezoekers en patiënten 
kan afleiden. Betrek in je antwoord de locatie: een ziekenhuis.  
 

1p 20 Leg uit dat de inhoud van het werk bezoekers en patiënten kan aanzetten 
tot nadenken. Betrek in je antwoord de locatie: een ziekenhuis.  
 
 

Aan hun (v)lot overgelaten 

 
 
Het Franse schip Medusa liep in 1816 voor de kust van Afrika ernstige 
schade op.  
Alle opvarenden moesten het schip verlaten. Er waren echter te weinig 
reddingsboten.  
De belangrijkste opvarenden waren Franse politici en vooraanstaande 
officieren; zij konden plaatsnemen in de reddingsboten.  
Voor de andere opvarenden werd er snel een vlot getimmerd.  
 
De opvarenden van de reddingsboten wisten de kust snel te bereiken en 
bekommerden zich niet om de mensen op het vlot. 
 
Na vijftien dagen werd het vlot ontdekt door een passerend schip.  
Van de honderdvijftig opvarenden waren er toen nog maar vijftien in 
leven. 
 
Franse politici probeerden het drama van het vlot te verzwijgen. 
 

 
De Franse schilder Géricault vond dat de Franse bevolking over het 
drama moest worden ingelicht. Hij deed veel onderzoek: hij zocht de 
overlevenden van het vlot op, noteerde hun verhalen en ging naar een 
lijkenhuis om lijken te bestuderen en te tekenen. 
 

 
Hij maakte tussen 1816 en 1818 veel voorstudies, onder meer de 
schetsen die je ziet op afbeelding 14, 15 en 16. 
 

 

Pagina: 201Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 GT-0600-a-13-1-o 7 / 10 lees verder ►►►

1p 21 Vergelijk afbeelding 14, 15 en 16. 
In vergelijking met het onderzoek in de schetsen op afbeelding 15 en 16 
kun je het onderzoek in het schetsblad op afbeelding 14 breed noemen. 
 Leg uit waarom je het onderzoek op het schetsblad op afbeelding 14 

breed kunt noemen. 
 

1p 22 Vergelijk afbeelding 15 en 16. 
Het onderzoek dat Géricault in deze twee schetsen deed kun je diep 
noemen. 
 Noem een aspect van de vormgeving dat Géricault in de schets op 

afbeelding 15 diep onderzoekt.  
 

1p 23 Noem het aspect van de vormgeving dat Géricault in de schets op 
afbeelding 16 diep onderzoekt.  
 

2p 24 Bekijk afbeelding 16. 
In deze schets lijkt de redding nabij. 
 Noem twee manieren waarop die indruk wordt gewekt. 

 
Op afbeelding 17 zie je het schilderij Het vlot Medusa dat Géricault in 
1818/19 maakte. 
Het formaat van dit schilderij is ruim 500 cm x 700 cm; de mensen zijn 
dus méér dan levensgroot. 
 

4p 25 Vergelijk afbeelding 16 en 17. 
De schets op afbeelding 16 lijkt een van de laatste ontwerpen voor het 
schilderij te zijn. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving die bijdragen aan deze 

indruk en geef bij elk aspect een korte toelichting. 
 

1p 26 Vergelijk afbeelding 16 en 17. 
De redding lijkt op afbeelding 17 minder nabij dan op afbeelding 16. 
 Noem één kenmerk waardoor die indruk wordt gewekt. 
 

3p 27 Bekijk afbeelding 17. 
Het schilderij heeft een dramatisch karakter.  
 Noem drie aspecten van de voorstelling die bijdragen aan dit 
karakter. 
 

1p 28 Bekijk afbeelding 17. 
De schipbreukelingen zijn diagonaal geordend. 
Deze ordening versterkt het dramatische karakter van het schilderij. 
 Leg uit dat deze ordening het dramatische karakter versterkt. 
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4p 29 Bekijk afbeelding 17. 
Een beschouwer die vlak voor het schilderij staat, lijkt in het drama te 
worden opgenomen.  
 Noem twee aspecten van de vormgeving waardoor de beschouwer in 

het drama lijkt te worden opgenomen en geef bij elk aspect een korte 
toelichting. 

 
1p 30 Bekijk afbeelding 17. 

In 1819 werd het schilderij op een expositie in Parijs getoond. 
Daar kreeg de techniek van het schilderij positieve kritiek; maar het kreeg 
negatieve kritiek vanwege het onderwerp. Die negatieve kritiek kwam 
vooral van Franse politici.  
 Geef een reden waarom de techniek positief werd beoordeeld. 

1p 31  Geef een reden waarom het onderwerp negatief beoordeeld werd 
door Franse politici. 

 
 

Vluchten en schuilen  

 
 
Over de hele wereld zijn er mensen op de vlucht. 
 
Een aantal illegale vluchtelingen uit Afrika en Azië wil graag een nieuw 
bestaan opbouwen in Engeland. Ze reizen naar de Franse havenstad 
Calais, in de hoop een plaatsje op een schip naar Engeland te 
bemachtigen. Omdat dat moeilijk is en veel tijd kost bouwen ze illegale 
schuilplaatsen in de bossen bij Calais. 
 

 
De Nederlandse fotograaf Henk Wildschut maakte tussen 2006 en 2011 
veel foto's van deze schuilplaatsen. Een deel daarvan nam hij op in een 
boek dat hij Shelter noemde. Shelter is het Engelse woord voor 
schuilplaats.  
Op afbeelding 18 zie je dat boek: de voorkant van het boek zie je links op 
de afbeelding en de achterkant helemaal rechts. Daar tussenin zie je 
enkele pagina's. 
Een van de foto's uit dat boek - die hij ook voor zijn omslag gebruikte - zie 
je op afbeelding 19.  
 

2p 32 Bekijk afbeelding 18 en 19.  
De vluchtelingen maakten de schuilplaatsen van materialen die zij ter 
plekke aantroffen. Deze zijn echter weinig geschikt voor een verblijfplaats 
in de openlucht. 
 Noem twee kenmerken van de toegepaste materialen van de 

schuilplaats op afbeelding 18 en 19 waardoor ze niet erg geschikt zijn 
voor een schuilplaats buiten. 
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1p 33 Bekijk afbeelding 18 en 19. 
Ook de constructie van deze schuilplaatsen werd bepaald door wat ter 
plekke aanwezig was. 
 Geef voor deze bewering een argument. 

 
Omdat de foto's in het boek betrekking hebben op een en hetzelfde thema 
vormen ze een serie. Het karakter van een serie wordt versterkt doordat 
de foto's overeenkomsten vertonen. 
 

3p 34 Bekijk afbeelding 18 en 19. 
 Noem drie aspecten van de vormgeving waarin de foto's 

overeenkomsten vertonen. 
 

1p 35 Bekijk afbeelding 18 en 19. 
Een serie foto's kán meer indruk maken dan slechts een enkele foto. 
 Leg aan de hand van deze foto's uit dat deze serie meer indruk maakt 

dan slechts een enkele foto. 

 
In de jaren negentig van de vorige eeuw vond er in het Afrikaanse 
Rwanda een burgeroorlog plaats. Door deze oorlog vluchtten miljoenen 
mensen uit Rwanda en werden elders in kampen opgevangen.  
 
In deze kampen werden tenten opgezet naar een ontwerp van Shigeru 
Ban, een beroemd Japans architect.  
 
Het materiaal voor deze tenten is zeildoek. 
De constructie bestaat uit kartonnen kokers, touw en verbindingsstukken. 
 
De tenten werden als bouwpakketten aan de vluchtelingen aangeboden.  
 

 
Op afbeelding 20 zie je foto's waarop je vluchtelingen ziet die zelf de 
tenten aan het opzetten zijn. 
 

2p 36 Bekijk afbeelding 20. 
De tenten dienen goedkoop en sterk te zijn. 
 Leg aan de hand van twee kenmerken uit dat deze tenten goedkoop 

zijn. 
2p 37  Leg aan de hand van twee kenmerken uit dat deze tenten sterk zijn. 

 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende 
pagina. 
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2p 38 Vergelijk afbeelding 19 en 20. 
In vergelijking met de schuilplaats op afbeelding 19 zijn de tenten op 
afbeelding 20 redelijk comfortabel. 
 Noem twee kenmerken van de tenten op afbeelding 20 waardoor je ze 

comfortabel kunt noemen. 

 
Wildschut zet zich als fotograaf op een indirecte manier in voor 
vluchtelingen. Shigeru Ban doet dat als architect op een meer directe 
manier. 
 

1p 39 Leg uit dat Wildschut indirect bijdraagt aan het verbeteren van de situatie 
van de vluchteling. 
 

1p 40 Licht de directe manier toe waarop Shigeru Ban de situatie van de 
vluchtelingen in Rwanda verbeterde. 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Examen VMBO-GL en TL 

2013 
 
 
 

 beeldende vakken CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 18 juni

13.30 - 15.30 uur
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Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft 
meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 
 
 

Meet & Greet 

 
Vanaf de zeventiende eeuw gingen rijke mensen op reis naar Italië. Zo 
maakten ze kennis met de kunst en cultuur van de Oudheid en de 
Renaissance.  
Eén van de steden die vaak werd bezocht was Venetië. 
 
De Venetiaanse kunstenaar Canaletto schilderde veel stadsgezichten. 
Op veel van zijn schilderingen komt het beroemde San Marcoplein voor. 
 
Op afbeelding 1 zie je één van zijn schilderingen.  
Op deze afbeelding zie je links en rechts gebouwen en in het midden 
achteraan de San Marco, een kerk waar het plein zijn naam aan dankt. 
 

1p 1 Bekijk afbeelding 1. 
Bij bezoekers van Italiaanse steden waren stadsgezichten zeer populair. 
Velen namen er een mee naar huis. 
 Geef één reden om zo'n stadsgezicht mee naar huis te nemen. 
 

1p 2 Bekijk afbeelding 1. 
Canaletto schilderde het San Marcoplein vanaf een hoog standpunt. 
 Noem één effect dat ontstaat door het plein vanaf een hoog standpunt 

te schilderen. 

 
Rechts van de kerk staat een klokkentoren. 
 

2p 3 Bekijk afbeelding 1. 
De kerk en de klokkentoren vallen op in deze schildering. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving waardoor de kerk opvalt en 

geef bij elk aspect een korte toelichting. 
 

1p 4 Noem een aspect van de vormgeving waardoor de klokkentoren opvalt 
en geef daarbij een korte toelichting. 
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Vanaf de jaren '50 van de twintigste eeuw werd het maken van reizen 
goedkoper en dus populairder.  
Op afbeelding 2 zie je een tekening van het San Marcoplein die de 
Amerikaanse tekenaar Saul Steinberg maakte. 
 

2p 5 Vergelijk afbeelding 1 en 2. 
In vergelijking met het schilderij op afbeelding 1 is de tekening op 
afbeelding 2 minder realistisch. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving die de tekening minder 

realistisch maken en geef bij elk aspect een korte toelichting. 

 
Steinberg legt de nadruk op de mensen op het plein en hun onderlinge 
communicatie.  
 

2p 6 Bekijk afbeelding 2. 
 Geef twee voorbeelden van communicatie tussen de mensen 

onderling. 
 

2p 7 Bekijk afbeelding 2. 
Steinberg verbeeldt de communicatie van de mensen op een komische 
manier. 
 Geef voor deze bewering twee argumenten. 
 

1p 8 Vergelijk afbeelding 1 en 2. 
In vergelijking met afbeelding 1, waar de gebouwen een belangrijke rol 
spelen, zijn de gebouwen op afbeelding 2 minder belangrijk.  
 Noem één kenmerk waardoor de gebouwen op afbeelding 2 minder 

belangrijk zijn. 
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Met Google Earth kun je tegenwoordig ook digitaal naar Venetië 'reizen'; 
dus ook naar het San Marcoplein: je kunt het plein van verschillende 
kanten bekijken en in- en uitzoomen. 
 
Op figuur 1 zie een schermafdruk van Google Earth van het San 
Marcoplein. 
Je ziet er onder meer veel kleine foto's die door toeristen op Google Earth 
zijn gezet. Eén ervan - een foto van de klokkentoren - is op deze 
schermafdruk aangeklikt en vergroot. 
 

 
figuur 1  

 

 

Bekijk figuur 1. 
3p 9 Geef drie voordelen om via Google Earth Venetië te bezoeken. 
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Ontdekken 

 
De Franse kunstenaar Eugène Delacroix verbleef in 1832 een paar weken 
in Noord-Afrika. Tijdens deze reis maakte hij veel schetsen.  
Op afbeelding 3 zie je één van zijn schetsen. 
 

2p 10 Bekijk afbeelding 3. 
Dit schetsblad maakt een gevarieerde indruk. 
 Geef voor deze bewering twee argumenten.  
 

1p 11 Leg uit dat tot aan het midden van de negentiende eeuw het maken van 
schetsen de enige manier was om visuele indrukken snel vast te leggen. 

 
Op afbeelding 4 zie je het schilderij Gezicht op Tanger dat Delacroix 
twintig jaar later maakte.  
 

2p 12 Vergelijk afbeelding 3 en 4. 
Het schilderij vertoont een aantal kenmerken dat je ook aantreft in de 
schets. 
 Noem van het schilderij op afbeelding 4 twee kenmerken die je ook 

aantreft in de schets op afbeelding 3.  
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In het begin van de twintigste eeuw maakte de Duitse kunstenaar Paul 
Klee ook een reis naar Noord-Afrika. 
 
Op figuur 2 zie je een foto van de stad Kairouan in de woestijn. 
Op afbeelding 5 zie je het schilderij dat Klee van deze stad maakte.  
Klee liet zich daarbij onder meer inspireren door deze foto. 
 

 
figuur 2  

 

 

2p 13 Vergelijk afbeelding 5 en figuur 2. 
In het schilderij op afbeelding 5 suggereert Klee de stad Kairouan. 
 Noem twee manieren waarop hij de suggestie van deze stad tot stand 

brengt. 

 
Zowel het schetsblad op afbeelding 3 als het schilderij op afbeelding 5 is 
een aquarel. Een aquarel is een schildering gemaakt met waterverf.  
 

3p 14 Noem drie voordelen van de aquareltechniek waardoor schilderen tijdens 
een reis goed mogelijk is. 

 
Na zijn reis naar Noord-Afrika werden in het oeuvre van Klee kleur en licht 
belangrijker dan de voorstelling. 
Op afbeelding 6 zie je een laat werk van hem. 
 

1p 15 Vergelijk afbeelding 5 en 6. 
De titel van het schilderij op afbeelding 6 is In de stijl van Kairouan. 
 Leg aan de hand van het schilderij op afbeelding 6 uit dat in dit 

schilderij kleur en licht belangrijker zijn dan de voorstelling. 
Betrek in je antwoord het schilderij op afbeelding 5. 
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3p 16 Vergelijk afbeelding 4, 5 en 6. 
 Kies uit de volgende drie onderstaande begrippen het begrip dat van 

toepassing is op het schilderij op afbeelding 4, 5 en 6: 
abstract / schematisch / realistisch 
Doe het zo: 

 Het schilderij op afbeelding 4 is  ..............  
 Het schilderij op afbeelding 5 is  ..............  
 Het schilderij op afbeelding 6 is  ..............  
 

1p 17 Vergelijk afbeelding 3, 4, 5 en 6. 
Voor Delacroix was het verlangen naar een exotische wereld een 
belangrijke reden om naar Noord-Afrika te gaan.  
 Breng dit verlangen in verband met afbeelding 3 en 4. 
 

1p 18 Klee wilde vooral het licht en de kleur in Noord-Afrika bestuderen. 
 Breng de wens van Klee om deze aspecten te bestuderen in verband 

met afbeelding 5 en 6. 
 
 

Post! 

 

Johannes Vermeer is een zeventiende-eeuws kunstenaar, die veel 
huiselijke taferelen schilderde. Op afbeelding 7 zie je daar een voorbeeld 
van: een dame ontvangt een brief via haar dienstmeisje. 
 
De titel van dit schilderij is De Liefdesbrief. 
 

4p 19 Bekijk afbeelding 7. 
De dame die de brief ontvangt is rijk. 
 Geef van haar rijkdom vier voorbeelden.  

 
In dit schilderij speelt de brief een belangrijke rol.  
 

2p 20 Bekijk afbeelding 7. 
 Noem twee aspecten van de voorstelling waaraan je kunt zien dat de 

brief belangrijk is.  
 

2p 21 Noem één aspect van de vormgeving waaraan je kunt zien dat de brief 
belangrijk is en geef bij dat aspect een korte toelichting. 
 

1p 22 Bekijk afbeelding 7. 
In dit schilderij heeft Vermeer een spannend moment verbeeld. 
 Geef voor deze bewering één argument. 
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2p 23 Bekijk afbeelding 7. 
Als beschouwer wordt je aandacht enerzijds naar de twee vrouwen 
getrokken, anderzijds word je juist op afstand van hen gehouden. 
 Noem de manier waarop Vermeer bereikt dat de beschouwer op 

afstand wordt gehouden en noem de manier waarop je juist bij de 
vrouwen betrokken wordt.  

 
Verschillende aspecten in het schilderij wijzen erop dat de brief gestuurd 
zou kunnen zijn door iemand die op reis is. Eén aspect is de landkaart 
links op de voorgrond, een ander aspect de schilderijen op de 
achterwand. 
 

1p 24 Bekijk afbeelding 7. 
 Noem één manier waarop in de schilderijen op de achterwand van 

afbeelding 7 wordt verwezen naar iemand die op reis of onderweg is. 

 
Ook in het kunstproject Hotel Europe van Harald Vlugt staat de brief 
centraal. Hij schilderde in 1997 een kaart van Europa van 5 x 6 meter.  
Die kaart verdeelde hij in meer dan duizend stukken.  
Elk stuk waarop land te zien was, plakte hij op een envelop.  
Elke envelop stuurde hij naar hotel 'Europe', ter attentie van zichzelf, in de 
stad of het dorp die hij met een rode stip aangaf. 
 
Een deel van de enveloppen kon niet worden bezorgd omdat er niet in alle 
steden een hotel 'Europe' was. Een aantal werd naar de afzender 
teruggestuurd.  
 
Afbeeldingen 8 en 9 zijn voorbeelden van teruggestuurde enveloppen. 
 

3p 25 Bekijk afbeeldingen 8 en 9. 
Op de teruggestuurde enveloppen zijn sporen te zien van de reis die ze 
hebben afgelegd.  
 Geef van deze sporen drie voorbeelden. 
 

2p 26 Bekijk afbeeldingen 8 en 9.  
Vanaf het moment dat Vlugt de enveloppen verstuurde, wachtte  
hij nieuwsgierig de post af. 
 Geef twee redenen voor zijn nieuwsgierigheid. 
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Vlugt verzamelde de teruggestuurde enveloppen. Met deze enveloppen 
probeerde hij opnieuw de kaart van Europa samen te stellen.  
Enveloppen die niet waren teruggekomen, verving hij door zwart-wit 
kopieën, die hij vóór verzending van de enveloppen al had gemaakt. 
 
Op afbeelding 10 zie je een gedeelte van het werk dat Vlugt samenstelde 
uit de teruggestuurde enveloppen en de kopieën. 
 

1p 27 Bekijk afbeelding 8.  
Deze envelop werd teruggestuurd uit Ierland. Je zou kunnen zeggen dat 
hierdoor iemand van de Ierse post een bijdrage leverde aan het project 
Hotel Europe. 
 Licht deze uitspraak toe. 
 

1p 28 Bekijk afbeelding 10. 
Al vanaf het begin stonden de uitgangspunten en het ontstaansproces van 
het project bij Vlugt vast. Maar hoe het werk er uiteindelijk uit zou zien 
zou ook voor hem een verrassing blijven. 
 Leg uit dat ook voor Vlugt het uiteindelijke werk nog niet vast stond. 
 
 

Gekleurd en Gekleed 

 
Hans Eijkelboom is een kunstenaar die jarenlang over de hele wereld 
voorbijgangers fotografeerde. Hij zocht daarbij naar overeenkomsten 
tussen mensen. 
 

 
Op afbeelding 11 zie je vier digitale fotolijsten. De foto's in elk van deze 
vier lijsten wisselen voortdurend: één met foto's van vrouwen in 
Amsterdam, één van vrouwen in Parijs, één van vrouwen in het 
Afrikaanse Nairobi en één van vrouwen in Brussel.  
 

3p 29 Bekijk afbeelding 11.  
De foto’s vormen samen een serie. 
 Noem van de vrouwen drie aspecten van de voorstelling waardoor de 

foto’s op afbeelding 11 een serie vormen. 
 

2p 30 Noem twee aspecten van de vormgeving die het karakter van een serie 
versterken. 
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1p 31 Bekijk afbeelding 11. 
De vrouwen lijken zich er niet van bewust gefotografeerd te worden. 
 Noem één kenmerk van de vrouwen waardoor die indruk wordt 

gewekt. 

 
De kleding die de vrouwen op afbeelding 11 dragen lijkt gemaakt van 
Vlisco-stoffen. Vlisco is een Nederlands bedrijf dat stoffen van goede 
kwaliteit produceert en deze vooral in Afrika verkoopt.  
De patronen komen oorspronkelijk uit Indonesië.  
 

 
Vlisco-stoffen zijn in Afrika zeer populair. De bonte kleuren en de vaak 
exotische prints spreken veel Afrikanen aan. 
 

2p 32 Vlisco-stoffen zijn erg duur. Toch willen Afrikaanse vrouwen ze graag 
hebben. 
 Geef twee redenen waarom Afrikaanse vrouwen deze stoffen graag 

willen hebben. 
 

1p 33 Vlisco-stoffen zijn niet alleen populair in Afrika, maar ook daarbuiten en 
vooral bij mensen met een Afrikaanse achtergrond. 
 Leg uit waarom deze stoffen populair zijn bij mensen met een 

Afrikaanse achtergrond die niet in Afrika wonen. 
 

2p 34 Bekijk afbeelding 11.  
Je zou kunnen zeggen dat Hans Eijkelboom met deze serie verwijst naar 
globalisering. Globalisering betekent dat culturen zich wereldwijd 
verspreiden.  
 Leg aan de hand van twee aspecten uit hoe Eijkelboom in deze serie 

verwijst naar globalisering.  

 
De Vlisco-stoffen worden de laatste jaren ook wel door modeontwerpers 
toegepast. Eén van die ontwerpers is de Japanner Junya Watanabe. 
 
Op afbeelding 12 zie je een collectie van hem uit 2009. 
 

1p 35 Vergelijk afbeelding 11 en 12. 
In vergelijking met de kleding van de vrouwen op de foto’s op afbeelding 
11 zijn de ontwerpen op afbeelding 12 westers van aard. 
 Noem één kenmerk van de ontwerpen op afbeelding 12 waardoor 

deze westers zijn.  
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2p 36 Vergelijk afbeelding 11 en 12. 
De wijze waarop de vrouwen op afbeelding 11 zijn gefotografeerd 
verschilt van de wijze waarop de modellen op afbeelding 12 werden 
gefotografeerd.  
 Noem twee van deze verschillen.  

Betrek in je antwoord beide afbeeldingen.  

 
Naast modeontwerpers passen tegenwoordig ook modemerken de stoffen 
van Vlisco toe.  
 
Op afbeelding 13 en 14 zie je sneakers van Adidas uit 2008.  
 

1p 37 Eijkelboom brengt met zijn foto’s de hedendaagse globalisering in beeld. 
Adidas streeft hier een ander doel na. 
 Noem één doel dat Adidas vooral nastreeft. 
 

1p 38 Bekijk afbeelding 13 en 14. 
Vlisco-stoffen worden gezien als Afrikaans erfgoed.  
 Ben je van mening dat het verwerken van Afrikaans erfgoed in 

sneakers van respect getuigt? Beargumenteer je antwoord. 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Examen VMBO-GL en TL 

2012 
 
 
 

 beeldende vakken CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen twee bijlagen (een kleurenbijlage en een zwart-wit bijlage). 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  
 

tijdvak 1
woensdag 16 mei

9.00 - 11.00 uur
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Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer 
dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling 
meegeteld. 
 
 

Paradijzen 

 
 
Al duizenden jaren verlangen mensen naar paradijzen waar het leven vredig en 
ontspannen is. Meestal bevindt zich zo’n plek in de vrije en ongerepte natuur.  
Er zijn veel kunstenaars die paradijselijke voorstellingen schilderden.  
Jan Brueghel de Oudere is een van hen. Op afbeelding 1 zie je Het Paradijs, 
geïnspireerd op het scheppingsverhaal uit de bijbel, dat hij in 1620 schilderde.  
 
 

4p 1 Bekijk afbeelding 1. 
Het landschap heeft een paradijselijk karakter. 
 Geef voor deze bewering vier argumenten. 
 

1p 2 Bekijk afbeelding 1. 
In dit schilderij is plasticiteit gesuggereerd, onder meer in de dieren. 
 Noem een manier waarop in de dieren plasticiteit is gesuggereerd. 
 

3p 3 Bekijk afbeelding 1. 
In dit schilderij is ook diepte gesuggereerd. 
 Noem drie manieren waarop in het landschap diepte is gesuggereerd. 
 
 
Aan het eind van de negentiende eeuw ontvluchtte de Franse schilder Paul 
Gauguin Frankrijk. Hij was op zoek naar een paradijselijke omgeving en vond 
die uiteindelijk op Tahiti.  
 
Op afbeelding 2 zie je Landschap met Pauwen dat hij in 1892 op Tahiti 
schilderde. 
 
 

2p 4 Vergelijk afbeelding 1 en 2. 
In vergelijking met het paradijs op afbeelding 1 heeft het schilderij op  
afbeelding 2 een tropische sfeer. 
 Noem twee kenmerken van het schilderij op afbeelding 2 die bijdragen aan 

de tropische sfeer. 
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1p 5 Vergelijk afbeelding 1 en 2. 
In vergelijking met het schilderij op afbeelding 1 maakt het schilderij op 
afbeelding 2 een vlakke indruk.  
 Licht het vlakke karakter van afbeelding 2 toe aan de hand van het 

kleurgebruik. 
 

1p 6 Vergelijk afbeelding 1 en 2. 
 Schrijf de onderstaande zin over en vul het juiste woord in op het 

stippellijntje. Kies uit de woorden ‘grof’ en ‘verfijnd’.   
 

 In vergelijking met de hanteringswijze van Gauguin is de hanteringswijze 
van Breughel de Oudere ……….  

 
1p 7 Vergelijk afbeelding 1 en 2. 

 Welk van de twee schilderijen benadert jouw beeld van een paradijs? 
Beargumenteer je antwoord. 

 
 

Binnen en buiten de perken 

 
 
Stadhouder Willem III liet aan het eind van de zeventiende eeuw op de Veluwe 
Het Loo aanleggen. Het bestaat uit een paleis met daarachter een grote tuin. 
 
Op afbeelding 3 zie je een foto van deze tuin en op afbeelding 4 een 
ontwerptekening.  
 
 

4p 8 Bekijk afbeelding 3 en 4.  
Voor deze paleistuin vormde de Franse baroktuin het voorbeeld. 
 Noem van de tuin vier kenmerken die je ook aantreft in een Franse 

baroktuin. 
 

2p 9 Bekijk afbeelding 3 en 4.  
De strenge vormen van de Franse baroktuin kun je vergelijken met de strenge 
wijze waarop koningen en keizers in die tijd regeerden. 
 Geef voor deze vergelijking een argument.  
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In de zwart-wit bijlage zie je een zeventiende-eeuwse prent van Het Loo.  
Deze prent laat goed zien hoe groot en kostbaar paleis en tuin zijn.  
 
 

2p 10 Bekijk de prent in de zwart-wit bijlage. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving van de prent waarmee het grote 

formaat en/of het kostbare karakter van paleis en tuin zijn verbeeld. 
 
 
De prent in de zwart-wit bijlage werd in grote oplage gedrukt met het doel deze 
onder alle vorstenhuizen van Europa te verspreiden.  
 
 

2p 11  Noem twee bedoelingen die stadhouder Willem III mogelijk heeft gehad om 
deze prent onder Europese vorstenhuizen te verspreiden.  

 
 
In de negentiende eeuw ontstond er in de grote steden in Europa en Amerika 
een grote behoefte aan stadsparken. In die eeuw werd in Amsterdam ook  
Het Vondelpark aangelegd, naar een ontwerp van de gebroeders Zocher.  
 
Op afbeelding 5 zie je een plattegrond van dit park. Op figuur 1 zie je een prent 
van dit park en op figuur 2 een foto. Prent en foto dateren van omstreeks 1900. 
 
figuur 1 figuur 2     

 
 
 

3p 12  Noem drie redenen die gemeenten destijds hadden om parken aan te 
leggen. 
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Het Vondelpark is toegankelijk voor iedereen. Het Loo was in de zeventiende 
eeuw slechts toegankelijk voor een heel beperkte groep. 
 
 

1p 13  Tot welke laag van de samenleving behoorden de mensen die in de 
zeventiende eeuw op Het Loo welkom waren? 

 
 
Het Vondelpark werd aangelegd in de Engelse landschapsstijl. 
Op afbeelding 6 zie je foto’s van drie locaties in het park.  
 
 

4p 14 Bekijk afbeelding 5 en 6.  
 Noem vier kenmerken van Het Vondelpark die gebaseerd zijn op de Engelse 

landschapsstijl. 
 
 
Belangrijk uitgangspunt bij het ontwerpen van een park in de Engelse 
landschapsstijl was de bezoeker het gevoel te geven in de ‘vrije natuur’ te zijn. 
 
 

1p 15 Bekijk afbeelding 5 en 6 en figuur 1 en 2. 
 Ben je van mening dat Het Vondelpark de bezoeker het gevoel gaf in de vrije 

natuur te zijn? Beargumenteer je antwoord. 
 
 
Op afbeelding 7 zie je drie foto’s die onlangs in Het Vondelpark werden 
gemaakt. 
 
 

3p 16 Bekijk afbeelding 7. 
Tegenwoordig wordt het park ook voor andere activiteiten gebruikt dan waarvoor 
het in de negentiende eeuw werd aangelegd. 
 Geef drie voorbeelden van hedendaagse activiteiten. 
 

Pagina: 221Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 GT-0600-a-12-1-o 6 lees verder ►►►

 
De laatste jaren zijn er over de hele wereld mensen actief die stiekem 
bloemperken aanleggen in de openbare ruimte. Een van de eersten die dat deed 
was Richard Reynolds.  
Op figuur 3 zie je hem bij het illegaal aanleggen van een perk. 
 
     

figuur 3 

 
 
 

2p 17 Reynolds wilde de leefbaarheid van zijn buurt vergroten. 
 Noem twee effecten van bloemperken waardoor deze de leefbaarheid van 

een buurt kunnen vergroten. 
 
 
Reynolds’ enthousiasme stak vele anderen aan: over de gehele wereld 
ontstonden groepjes die zich tot doel stellen hun woonomgeving op te fleuren. 
Deze groepjes noemen zich guerrillagardeners.  
 
 

2p 18 Bekijk figuur 3. 
Guerrillagardeners maken - in tegenstelling tot guerrillastrijders - geen 
slachtoffers en ze zijn ook niet gewelddadig.  
Toch is de term guerrilla op hen van toepassing. 
 Noem twee kenmerken van guerrillastrijders die ook van toepassing zijn op 

guerrillagardeners. 
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3p 19 Vergelijk afbeelding 3 tot en met 7, figuur 1, 2 en 3 en de figuur in de zwart-wit 
bijlage. 
Paleizen zoals Het Loo, parken zoals Het Vondelpark en guerrillagardens 
worden vanuit zeer verschillende visies ontworpen en aangelegd. 
 Vul elk van onderstaande zinnen aan met een van de drie volgende 

woorden: anarchistische / aristocratische / democratische. 
Doe het zo:  
Neem de drie zinnen over en vul de juiste woorden in.  
Het Loo werd aangelegd vanuit een   .........................................  visie. 
Het Vondelpark werd aangelegd vanuit een  .............................  visie. 
Een guerrillagarden wordt aangelegd vanuit een  ......................  visie. 

 
 

Bomen over bomen  

 
 
De Italiaanse beeldhouwer Guiseppe Penone maakt sculpturen die verwijzen 
naar de groei van bomen.  
Op figuur 4 zie je een tekening die Penone in 1969 maakte.  
In deze tekening verwijst hij enerzijds naar houten planken, anderzijds naar het 
groeien van bomen. 
 
 
figuur 4     

 
 

2p 20 Bekijk figuur 4. 
 Noem twee kenmerken van de tekening die verwijzen naar de groei van 

bomen. 
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1p 21 Bekijk figuur 4. 
Figuur 4 is een tekening in lijn. 
 Leg uit dat een tekening in lijn een geschikte techniek is om bomen en/of 

planken te verbeelden. 
 
 
Op afbeelding 8 zie je Boomrivier, een werk van Penone uit 1987; op  
afbeelding 9 zie je er een detail van.  
 
 

2p 22 Bekijk afbeelding 8 en 9. 
 Noem van het werk twee kenmerken die naar een rivier verwijzen. 
 
 
Op afbeelding 10 zie je Het herhalen van het bos, een werk van Penone uit 
1969. 
 
 

2p 23 Bekijk afbeelding 10. 
 Noem twee manieren waarop Penone hier ‘het bos herhaalt’. 
 

1p 24 Bekijk afbeelding 8, 9 en 10. 
Penone heeft deze beelden alleen kunnen maken door heel voorzichtig te werk 
te gaan.  
 Leg uit dat Penone zeer voorzichtig te werk moest gaan. 
 
 
Op afbeelding 11 zie je een gedeelte van een werk van de Nederlandse 
beeldhouwer Tom Claassen. Het dateert van 2001.  
 
De titel van het werk is Achttien liggende houten mannen.  
Het werk is vervaardigd van boomstammen.  
 
 

1p 25 Bekijk afbeelding 11. 
Claassen verwijst - zo zegt hij zelf - in dit werk naar een slagveld. 
 Licht deze verwijzing toe. 
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Op figuur 5 zie je een constructietekening die Claassen van een van de achttien 
mannen maakte. 
 
 
figuur 5     

 
 

2p 26 Bekijk afbeelding 11 en figuur 5. 
Van alle boomstammen verwijderde Claassen de bast. 
 Noem nog twee handelingen die Claassen heeft verricht om van een 

boomstam een man te maken. 
 

1p 27 Vergelijk afbeelding 8, 9, 10 en 11. 
In vergelijking met het werk op afbeelding 8, 9 en 10 dat je verfijnd kunt 
noemen, is het karakter van het werk op afbeelding 11 robuust.  
 Geef één argument voor de bewering dat het werk op afbeelding 11 robuust 

is. 

 
Op afbeelding 12 zie je een van de achttien mannen, gefotografeerd in 2010; 
bijna tien jaar nadat ze in de buitenlucht werden geplaatst. 
 
 

2p 28 Bekijk afbeelding 12. 
Je kunt zien dat de tijd het werk heeft aangetast. 
 Geef twee voorbeelden van aantastingen. 
 

1p 29 Bekijk afbeelding 8, 9, 10, 11 en 12.  
 Leg uit hoe Penone in zijn werk verwijst naar de kracht van de natuur. 

1p 30  Leg uit hoe Claassen in zijn werk verwijst naar de kracht van de natuur. 
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Zitten in het groen 

 
 
De Spaanse architect Antoni Gaudí ontwierp rond 1900 voor Barcelona op een 
heuvelachtig terrein Park Güell.  
 
Midden in dit park bevindt zich tegen een helling een groot plein. 
Dit plein is gedeeltelijk ommuurd. Een deel van de muur is zó vormgegeven dat 
je er op kunt zitten: het is een zogenaamde muurbank.  
 
Op afbeelding 13 zie je het plein en op afbeelding 14 en 15 de muurbank die 
zich boven de rij zuilen bevindt. De muurbank is bekleed met mozaïek. 
Afbeelding 16 toont een detail van de bank. 
 
 

3p 31 Bekijk afbeelding 16. 
In het mozaïek wordt verwezen naar de natuur. 
 Noem drie kenmerken die verwijzen naar de natuur. 
 

2p 32 Bekijk afbeelding 13, 14 en 15. 
De muurbank volgt de slingerende vorm van het plein. 
 Noem twee effecten van de slingerende vorm van de muurbank.  

Betrek in je antwoord ook de bezoekers die op de bank plaats kunnen 
nemen. 

 
 
In 2009 ontving Anouk Vogel van de gemeente Amsterdam de opdracht om 
parkmeubilair voor Het Vondelpark te ontwerpen. Zij ontwierp onder meer een 
bank. In 2011 werd de eerste bank in het park geplaatst. 
 
Op afbeelding 17 zie je deze bank. Zitting en rugleuning zijn gemaakt van 
houten delen die aan weerszijden in gietijzeren zijstukken zijn gemonteerd. 
 
 

4p 33 Vergelijk afbeelding 14, 15, 16 en 17.  
De bank van Gaudí vertoont een aantal verschillen met de bank van Vogel. 
 Noem vier verschillen tussen de bank van Gaudí en die van Vogel.  

Betrek in je antwoord beide banken. 
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Vogel ontwierp verschillende zijsteunen voor de bank. Ze maakte die variaties 
om de banken aan te laten sluiten aan de verschillende plekken in het park. 
Op afbeelding 18 en 19 zie je twee van die variaties. 
 
 

2p 34 Bekijk afbeelding 18 en 19. 
Het zijstuk op afbeelding 18 heeft Vogel ontworpen voor een andere plek in het 
park dan het zijstuk op afbeelding 19. 
 Leg dit uit.  

Betrek in je antwoord het zijstuk van afbeelding 18 en dat van afbeelding 19.  
 
 
In 1999 werd de Nederlandse vormgever Jurgen Bey benaderd een bijdrage te 
leveren aan de herinrichting van het zeventiende-eeuwse Duitse landgoed 
Oraniënbaum, bestaande uit een landhuis en een park.  
 
Op afbeelding 20 zie je de Boomstambank die hij voor het park Oraniënbaum 
ontwierp. Dit object bestaat uit een boomstam waarop hij bronzen afgietsels 
bevestigde. 
 
 

1p 35 Bekijk afbeelding 20. 
In dit object verwijst Bey onder meer naar het oude landhuis dat zich op dit 
landgoed bevindt. 
 Geef voor deze bewering een argument.  
 

3p 36 Vergelijk afbeelding 14, 17 en 20. 
In vergelijking met de banken van Gaudí en Vogel is het object van Bey een 
weinig functioneel zitmeubel.  
 Geef drie argumenten voor de bewering dat de bank van Bey weinig 

functioneel is. 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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GT-0600-a-12-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2012 
 
 
 

 beeldende vakken CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer 
dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling 
meegeteld. 
 
 

Een gouden (in)greep 

 
 
figuur 1a figuur 1b

figuur 1c
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Central Park is een stadspark midden in New York.  
Het werd eind negentiende eeuw aangelegd. 
In de loop van de twintigste eeuw werd het steeds meer omgeven door 
wolkenkrabbers.  
 
Op de linker pagina zie je op figuur 1a de plattegrond van het park dat aan alle 
kanten omgeven is door bebouwing; op figuur 1b zie je een bruggetje en op 
figuur 1c het park vanaf een wolkenkrabber.  
 
Op afbeelding 1 zie je een luchtfoto van het park. De foto is gemaakt in 2005.  
 
 

3p 1 In veel steden werden in de negentiende eeuw parken aangelegd.  
 Noem drie redenen voor een gemeente om destijds voor haar inwoners een 

park aan te leggen.  
 

4p 2 Bekijk figuur 1a, 1b en 1c. 
Central Park heeft kenmerken van een 'Engelse landschapstuin'. 
 Noem vier van deze kenmerken. 
 

2p 3 Bekijk figuur 1a, 1b en 1c en afbeelding 1. 
De ordening van het park en die van de gebouwde omgeving verschilt. 
 Leg het verschil in ordening uit.  

Betrek in je antwoord zowel het park als de bebouwing. 
 
 
Het oeuvre van Christo en Jeanne-Claude, twee Franse kunstenaars, bestaat 
voornamelijk uit ingrepen in landschappen.  
In 1979 ontwierpen zij voor Central Park het project The Gates. Gates kun je 
vertalen met poorten. 
Pas in 2005 werd het project uitgevoerd.  
 
Afbeelding 2 is een ontwerptekening die bestaat uit twee delen. Rechts zie je 
poorten zoals de kunstenaars die op een bepaalde plaats in het park zouden 
willen plaatsen. Links op deze afbeelding zie je de plek die zij daarvoor in 
gedachten hadden: het is de cirkel onderaan.  
Deze ontwerptekening maakt deel uit van een grote hoeveelheid 
ontwerptekeningen die Christo en Jeanne-Claude voor dit project maakten. 
 
 

2p 4 Ontwerptekeningen vervullen een belangrijke functie in de voorbereidingen van 
zo'n groot project als The Gates. 
 Noem twee functies van ontwerptekeningen in het proces van de 

kunstenaars. 
 

2p 5  Noem twee functies die ontwerptekeningen voor derden hebben.  
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In 2005 werd The Gates voor een periode van twee weken in het Central Park 
geplaatst. 
Het bestond uit 7500 stalen poorten die over de paden heen werden geplaatst 
en waarin oranje doeken werden aangebracht.  
Afbeelding 3 is een foto uit 2005. 
 
 

2p 6 Bekijk afbeelding 1, 2, en 3. 
Al snel kreeg The Gates de bijnaam Gouden Rivier. 
 Breng deze bijnaam in verband met wat je ziet op afbeelding 1, 2 en 3. 

Noem hierbij twee kenmerken van het project. 
 

2p 7 De onderlinge afstand tussen de poorten was niet steeds dezelfde. 
 Leg aan de hand van twee kenmerken van de paden uit dat de onderlinge 

afstand tussen de poorten niet steeds dezelfde kon zijn. 
 

3p 8 Bekijk afbeelding 1, 2 en 3. 
Wisselende weersomstandigheden en verschillende tijdstippen waren van 
invloed op de wijze waarop bezoekers de oranje doeken van The Gates 
waarnamen. 
 Leg aan de hand van de aspecten wind, (zon)licht en regen uit dat de 

vormen van de doeken steeds anders konden worden waargenomen. 
 

3p 9 Bekijk afbeelding 1, 2 en 3. 
The Gates was, onder meer door het grote aantal poorten, kostbaar.  
 Noem nog drie redenen waarom The Gates kostbaar was. 
 

1p 10 Het project leverde de stad New York in 2005 echter ook veel geld op. 
 Leg uit dat dit project de stad New York veel geld opleverde. 
 

1p 11 Bekijk afbeelding 1, 2 en 3. 
The Gates werd in de winter geplaatst. 
 Geef een reden voor plaatsing in een winters park. 
 
 
Hun hele leven lang weigerden Christo en Jeanne-Claude voor hun projecten bij 
gemeenten en andere overheden subsidie aan te vragen. Zij financierden hun 
projecten deels met het geld van sponsoren en deels zelf. Eigen inkomsten 
kregen zij door de verkoop van tekeningen, maquettes, stukjes textiel en video's 
van hun projecten. 
 
 

1p 12  Noem een voordeel om als kunstenaar geen subsidie bij overheden aan te 
vragen. 

 
1p 13  Noem de stroming waartoe het oeuvre van deze kunstenaars gerekend 

wordt. 
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Buiten schilderen 

 
 
Landschappen werden tot het midden van de negentiende eeuw meestal in het 
atelier van de kunstenaar geschilderd. Vanaf 1850 trokken veel schilders met 
ezel en verf naar buiten om het landschap ter plekke te schilderen.   
 
 

2p 14  Noem de uitvinding die het kunstenaars mogelijk maakte in de buitenlucht te 
schilderen.  
Noem vervolgens één kenmerk waardoor buiten schilderen mogelijk werd. 

 
 
De Franse kunstenaar Claude Monet is één van die negentiende-eeuwse 
schilders die buiten schilderde. 
Op afbeelding 4, 5, 6 en 7 zie je vier van de schilderijen die hij in 1891 aan de 
oever van een rivier in het Franse dorpje Epte maakte. 
Op afbeelding 7a zie je een detail van het schilderij op afbeelding 7.  
 
 

4p 15 Vergelijk afbeelding 4 en 6. 
De schilderijen hebben een aantal overeenkomsten. Toch zijn er ook verschillen. 
Zo schilderde Monet het landschap op afbeelding 4 onder andere 
omstandigheden dan het schilderij op afbeelding 6. 
 Licht dit verschil toe aan de hand van de lucht en de kleuren van de bomen 

en de planten.  
Betrek in je antwoord beide schilderijen. 

 
 
De vier schilderijen die je op afbeelding 4, 5, 6 en 7 ziet zijn niet de enige 
schilderijen die Monet op deze locatie maakte. 
 
 

1p 16 Bekijk afbeelding 4, 5, 6, 7 en 7a. 
Monet wordt gerekend tot de impressionisten.  
 Breng het maken van meer schilderijen op een en dezelfde plek in verband 

met hetgeen de impressionisten wilden onderzoeken. 
 
 
Op afbeelding 8 zie je Het bos bij Oele dat de Nederlandse schilder Piet 
Mondriaan in 1908 maakte. Afbeelding 8a toont een detail. 
 
 

2p 17 Vergelijk afbeelding 7a en 8a. 
De hanteringswijze van Monet verschilt van die van Mondriaan. 
 Noem dit verschil in hanteringswijze. Betrek in je antwoord beide 

schilderijen. 
 

Pagina: 234Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 GT-0600-a-12-2-o 6 lees verder ►►►

3p 18 Bekijk afbeelding 8. 
Dit schilderij heeft een geheimzinnige sfeer. 
 Noem drie aspecten van de vormgeving die bijdragen aan de 

geheimzinnige sfeer.  
 
 
Op afbeelding 9 zie je het schilderij Landschap Dunaberg bij Murnau van de 
Russische kunstenaar Wassily Kandinsky uit 1913.  
Murnau is een plaats in Zuid-Duitsland. 
Hij maakte het schilderij in zijn atelier jaren nadat hij in Murnau was geweest. 
 
 

2p 19 Bekijk afbeelding 9. 
In het schilderij wordt een landschap gesuggereerd. 
 Geef voor deze bewering twee argumenten. 
 

3p 20 Bekijk afbeelding 8 en 9. 
Zowel het schilderij van Mondriaan als dat van Kandinsky heeft kenmerken die 
je ook aantreft bij expressionistische schilderijen. 
 Noem drie expressionistische kenmerken. Betrek in je antwoord beide 

schilderijen. 
 

1p 21 Welke bewering is juist? Noteer het goede antwoord. 
A Bij impressionisten speelt de waarneming een belangrijkere rol dan bij 

expressionisten. 
B Voor impressionisten speelt de waarneming een minder belangrijkere rol dan 

voor expressionisten. 
C Bij impressionisten en expressionisten speelt de waarneming een even 

belangrijke rol. 
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Het jaar rond 

 
 
De Tsjechische kunstenaar Alfons Mucha ontwierp in 1896 De vier jaargetijden. 
Deze zie je op afbeelding 10a, 10b, 10c en 10d. 
Het zijn vier wandpanelen waarop je van links naar rechts de lente, de zomer, 
de herfst en de winter ziet. 
 
 

4p 22 Bekijk afbeelding 10a, 10b, 10c en 10d. 
De vier panelen vormen een serie. 
 Noem vier aspecten van de voorstelling waardoor deze panelen een serie 

vormen. 
 

4p 23  Noem twee aspecten van de vormgeving die het karakter van een serie 
versterken en geef bij elk aspect een korte toelichting. 

 
2p 24 Bekijk afbeelding 10a, 10b, 10c en 10d. 

De panelen hebben een decoratief karakter. 
 Noem twee kenmerken die bijdragen aan dit decoratieve karakter. 
 
 
Op afbeelding 11a, 11b, 11c en 11d zie je een serie affiches die het 
Nederlandse ontwerpbureau Koeweiden Postma in 2001 in opdracht van de 
Hortus Botanicus in Amsterdam ontwierp. Een hortus is een wetenschappelijke 
plantencollectie.  
Van links naar rechts zie je de lente, de zomer, de herfst en de winter. 
 
 

3p 25 Vergelijk afbeelding 10a, 10b, 10c en 10d met 11a, 11b, 11c en 11d. 
In vergelijking met de panelen op afbeelding 10a, 10b, 10c en 10d zijn de 
affiches op afbeelding 11a, 11b, 11c en 11d sober. 
 Geef drie argumenten voor de bewering dat de affiches sober zijn. 
 

4p 26 Bekijk afbeelding 11a, 11b, 11c en 11d. 
 Breng de voorstelling van elk affiche in verband met het jaargetijde. 
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Op afbeelding 12 zie je een foto uit 2001 van een billboard in Amsterdam met 
het lenteaffiche van de hortus. Bij de wisseling van de jaargetijden in dat jaar 
werden ook de affiches op de billboards gewisseld.  
 
 

1p 27 Bekijk afbeelding 12. 
De Hortus Botanicus in Amsterdam vormt een rustige plek in de drukke stad en 
is open voor publiek. 
 Ben je van mening dat de vormgeving van het affiche voorbijgangers 

voldoende verwijst naar de rust die in de hortus heerst?  
Beargumenteer je antwoord. 

 
 

Beter worden in het groen 

 
 
Groot Klimmendaal is een revalidatiecentrum bij Arnhem. Het is gelegen op een 
heuvelachtig terrein waarop ook andere zorginstellingen gevestigd zijn.  
Al deze instellingen waren tot voor kort ondergebracht in laagbouw.  
In 2005 werd besloten tot herinrichting van het terrein en tot nieuwbouw van het 
revalidatiecentrum.  
 
 
Uitgangspunt bij de herinrichting en de nieuwbouw was onder meer 'het bos 
terughalen'. Mede daarom werd gekozen voor hoogbouw.  
 
 

1p 28  Leg uit dat hoogbouw een methode kan zijn die de natuur minder belast dan 
laagbouw. 

 
 
De Nederlandse architect Koen van Velsen kreeg de opdracht het 
revalidatiecentrum te ontwerpen en het terrein opnieuw in te richten. 
 
Op afbeelding 13 zie je een tekening met links de oude inrichting van het terrein, 
in het midden de inrichting anno 2010 en rechts de toekomstige inrichting. 
 
 

3p 29 Bekijk afbeelding 13. 
 Licht aan de hand van elk van de drie tekeningen op afbeelding 13 toe hoe 

het proces van 'het bos terughalen' verloopt. 
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Op afbeelding 14 en 15 zie je het exterieur van Groot Klimmendaal.  
 
 

2p 30 Bekijk afbeelding 14 en 15. 
Van het exterieur wordt gezegd dat het opgaat in zijn omgeving. 
 Geef voor deze bewering twee argumenten. 
 
 
Op afbeelding 16 zie je het interieur van Groot Klimmendaal. 
 
 

2p 31 Bekijk afbeelding 16. 
Als je in het gebouw bent lijkt het bijna alsof je buiten bent. 
 Noem twee kenmerken die bijdragen aan die indruk. 
 

2p 32 Een groene omgeving kan het revalidatieproces van een patiënt positief 
beïnvloeden.  
 Noem twee kenmerken van een groene omgeving die het revalidatieproces 

van een patiënt positief kunnen beïnvloeden. 
 
 
Groot Klimmendaal ligt aan de rand van een woonwijk. 
Ook buurtbewoners maken - tegen een geringe vergoeding en onder leiding van 
medewerkers - gebruik van voorzieningen zoals de fitnessruimte en het 
zwembad. 
 
 

1p 33  Noem een voordeel dat de instelling heeft als buurtbewoners gebruikmaken 
van de voorzieningen. 

2p 34  Noem twee voordelen voor buurtbewoners om van deze voorzieningen 
gebruik te kunnen maken.  

 

einde  
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GT-0600-a-11-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2011 
 
 
 

 beeldende vakken CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
Achter dit examen is een erratum opgenomen. 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal punten 68 te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 17 mei

9.00 - 11.00 uur
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Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer 
dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling 
meegeteld. 
 

(Over)moedig  
 
 
Op afbeelding 1 zie je De val van Icarus, een schets van de Vlaamse kunstenaar 
Peter Paul Rubens uit 1637. De figuur rechts is Icarus, links zie je Daedalus, zijn 
vader. Icarus en Daedelus zijn mytische figuren uit de Griekse Oudheid. 
 
 

4p 1 Bekijk afbeelding 1. 
Rubens heeft hier een dramatisch moment uit het verhaal over Icarus verbeeld, 
namelijk het moment dat zijn vleugels van was smelten en hij dus niet meer kan 
vliegen. Je ziet dat hij neerstort. 

 Noem vier kenmerken van de figuur van Icarus waarmee dramatiek is 
verbeeld. 

 
1p 2 Bekijk afbeelding 1. 

De aanwezigheid van de vader versterkt de dramatiek. 
 Leg uit hoe zijn aanwezigheid de dramatiek versterkt. 

 
3p 3 Bekijk afbeelding 1. 

De dramatiek wordt versterkt door de vormgeving. 
 Noem drie aspecten van de vormgeving die de dramatiek versterken. 

 
 
Op afbeelding 2 zie je Icarus, een collage van de Franse kunstenaar 
Henri Matisse uit 1943. 
 
 

2p 4 Vergelijk afbeelding 1 en 2. 
In vergelijking met de Icarus op afbeelding 1 lijkt de Icarus op afbeelding 2 
eerder rustig te zweven dan neer te storten. 

 Noem twee kenmerken waardoor de figuur op afbeelding 2 lijkt te zweven. 
 

3p 5 Vergelijk afbeelding 1 en 2. 
In vergelijking met afbeelding 1 is de sfeer op afbeelding 2 rustig. 

 Noem van afbeelding 2 drie aspecten van de vormgeving die bijdragen aan 
de rustige sfeer. 
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Op afbeelding 3 zie je de voorkant van een album uit de serie Action Comics 
waar Superman op is afgebeeld. 
 
 

2p 6 Vergelijk afbeelding 1, 2 en 3. 
In vergelijking met figuren op afbeelding 1 en 2 is de figuur van Superman op  
afbeelding 3 verbeeld als iemand met lichamelijke kracht en bovennatuurlijke 
macht. 

 Geef twee voorbeelden van de lichamelijke kracht van Superman. 
1p 7  Leg uit hoe de bovennatuurlijke macht van Superman is verbeeld. 

 
3p 8 Bekijk afbeelding 3. 

Dynamiek speelt in afbeelding 3 een belangrijke rol.  
Deze dynamiek komt ondermeer tot stand door de wijze waarop de teksten zijn 
vormgegeven en door de ordening. 

 Noem van de teksten drie kenmerken die bijdragen aan de dynamiek.  
1p 9  Leg uit hoe de ordening bijdraagt aan de dynamiek. 

 
1p 10 Superman zou je een mythische figuur kunnen noemen. 

 Geef één argument om Superman een mythische figuur te noemen. 
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Vliegen, van vastleggen naar verbeelden  
 
 
De Engelse fotograaf Eadweard Muybridge was gefascineerd door bewegingen. 
In 1899 - de fotografie was nog maar net uitgevonden - ontwikkelde hij een 
methode om bewegingen fotografisch vast te leggen. 
 
Op afbeelding 4 zie je een reeks foto’s die hij van een vliegende vogel maakte. 
Op figuur 1 zie je hoe hij hierbij te werk ging.  
 
 
figuur 1     

 
 
 
 
In het gebouw rechts (A) stelde hij naast elkaar vierentwintig camera’s op.  
Op de wand links (B) bracht hij lijnen aan.  
Tussen gebouw en wand liet hij een vogel uit een kooi (C) ontsnappen.  
De vliegbewegingen die deze vogel tussen gebouw en muur in maakte werden 
door de verschillende camera’s één voor één vastgelegd. 
 
 

2p 11 Bekijk afbeelding 4 en figuur 1. 
De werkwijze die Muybridge hier volgde kun je omschrijven als 
‘wetenschappelijk’. 

 Geef twee voorbeelden van het ‘wetenschappelijke’ van zijn werkwijze. 
Betrek in je antwoord zowel figuur 1 als afbeelding 4. 

 
2p 12 Muybridge nam deze en andere fotoreeksen op in zijn boek Dieren in beweging. 

Deze fotoreeksen waren voor wetenschappers en kunstenaars ontzettend 
leerzaam. 

 Leg uit waarom deze fotoreeksen voor wetenschappers en kunstenaars 
      leerzaam waren. 
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1p 13 Bekijk afbeelding 4 en figuur 1. 
De vlucht van de vogel is hier teruggebracht tot een aantal ‘bevroren 
bewegingen’. 

 Leg uit wat met ‘bevroren bewegingen’ wordt bedoeld. 
1p 14  Geef aan hoe die bevroren bewegingen in dit onderzoek fotografisch tot 

stand komen. 
 
 
Etienne-Jules Marey was een tijdgenoot van Muybridge en goed op de hoogte 
van diens onderzoeken. Ook zelf deed Marey veel onderzoek.  
Op afbeelding 5 zie je het bronzen object dat hij in 1887 maakte naar aanleiding 
van zijn onderzoek.  
 
 

1p 15 Bekijk afbeelding 5. 
Marey had een grondige kennis van vogels en hun vliegbewegingen. Dat is te 
zien in het beeld op afbeelding 5. 

 Noem van het beeld op afbeelding 5 een kenmerk waaraan je kunt zien dat 
Marey veel wist over de wijze waarop vogels vliegen.  

 
2p 16 Vergelijk afbeelding 4 en 5. 

Muybridge presenteerde de resultaten van zijn onderzoek anders dan Marey: 
Muybridge registreerde zijn resultaten vast terwijl Marey zijn resultaten 
verwerkte in een beeld. 

 Leg uit dat in Muybridges presentatie een registratie is en dat Mareys 
presentatie een verbeelding is. 

 
 
Op afbeelding 6 zie je Lijnen van richtingen en dynamische opvolging dat de 
Italiaanse futuristisch kunstenaar Giacomo Balla in 1913 schilderde. 
 
 

1p 17 Ook futuristen waren geïnteresseerd in de onderzoeken van Muybridge en 
Marey. 

 Leg uit waarom futuristen geïnteresseerd waren in deze onderzoeken.  
 

3p 18 Bekijk afbeelding 6. 
De titel Lijnen van richtingen en dynamische opvolging geeft aan dat in dit werk 
de dynamiek centraal staat. 

 Noem drie aspecten van de vormgeving waarmee dynamiek is bereikt. 
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Engelen met een boodschap 
 
 
Op afbeelding 7 zie je de Annunciatie die de Italiaanse schilder Titiaan in 1540 
maakte. 
 
 

3p 19 Bekijk afbeelding 7. 
Maria is aan het bidden. 

 Noem (van Maria) drie aspecten van de voorstelling die verwijzen naar 
bidden. 

 
3p 20 Bekijk afbeelding 7. 

De engel geeft de indruk aan te komen vliegen. 
 Noem drie kenmerken waardoor die indruk ontstaat. 

 
1p 21 Bekijk afbeelding 7. 

Bovenin het schilderij bevindt zich een duif.  
De duif is het christelijke symbool voor de Heilige Geest.  

 Breng de duif in verband met de boodschap die de engel aan Maria komt 
brengen. 

 
1p 22 Bekijk afbeelding 7. 

Duif, engel en Maria vormen samen een band. 
 Leg uit hoe door de ordening van deze drie figuren deze band is verbeeld. 

 
2p 23 Bekijk afbeelding 7. 

De ruimte en de figuren lijken ‘net echt’. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving waardoor deze ‘net echt’ lijken en 

geef bij elk aspect een voorbeeld. 
 

2p 24 Bekijk afbeelding 7. 
Het tafereel lijkt zich op het toneel af te spelen. 

 Noem twee kenmerken waardoor die indruk wordt gewekt. 
 
 
Op afbeelding 8 zie je zes stills uit een filmpje over roomkaas. 
 
 

1p 25 Vergelijk afbeelding 7 en 8. 
De boodschap van de engel op afbeelding 7 is religieus van aard. 
De aard van de boodschap op de stills op afbeelding 8 is heel anders. 

 Noem de aard van de boodschap van de stills op afbeelding 8. 
 

2p 26 Bekijk afbeelding 8. 
In deze stills wordt verwezen naar een nieuwe variant van roomkaas die romig 
en luchtig is. 

 Noem twee kenmerken die verwijzen naar romig of luchtig. 
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3p 27 Bekijk still 2, 3 en 6 op afbeelding 8. 
In de stills wordt verwezen naar de nieuwe variant die óók fris en pittig is. 

 Noem van still 2, 3 en 6 drie kenmerken die verwijzen naar fris of pittig. 
 

1p 28 Bekijk afbeelding 8. 
De hemel vormt de locatie voor dit filmpje over roomkaas. 

 Leg dit uit. 
 
 

Vliegende tuigen 
 
 
De Belgische kunstenaar Panamarenko bouwt constructies en machines 
waarvan het lijkt dat je ermee zou kunnen vliegen. Op afbeelding 9 zie je een 
schets die Panamarenko maakte voor Rugzakvlucht, het object dat je ziet op 
afbeelding 10 en 11.  
 
 

3p 29 Bekijk afbeelding 9. 
In de schets zie je dat Panamarenko vooral onderzoek doet. 

 Noem van de schets drie kenmerken die verwijzen naar onderzoek. 
 

3p 30 Bekijk afbeelding 10 en 11. 
Het lijkt alsof je met dit object de lucht in kunt gaan. 

 Noem drie kenmerken waardoor die indruk ontstaat. 
 

3p 31 Bekijk afbeelding 10 en 11. 
Het object heeft kenmerken van een assemblage. 

 Noem drie voorwerpen waarmee deze assemblage is opgebouwd. 
 
 
Op afbeelding 12, 13, 14, 15 en 16 zie je Airplanedress die Hussein Chalayan in 
2000 ontwierp. Airplanedress kun je vertalen met vliegtuigjurk. 
De binnenkant van Airplanedress verwijst naar een vogel. 
 
 

1p 32 Bekijk afbeelding 15 en 16. 
 Licht de verwijzing naar een vogel toe aan de hand van de binnenkant van 

Airplanedress.  
 

2p 33 Bekijk afbeelding 12, 13, 14, 15 en 16. 
In vergelijking met Rugzakvlucht heeft Airplanedress een hightechkarakter. 

 Noem van Airplanedress twee aspecten van de vormgeving die bijdragen 
aan het hightechkarakter. 

 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 34 In zijn objecten speelt Panamarenko met droom en werkelijkheid. 
 Leg uit dat Panamarenko in het object op afbeelding 10 en 11 speelt met 

      droom en werkelijkheid. 
 
 
Airplanedress bestaat uit een aantal onderdelen die met behulp van een 
afstandsbediening uit- en ingeklapt kunnen worden.  
Op figuur 2 zie je een model dat Airplanedress draagt en een jongetje met de  
afstandsbediening om onderdelen van de ‘dress’ te laten bewegen. 
 
 
 
figuur 2 

 
 
 

1p 35 Bekijk figuur 2. 
Ook in Airplanedress vormt ‘spel’ een aspect. 

 Leg dit uit. 
 

1p 36 Airplanedress is een object waarvan de gebruiksfunctie beperkt is. 
 Geef voor deze bewering een argument.  

 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

GT-0600-a-11-1-o* 
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erratumblad 2011-1 
 

beeldende vakken CSE GL en TL 

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen beeldende vakken CSE GL en TL vmbo op dinsdag 17 mei, 
aanvang 9.00 uur moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze 
mededeling moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de 
kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 5, bij vraag 16 moet het woord “vast” doorgestreept worden. In de vraag (na 
het pijltje ) moet het woord “in” doorgestreept worden. 
 

2p 16 Vergelijk afbeelding 4 en 5. 
Muybridge presenteerde de resultaten van zijn onderzoek anders dan Marey: Muybridge 
registreerde zijn resultaten vast terwijl Marey zijn resultaten verwerkte in een beeld. 
 Leg uit dat in Muybridges presentatie een registratie is en dat Mareys presentatie 

een verbeelding is. 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. H.W. Laan 
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Bij het centraal examen beeldende vakken CSE GL en TL vmbo op dinsdag 17 mei, 
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mededeling moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de 
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het pijltje ) moet het woord “in” doorgestreept worden. 
 

2p 16 Vergelijk afbeelding 4 en 5. 
Muybridge presenteerde de resultaten van zijn onderzoek anders dan Marey: Muybridge 
registreerde zijn resultaten vast terwijl Marey zijn resultaten verwerkte in een beeld. 
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drs. H.W. Laan 
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Examen VMBO-GL en TL 

2011 
 
 
 

 beeldende vakken CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 31 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal punten 68 te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

9.00 - 11.00 uur
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Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer 
dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling 
meegeteld. 
 

Paleis voor de lucht 

 
 
Een wereldtentoonstelling is een internationale expositie. Landen tonen er hun 
nieuwe producten op het gebied van techniek, wetenschap, architectuur en/of 
kunst.  
 
Voor zo’n tentoonstelling bouwen de deelnemende landen meestal hun eigen 
paviljoen. In 1937 werd de wereldtentoonstelling in Parijs gehouden.  
 
Robert Delaunay ontwierp het paviljoen voor Frankrijk. Het kreeg de naam 
Paleis voor de lucht. Op afbeelding 1 zie je een ontwerp voor dit paviljoen.  
Op afbeelding 2 zie je een foto van het exterieur van het paviljoen.  
Afbeelding 3 is een foto van het interieur. De zwevende vormen in het midden 
zijn loopbruggen. Het publiek kon zo de vliegtuigen van bovenaf bekijken. 
 
 

4p 1 Bekijk afbeelding 1. 
In dit ontwerp wordt verwezen naar een vliegtuig. 
 Noem vier aspecten van de voorstelling die naar een vliegtuig verwijzen. 
 

2p 2 Bekijk afbeelding 1. 
Naast een verwijzing naar een vliegtuig wordt er ook verwezen naar vliegen. 
 Noem twee kenmerken die verwijzen naar vliegen. 
 

1p 3 Bekijk afbeelding 1. 
In dit ontwerp is diepte gesuggereerd. 
 Leg uit welke rol het aspect kleur speelt bij de suggestie van diepte.  
 

1p 4 Bekijk afbeelding 1. 
In dit ontwerp is sprake van dynamiek. 
 Leg uit welke rol de ordening speelt in de dynamiek van dit ontwerp. 
 

4p 5 Bekijk afbeelding 1. 
In dit ontwerp zie je een aantal contrasten. 
 Noem twee kleurcontrasten die je in dit ontwerp ziet en geef van elk een 

voorbeeld. 
Doe het in je antwoord als volgt: 
In dit ontwerp is het ....................................................  (kleur)contrast toegepast;  
een voorbeeld daarvan is .................................................................................... 
In dit ontwerp is ook het .............................................  (kleur)contrast toegepast; 
een voorbeeld daarvan is .................................................................................... 
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3p 6 Bekijk afbeelding 3. 
Het paviljoen en de expositie tonen hoe trots Frankrijk op haar ontwikkelingen in 
de luchtvaart was.  
 Noem drie manieren waarop Frankrijk deze trots in het paviljoen en in de 

expositie toont. 
 
 

Tussen hemel en aarde 

 
 
De Sant’Ignazio in Rome is een kerk die werd gebouwd ter ere van  
de Heilige Ignatius. In deze kerk werd door Andrea Pozzo in 1685 de 
plafondschildering De verheerlijking van de Heilige Ignatius aangebracht. 
Ignatius verspreidde het katholieke geloof. 
Op afbeelding 4 zie je de schildering in zijn geheel. 
Op afbeelding 5 zie je een belangrijk gedeelte. 
In het midden zie je Ignatius, op een wolk gedragen door engelen.  
 
 

3p 7 Bekijk afbeelding 4 en 5. 
De schildering werd gemaakt om Ignatius te eren.  
 Noem drie kenmerken van de schildering die verwijzen naar zijn verering. 
 

1p 8 Bekijk afbeelding 4 en 5. 
Boven Ignatius is Christus, de figuur met het kruis, afgebeeld. Tussen Christus 
en Ignatius zie je een lichtbundel. 
 Noem de betekenis van deze lichtbundel. 
 

1p 9 Het licht wordt door Ignatius verspreid in verschillende richtingen. 
 Noem de betekenis van het licht dat door Ignatius in verschillende 

richtingen worden verspreid. 
 

4p 10 Bekijk afbeelding 4 en 5. 
In zijn schildering suggereert Pozzo een duizelingwekkende hoogte en diepte. 
 Noem vier kenmerken die een duizelingwekkende hoogte en diepte 

suggereren. 
 

1p 11 Bekijk afbeelding 4 en 5. 
De figuren in deze schildering zijn zeer plastisch vormgegeven. 
 Noem een aspect van de vormgeving waarmee de plasticiteit in de figuren 

is bereikt. 
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Recht onder het midden van de schildering bevindt zich in de vloer een 
marmeren cirkel.  
Toeristen die de Sant’Ignazio bezoeken leggen bij voorkeur hun camera op deze 
plek om een foto te maken van de schildering. 
 
 

1p 12 Bekijk afbeelding 4 en 5. 
 Leg uit waarom deze cirkel een goede plek is om een foto van deze 

plafondschildering te maken. 
 
 
De plafondschildering werd gemaakt in de tijd van de Contrareformatie.  
De Contrareformatie is een periode waarin de katholieke kerk veel opdrachten 
aan kunstenaars gaf om gelovigen die de kerk hadden verlaten, terug te winnen.  
 
 

1p 13 Bekijk afbeelding 4 en 5. 
 Leg aan de hand van de voorstelling uit dat deze schildering een bijdrage 

levert aan het terugwinnen van gelovigen.  
1p 14  Leg aan de hand van de vormgeving uit dat deze schildering een bijdrage 

levert aan het terugwinnen van gelovigen. 
 
 

De blik omhoog 

 
 
In de jaren 50 van de vorige eeuw werden vliegreizen goedkoper.  
Mede daardoor werd het aanleggen van luchthavens noodzakelijk.  
Een van de luchthavens die toen werd ontworpen is de luchthaven van Eero 
Saarinen in New York die je ziet op afbeelding 6, 7 en 8. 
 
 

2p 15 Bekijk afbeelding 6 en 7. 
Het exterieur verwijst naar een vogel. 
 Noem van het exterieur twee elementen die naar een vogel verwijzen.  
 

3p 16 Bekijk afbeelding 8. 
Het interieur heeft een open karakter. 
 Noem drie kenmerken die bijdragen aan het open karakter. 
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Santiago Calatrava is een Spaanse architect die begin jaren 90 van de vorige 
eeuw het treinstation bij de luchthaven Lyon ontwierp. Op afbeelding 9 en 10 zie 
je het exterieur. Op afbeelding 11 zie je het interieur. 
 
 

4p 17 Vergelijk afbeelding 6, 7, 9 en 10. 
De gebouwen vertonen een aantal overeenkomsten. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving waarin de exterieurs 

overeenkomen en geef bij elk aspect een korte toelichting. 
 

4p 18 Vergelijk afbeelding 8 en 11. 
Het interieur op afbeelding 8 vertoont verschillen met het interieur op 
afbeelding 11. 
 Noem vier van die verschillen. Betrek in je antwoord beide interieurs. 
 
 
Op afbeelding 12 zie je het interieur van een middeleeuwse kathedraal. 
 
 

3p 19 Vergelijk afbeelding 11 en 12. 
 Noem van afbeelding 12 drie kenmerken die je ook aantreft op afbeelding 

11. 
 

1p 20 Vergelijk afbeelding 11 en 12. 
Van de gebouwen zijn vooral de constructies benadrukt. 
 Leg uit hoe de constructies fotografisch zijn benadrukt. 
 
 
Zowel in de kathedraal als in de hal van Calatrava wordt de blik omhoog gericht. 
 
 

1p 21 Bekijk afbeelding 12. 
 Geef een reden waarom een kerkganger zijn blik in de kathedraal omhoog 

zou moeten richten. 
 

1p 22 Bekijk afbeelding 11. 
 Geef een reden waarom Calatrava de luchtreiziger omhoog wil laten kijken. 
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Van goddelijk naar universeel 

 
 
In het oeuvre van de Roemeense kunstenaar Constantin Brancusi komen veel 
vogels voor. Hij zocht zijn hele leven lang naar ‘een universeel beeld van een 
vogel’. 
 
 
In Roemenië speelt de maiastra een belangrijke rol. De maiastra is een vogel 
die prachtig zingt en over goddelijke krachten beschikt. 
In 1910 maakte Brancusi Maiastra, het beeld dat je ziet op afbeelding 13.  
De vogel is van brons, de sokkel van kalksteen.  
Vogel en sokkel zijn samen 90 cm hoog. 
 
 

3p 23 Bekijk de vogel op afbeelding 13. 
Brancusi heeft hier de maiastra verbeeld op een moment dat hij aan het zingen 
is. 
 Noem drie aspecten van de voorstelling die verwijzen naar een zingende 

vogel. 
 

2p 24 Bekijk de vogel op afbeelding 13. 
Brancusi verwijst naar het goddelijke karakter van deze vogel.  
Dat komt onder meer door de hanteringswijze van het brons. 
 Noem twee aspecten van de hanteringswijze van het brons die bijdragen 

aan deze verwijzing. 
 

4p 25 Bekijk de vogel op afbeelding 13. 
De vormgeving van de vogel is geschematiseerd. 
 Geef vier voorbeelden van deze schematisering. 
 

2p 26 Bekijk de sculptuur op afbeelding 13. 
Vogel en sokkel vertonen een aantal verschillen. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving waarin vogel en sokkel 

verschillen. Betrek in je antwoord zowel de vogel als de sokkel. 
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Tien jaar na de Maiastra op afbeelding 13 maakte Brancusi de sculptuur  
Gele vogel die je ziet op afbeelding 14.  
Het beeld bestaat uit een sokkel die een vogel van geel marmer draagt.  
Sokkel en vogel zijn samen 230 cm hoog.  
Voor de vormgeving van de sokkel kan Brancusi geïnspireerd zijn door de 
vormgeving van zuilen in traditionele Roemeense huizen.  
Op figuur 1 zie je een gedeelte van zo’n huis met zuilen. 
 
 
figuur 1     

 
 
 

3p 27 Vergelijk figuur 1 en de sokkel op afbeelding 14. 
 Noem drie aspecten van de vormgeving die je zowel aantreft in de zuilen 

op figuur 1 als in de sokkel op afbeelding 14. 
 

3p 28 Vergelijk de sculpturen op afbeelding 13 en 14. 
In vergelijking met de sokkel van de sculptuur op afbeelding 13 vraagt de sokkel 
van de sculptuur op afbeelding 14 veel aandacht.  
 Noem drie kenmerken van de sokkel van de sculptuur op afbeelding 14 

waardoor deze aandacht vraagt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Op afbeelding 15 zie je Vogel in de ruimte die Brancusi in 1923 maakte.  
Vogel en sokkel zijn samen 140 cm hoog; de vogel is van marmer, de sokkel 
van een lichtere steensoort.  
 
 

1p 29 Bekijk afbeelding 15. 
De vogel lijkt op het punt te staan te gaan vliegen. 
 Noem een kenmerk waardoor die indruk wordt gewekt. 

2p 30 Vergelijk afbeelding 13, 14 en 15. 
In vergelijking met afbeelding 13 en 14 vormen vogel en sokkel in de sculptuur 
op afbeelding 15 een beeldende eenheid. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving waardoor de beeldende eenheid 

tussen vogel en sokkel op afbeelding 15 ontstaat. 
 

1p 31 Bekijk afbeelding 15. 
Brancusi streefde er zijn hele leven naar een universeel beeld van een vogel te 
maken.  
 Ben je van mening dat dit beeld een universeel beeld van een vogel is? 

Beargumenteer je antwoord. 
 
 

einde  GT-0600-a-11-2-o* 

Pagina: 256Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



GT-0600-a-10-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2010 
 
 
 

 beeldende vakken CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 39 vragen.  
Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
woensdag 19 mei

9.00 - 11.00 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer 
dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling 
meegeteld. 
 
 

Exotisch, wild en bedreigd 
 
 
Op afbeelding 1 zie je het schilderij Exotisch landschap van de Franse 
kunstenaar Henri Rousseau uit 1908. 
 
 

2p 1 Bekijk afbeelding 1. 
Het landschap heeft een exotisch karakter. 

 Noem van dit schilderij twee kenmerken die bijdragen aan het exotische 
karakter. 

 
1p 2 Bekijk afbeelding 1. 

Het landschap maakt een paradijselijke indruk. 
 Noem één kenmerk dat bijdraagt aan deze indruk. 

 
In het oeuvre van Rousseau komen veel planten en dieren voor. Hij bestudeert 
en schetst deze in de dierentuin van Jardin des Plantes, een tropische tuin in 
Parijs. Op figuur 1 zie je kunstenaars die in deze dierentuin wilde dieren aan het 
bestuderen, schetsen of schilderen zijn.  
 
 
figuur 1   
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3p 3 Bekijk figuur 1. 
Het schetsen van dieren in een dierentuin heeft een aantal voordelen ten 
opzichte van het schetsen van dieren in de buitenlucht. 

 Noem drie van deze voordelen en geef bij elk voordeel een korte toelichting. 
 
 
Ook Rousseau oefende in deze tuin om planten en dieren natuurgetrouw te 
verbeelden. De schilderijen die hij vervolgens maakte zijn doorgaans niet zo 
natuurgetrouw.  
 
 

2p 4 Bekijk afbeelding 1. 
Ook dit werk van Rousseau is niet erg natuurgetrouw. 

 Geef voor deze bewering twee argumenten. 
 
 
Op afbeelding 2 zie je een postzegelvel uit 2006, in opdracht van  
Diergaarde Blijdorp door ontwerpbureau Thonik vormgegeven.  
Blijdorp wilde met de zegels aandacht vragen voor twaalf wilde dieren die met 
uitsterven worden bedreigd.  
Als uitgangspunt voor deze opdracht nam Thonik het schilderij dat je ziet op 
afbeelding 1. 
 
 

2p 5 Vergelijk afbeelding 1 en 2. 
Thonik maakte eerst een scan van een afbeelding van het schilderij Exotisch 
landschap. Vervolgens werd de scan digitaal bewerkt. 
De digitale bewerking - die je ziet op afbeelding 2 - leidde tot een aantal 
verschillen in de flora. 

 Noem vier van die verschillen.  
 

1p 6 Bekijk afbeelding 2. 
De wijze waarop de planten in dit postzegelvel zijn verbeeld, contrasteert met de 
wijze waarop de dieren zijn verbeeld. 

 Leg dit contrast uit. Betrek in je antwoord zowel de planten als de dieren. 
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Op figuur 2 zie je het zegelvel waar enkele postzegels uit zijn gehaald. 
 
 
 
figuur 2   

 
 
 

2p 7 Bekijk afbeelding 2 en figuur 2. 
Door postzegels uit het vel te halen ontstaan er lege plekken.  

 Leg een verband tussen het ontstaan van de lege plekken en de bedoeling 
van de opdrachtgever. 

 
 
Naast dieren en planten zie je op het postzegelvel op afbeelding 2 en figuur 2 
ook lichtblauwe cirkels.  
 
 

2p 8 Bekijk afbeelding 2 en figuur 2. 
Op de cirkels in dit zegelvel kwam veel kritiek: zo zouden ze bijvoorbeeld meer 
aandacht vragen dan de planten en dieren. 

 Noem twee kenmerken waardoor deze cirkels aandacht vragen. 
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De lichtblauwe cirkels geven - als je er een transparant filmpje op legt - 
schriftelijke informatie over de twaalf dieren. Op figuur 3 zie je een van de 
zegels waarop zo’n transparant filmpje is aangebracht. Linksonder zie je een 
tijger en rechts zie je de helft van de lichtblauwe cirkel met informatie over de 
tijger.  
 
 
 
figuur 3     

 
 
 
Door het transparant filmpje op de zegels te leggen wordt de boodschap over de 
wilde dieren versterkt.  

1p 9  Geef voor deze bewering een argument. 
 
 
Als bezoekers van Diergaarde Blijdorp bij de entree zo’n zegelvel kopen, krijgen 
ze er een speurtocht langs de twaalf bedreigde dieren bij.  
 
 

1p 10 Speurtocht en zegelvel samen geven een meerwaarde aan het bezoek aan de 
dierentuin.  

 Geef voor deze bewering één argument. 
 

1p 11 Het exotisch landschap van Rousseau nam Thonik als uitgangspunt voor het 
zegelvel. 

 Vind je dit een toepasselijk uitgangspunt voor de opdracht? 
Beargumenteer je antwoord.  

 

Pagina: 261Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 GT-0600-a-10-1-o 6 lees verder ►►►

Genesteld 
 
 
In 2008 vonden de Olympische Spelen plaats in Beijing.  
 
Voor deze spelen moest een groot stadion worden ontworpen.  
In 2001 werd daarom een ontwerpwedstrijd uitgeschreven die door het 
Zwitserse architectenbureau Herzog en De Meuron werd gewonnen. 
Op afbeelding 3 zie je de plattegrond van het stadion en zijn directe omgeving, 
op afbeelding 4 een opname van het exterieur en op afbeelding 5 een digitaal 
model van het bovenaanzicht.  
 
 
 
Herzog en De Meuron bouwen over de hele wereld. Bij het voorbereiden van 
hun plannen zoeken ze vaak contact met vertegenwoordigers uit de lokale 
bevolking. Ook bij de voorbereiding van de bouw van dit stadion. 
 
 

2p 12 Samenwerking met vertegenwoordigers van de lokale bevolking heeft voor 
ontwerpers en architecten een aantal voordelen. 

 Noem twee van deze voordelen. 
 
 
Herzog en De Meuron gaan ook op zoek naar lokale tradities en traditionele 
vormen. Gevlochten mandjes, zoals je er een ziet op afbeelding 6, komen in 
veel Chinese huishoudens voor. Voor het ontwerp van het Olympisch stadion 
lieten zij zich ondermeer door zo’n mandje inspireren. 
 
 

2p 13 Vergelijk afbeelding 4, 5 en 6. 
 Noem twee kenmerken van het mandje op afbeelding 6 welke je ook aantreft 

op afbeelding 4 en 5. 
 
 
Op afbeelding 7 zie je een ruimtelijk proefje dat tijdens het ontwerpproces werd 
gemaakt; op afbeelding 8 zie je meer van die proefjes. 
 
 

2p 14 Bekijk afbeelding 7 en 8. 
De proefjes vertonen onderling een grote variëteit. 

 Geef voor deze bewering twee argumenten. 
 

1p 15  Leg uit waarom het maken van ruimtelijke proefjes voorafgaand aan de 
bouw belangrijk is. 

 

Pagina: 262Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 GT-0600-a-10-1-o 7 lees verder ►►►

2p 16 Bekijk afbeelding 7. 
Dit proefje heeft een wiskundig karakter: de ruimten tussen de balkjes hebben 
wiskundige vormen. 

 Geef twee voorbeelden van wiskundige vormen die je tussen de balkjes ziet.  
 

3p 17 Vergelijk afbeelding 4, 5 en 7. 
Het wiskundige karakter van het proefje op afbeelding 7 is ook in het stadion 
aanwezig. Toch maakt de constructie van het stadion eerder een willekeurige 
indruk dan een wiskundige indruk. 

 Noem drie kenmerken die bijdragen aan de willekeurige indruk van de 
constructie van het stadion.  

 
 
Het stadion van Herzog en De Meuron kreeg al snel de bijnaam Vogelnest. 
Op figuur 4 zie je een foto van een vogelnestje. 
 
 
 
figuur 4   

 
 
 
 

3p 18 Vergelijk figuur 4 en de afbeeldingen 4 en 5. 
 Noem drie kenmerken van een vogelnestje die je ook aantreft in het stadion 

op afbeelding 4 en 5.  
 

1p 19 Bekijk afbeelding 4 en 5. 
Enerzijds sluit dit stadion aan bij Chinese tradities, anderzijds is het heel 
modern.  

 Geef een argument voor de bewering dat dit stadion aansluit bij Chinese 
tradities. 

1p 20  Geef een argument voor het moderne karakter van dit gebouw. 
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1p 21 Bekijk afbeelding 3. 
Een stadion moet goed bereikbaar zijn en het moet veel publiek kunnen 
herbergen. 

 Leg aan de hand van de buitenruimte uit dat de bereikbaarheid van dit 
stadion goed is. 

 
1p 22 Bekijk afbeelding 3, 4 en 5. 

Stadion en omgeving vormen beeldend een eenheid. 
 Geef voor deze bewering een argument. 
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Jagen 
 
 
Op afbeelding 9 zie je een rotsschildering die ongeveer tienduizend jaar oud is.  
De schildering bevindt zich in een donkere kloof in de buurt van de Spaanse 
stad Valencia.  
De schildering is met natuurlijke kleurstoffen aangebracht op de onregelmatige 
wand van deze kloof.  
De schildering is alleen te zien met behulp van kunstlicht. Op afbeelding 10 zie 
je een schematische tekening van het linkergedeelte van deze schildering.  
 
 

3p 23 Bekijk afbeelding 9 en 10. 
In de schildering is een jachtscène verbeeld. 

 Geef voor deze bewering drie argumenten. 
 

2p 24 Bekijk afbeelding 9. 
De voorstelling heeft een schematisch karakter. 

 Geef twee kenmerken die bijdragen aan het schematische karakter. 
 
 
Op afbeelding 11 zie je De jacht in het bos dat de Italiaanse schilder  
Paolo Uccello omstreeks 1460 maakte. In dit schilderij is eveneens een 
jachtscène verbeeld. 
Tienduizend jaar geleden was de jacht noodzakelijk om aan voedsel te komen. 
In de vijftiende eeuw was jagen minder noodzakelijk, zeker voor rijke Italiaanse 
families zoals je die ziet op afbeelding 11: jagen was voor hen vooral vermaak. 
 
 

2p 25 Bekijk afbeelding 11. 
In dit schilderij is een rijke Italiaanse familie verbeeld die ‘op jacht gaat’. 

 Noem twee kenmerken die verwijzen naar rijkdom. 
 
 
Op afbeelding 9 is de jacht vooral als een strijd verbeeld waarbij de mens een 
kwetsbare positie inneemt. Op afbeelding 11 is de jacht vooral verbeeld als 
aangenaam vermaak voor de mens waarbij hij weinig of geen gevaar loopt. 
 
 

3p 26 Vergelijk afbeelding 9 en 11. 
 Geef drie argumenten voor de bewering dat de mensfiguren in de jachtscène 

op afbeelding 9 kwetsbaar zijn verbeeld. 
3p 27  Geef drie argumenten voor de bewering dat in de jachtscène op afbeelding 

11 de mens geen of weinig gevaar loopt. 
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3p 28 Vergelijk afbeelding 9 en 11. 
In vergelijking met de rotsschildering op afbeelding 9 is de schildering op 
afbeelding 11 vol en druk. 

 Noem van afbeelding 11 drie aspecten van de voorstelling die bijdragen 
aan het volle en drukke karakter. 

 
2p 29 Bekijk afbeelding 11. 

Ondanks het volle en drukke karakter heeft de schildering ook een evenwichtig 
karakter.  

 Licht aan de hand van twee aspecten van de vormgeving het evenwichtige 
karakter toe.  

 
 
Aan het begin van de vijftiende eeuw werd het lineair perspectief ontwikkeld.  
Uccello paste dit perspectief in de schildering op afbeelding 11 toe.  
Op figuur 5a, 5b en 5c zie je drie schematische tekeningen van de schildering 
op afbeelding 11. De horizon bevindt zich in deze drie tekeningen op een 
verschillende hoogte.  
 
figuur 5a     

 
 
figuur 5b   

 
 
figuur 5c   
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1p 30 Bekijk afbeelding 11 en figuur 5a, 5b en 5c. 
De juiste hoogte van de horizon in de schildering van afbeelding 11 is aangeven 
in de schematische tekening van figuur 
A 5a 
B 5b 
C 5c 
 
 
Op afbeelding 12 zie je De jacht op het nijlpaard en de krokodil dat de Vlaamse 
schilder Peter Paul Rubens in 1616 maakte. 
 
 

2p 31 Vergelijk afbeelding 11 en 12. 
In vergelijking met afbeelding 11 is er op afbeelding 12 sprake van grote 
dramatiek: er wordt flink gevochten.  

 Noem vier aspecten van de voorstelling waaraan je kunt zien dat er 
gevochten wordt. 

 
3p 32 Bekijk afbeelding 12. 

 Noem drie aspecten van de vormgeving die de dramatiek versterken. 
 

2p 33 Vergelijk afbeelding 11 en 12. 
De wijze waarop de beschouwer bij de jachttaferelen wordt betrokken verschilt.  

 Leg voor elk van de schilderingen uit hoe de beschouwer bij de jacht wordt 
betrokken. 
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Sjouwen en vertrouwen 
 
 
Het beeldend werk van de Britse kunstenaar Stephan Wilks bestaat voor een 
groot deel uit levensgrote dieren. In 2005 maakte hij gekleurde ezels die hij naar 
diverse mensen in verschillende landen stuurde. Hij streeft naar een verbetering 
van de relatie mens-dier en naar een herstel van vertrouwen tussen mensen 
onderling.  
Op afbeelding 13 zie je een tekening van Wilks. Door de eeuwen heen is de ezel 
door de mens gebruikt om zware lasten te sjouwen.  
 
 

1p 34 Bekijk afbeelding 13. 
 Breng deze tekening in verband met het streven van Wilks de relatie tussen 

mens en dier te herstellen. 
 
 
Op afbeelding 14 zie je Homer, een van zijn ezels die enige tijd in Marokko 
verbleef. 
 
 

2p 35 Bekijk afbeelding 14. 
Wilks wil graag dat mensen zich - net zoals bij knuffels - tot zijn ezels voelen 
aangetrokken. 

 Noem twee kenmerken van deze ezel die je ook aantreft bij knuffels. 
 
 
De ezels zijn voorzien van een zak met rits waar je dierbare spullen in kunt 
opbergen. Op afbeelding 15 zie je de ezel die open is geritst.  
 
 

1p 36 Bekijk afbeelding 15. 
Door dierbare spullen toe te vertrouwen aan de ezel wordt de band met de ezel 
beter. 

 Geef voor deze bewering een argument. 
 

1p 37 Wilks vroeg aan de mensen aan wie hij zijn ezels had gegeven deze na enige 
tijd aan iemand anders over te dragen.  

 Leg uit dat voor het overdragen van de ezel het noodzakelijk is dat je de 
ander vertrouwt. 
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Na verloop van tijd ging Wilks deze ezel in Marokko ophalen om hem mee te 
nemen naar Europa. Voordat zij Marokko verlieten werd de Arabische tekst 
‘Niets aan te geven’ op de ezel geborduurd. Op afbeelding 16 zie je het 
borduren van die tekst. 
 
 

1p 38 Bij het passeren van een grens word je gevraagd of je kostbare spullen aan te 
geven hebt. 

 Ben je van mening dat deze ezel ‘niets aan te geven’ heeft?  
Beargumenteer je antwoord.  

 
 
Uiteindelijk komen alle ezels weer in het atelier van Wilks terug, zo ook Homer.  
Hij selecteert de spulletjes die hij in de ezels aantreft. Deze fotografeert hij en 
plaatst hij op zijn website (www.trojandonkey.net/). Op afbeelding 17 zie je een 
pagina van deze site. 
 
 

1p 39 Bekijk afbeelding 17. 
Deze site speelt een belangrijke rol in Wilks’ streven naar een maatschappij 
waarin mensen elkaar vertrouwen.  

 Leg dit uit. 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

GT-0600-a-10-1-o* 
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Examen VMBO-GL en TL 

2010 
 
 
 

 beeldende vakken CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen twee bijlagen.  
 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 22 juni

9.00 - 11.00 uur
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Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer 
dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling 
meegeteld. 
 
 

Boer-en-bedrijf 
 
 
Op afbeelding 1 zie je Het Boerenerf, een zeventiende-eeuws schilderij van de 
Nederlandse schilder Paulus Potter, waarin hij het harmonieuze boerenleven 
heeft verbeeld.  
Potter maakte het schilderij in opdracht van prinses Amalia van Solms, een lid 
van de koninklijke familie. 
 
Het harmonieuze boerenleven was destijds een zeer geliefd thema in de 
schilderkunst. 
 
 

2p 1 Bekijk afbeelding 1. 
Op dit schilderij verbeeldt Potter een boerenbedrijf waar mensen in harmonie 
met dieren leven. 

 Geef twee voorbeelden van de harmonie tussen de mensen en de dieren. 
 

1p 2 Bekijk afbeelding 1. 
Ook is er harmonie tussen de dieren onderling. 

 Geef voor deze bewering één argument. 
 

4p 3 Bekijk afbeelding 1. 
De vormgeving draagt bij aan het harmonieuze karakter. 

 Noem twee aspecten van de vormgeving die bijdragen aan het vredige 
karakter en geef bij elk aspect een korte toelichting. 

 
 
Heel Potters oeuvre kenmerkt zich door een natuurgetrouw karakter.  
Ook het schilderij op afbeelding 1 is natuurgetrouw. 
 
 

3p 4 Bekijk afbeelding 1. 
 Noem drie aspecten van de vormgeving die bijdragen aan het 

natuurgetrouwe karakter. 
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Op figuur 1 zie je een detail van het schilderij op afbeelding 1. 
Toen Potter het schilderij aan prinses Amalia aanbood, keurde zij het af:  
een van de koeien vormde daar aanleiding toe.  
 
 
 
figuur 1 
 

 
 
 
 
 

2p 5 Bekijk afbeelding 1 en figuur 1. 
 Leg uit waarom prinses Amalia het schilderij afkeurde. Betrek in je antwoord 

het gedrag van de koe en het milieu waarin Amalia verkeerde. 
 
 
Op figuur 2 in de bijlage zie je werk van de Nederlandse vormgeefster Christien 
Meindertsma uit 2008. Het is de voorkant van een dubbelzijdige kleurplaat. In dit 
werk verbeeldt zij een hedendaagse, grootschalige varkenshouderij.  
 
 

4p 6 Bekijk figuur 2 in de bijlage. 
De vormgeving heeft een zakelijk karakter. 

 Noem vier kenmerken die bijdragen aan het zakelijke karakter. 
 

1p 7 Bekijk figuur 2 in de bijlage. 
Voordat Meindertsma aan dit werk begon deed zij grondig onderzoek naar de 
(aard van de) bedrijfsvoering van een varkenshouderij. 

 Leg aan de hand van figuur 2 uit wat zij van dit bedrijf onderzocht. 
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De vorm die Meindertsma koos voor dit werk was die van een kleurplaat.  
Dat deed zij om mensen de mogelijkheid te bieden zelf iets aan haar werk toe te 
voegen. 
 
 

1p 8 Bekijk figuur 2 in de bijlage. 
 Ben jij van mening dat dit werk uitdaagt om in te kleuren of ben je van 

mening dat dit werk dat helemaal niet doet? 
Beargumenteer je antwoord. 

 
2p 9 Bekijk figuur 2 in de bijlage. 

 Breng de keuze voor een kleurplaat in verband met de boodschap die uit het 
oeuvre van Meindertsma spreekt en met het doel dat zij daarmee wil 
bereiken.  

 
 
De Belgische kunstenaar Wim Delvoye kocht in 2006/2007 bij een grootschalige 
varkenshouderij enkele varkens op. Op afbeelding 2 zie je deze varkens in een 
buitenverblijf bij een boerenwoning. Ze zijn door Delvoye - onder narcose - 
getatoeëerd. De tatoeages van de varkens verschillen. 
 
 

1p 10 Bekijk afbeelding 2. 
Delvoye gunt - zo zegt hij - varkens een beter leven dan in grootschalige 
varkenshouderijen. 

 Noem één kenmerk waardoor de varkens op afbeelding 2 het bij hem beter 
hebben dan in een grootschalige varkenshouderij. 

1p 11  Noem één kenmerk waardoor deze varkens bij hem slechter af zijn dan in 
een varkenshouderij. 

 
 
Soms exposeert Delvoye zijn varkens op een tentoonstelling van beeldende 
kunst.  
Er zijn echter tentoonstellingsmakers die Delvoyes varkens weigeren te 
exposeren en er zijn dierenbeschermingsorganisaties die bezwaren hebben 
tegen het tentoonstellen van varkens.  
 
 

3p 12 Noem drie praktische of ethische bezwaren tegen het tentoonstellen van (deze) 
dieren. 
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1p 13 Bekijk figuur 2 in de bijlage en afbeelding 1 en 2. 
In het werk op afbeelding 1 is sprake van harmonie tussen mens en dier. 
In het werk op figuur 2 in de bijlage is deze afwezig. Het werk op 
afbeelding 2 lijkt een poging de harmonie tussen mens en dier te herstellen. 

 Noem één kenmerk waardoor de harmonie (tussen mens en dier) op figuur 2 
lijkt te ontbreken. 

1p 14  Leg uit hoe Delvoye in het werk op afbeelding 2 de harmonie tussen mens 
en dier poogt te herstellen. 

 
 

(Af)gesneden 
 
 
Op afbeelding 3 zie je De geslachte os van de Russische kunstenaar Chaim 
Soutine uit 1924. 
In dit schilderij verwerkte hij een nare jeugdherinnering: ooit zag hij een slager 
die een dier slachtte. Daarbij spoot het bloed in het rond. Soutine wilde het uit 
schreeuwen van ellende, maar de valse glimlach van de slager weerhield hem.  
 
 

3p 15 Bekijk afbeelding 3. 
Het schilderij heeft een dramatisch karakter. 

 Noem drie aspecten van de voorstelling die bijdragen aan dit karakter. 
 

1p 16 Bekijk afbeelding 3. 
Het dramatische karakter van de voorstelling wordt versterkt door de aspecten 
ordening en kleurgebruik. 

 Noem één kenmerk van de ordening dat de dramatiek versterkt. 
 

1p 17 Noem één kenmerk van het kleurgebruik dat het dramatisch karakter  
benadrukt. 
 
 
Soutine woonde lange tijd in Parijs waar hij veel musea bezocht.  
Daardoor kende hij ook het zeventiende-eeuwse schilderij De geslachte os  
van Rembrandt dat je ziet op afbeelding 4. 
 
 

4p 18 Vergelijk afbeelding 3 en 4. 
Het schilderij op afbeelding 3 is weliswaar geïnspireerd op het schilderij op 
afbeelding 4, maar in de vormgeving van beide schilderijen zijn er verschillen. 

 Noem vier aspecten van de vormgeving waarin de schilderijen verschillen 
en geef bij elk aspect een korte toelichting. 

 
1p 19 Vergelijk afbeelding 3 en 4. 

 Ben je van mening dat het schilderij op afbeelding 4 een eerbetoon is aan 
Rembrandt? Beargumenteer je antwoord. 
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Op afbeelding 5, 6 en 7 zie je Moeder en kind gescheiden uit 1993 van de Britse 
kunstenaar Damien Hirst. Voor dit werk werden een dode koe en haar eveneens 
dode kalf in de lengte doorgezaagd. In de grote bakken zie je de delen van de 
moeder en in de kleine bakken de delen van haar kalf.  
 
 

3p 20 Bekijk afbeelding 5, 6 en 7. 
De titel is Moeder en kind gescheiden. 

 Noem drie manieren waarop in dit werk naar de titel wordt verwezen. 
 
 
Dit werk won in 1997 onder meer de Turnerprijs, een belangrijke Engelse 
kunstprijs. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een kunstwerk dat een 
maatschappelijke discussie op gang brengt. 
 
 

2p 21 Bekijk afbeelding 5, 6 en 7. 
 Leg uit hoe dit kunstwerk uitdaagt tot discussie.  

 
1p 22 Vergelijk afbeelding 3, 4, 5, 6 en 7. 

Alle drie de werken hebben een voorstelling die schokkend is. 
 Welke van deze drie werken ervaar jij als het meest schokkend? 

Beargumenteer je antwoord. 
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Jagen en verzamelen 
 
 
In 1915 ontwierp de Nederlandse architect Hendrik Berlage een buitenhuis voor 
een zeer vermogend Haags echtpaar, de heer en mevrouw Kröller-Müller.  
Het huis werd gebouwd in het natuurpark De Hoge Veluwe. 
Het echtpaar wilde een buiten waar hij zou kunnen jagen en zij voldoende ruimte 
zou hebben voor haar kunstverzameling. 
Op afbeelding 8 zie je een foto van het exterieur, op figuur 3 een tekening van 
het exterieur en op figuur 4 de plattegrond. 
 
 
 

 
 
 
 

2p 23 Bekijk afbeelding 8 en figuur 3 en 4. 
Het huis heeft een gesloten karakter. 

 Geef voor deze bewering twee argumenten. 
 

1p 24 Bekijk afbeelding 8 en figuur 3 en 4. 
Het huis heeft kenmerken die je ook aantreft bij kastelen. 

 Noem - naast het gesloten karakter - één kenmerk dat je ook aantreft bij 
kastelen. 

 
2p 25 Bekijk figuur 4. 

De plattegrond van het huis verwijst naar een gewei van een hert. 
 Geef voor deze bewering twee argumenten. 
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Het huis kreeg de naam Jachthuis Sint Hubertus.  
Deze naam stamt uit een oude legende. Daarin zag de jager Hubertus, toen hij 
een hert wilde neerschieten, een lichtgevend kruis tussen de horens van het 
gewei. Ook hoorde hij een stem die zei het hert niet te doden en zich te bekeren 
tot het katholieke geloof. Op afbeelding 9 zie je een van de glas-in-loodramen 
waarin deze legende is verbeeld. 
 
 

3p 26 Bekijk afbeelding 9. 
Het raam verbeeldt het moment waarop Hubertus zich bekeert. Dat kun je zien 
aan het kruis bovenin, maar ook aan de houding die Hubertus inneemt.  

 Noem drie kenmerken van zijn houding die verwijzen naar zijn bekering.  
 

1p 27 Bekijk afbeelding 9. 
Ook de ordening van het glas-in-loodraam verwijst naar het moment waarop 
Hubertus zich (tot het katholieke geloof) bekeert. 

 Leg uit hoe de ordening naar dit moment verwijst.  
 
 
Op afbeelding 10 zie je het schilderij Hert van Bart van der Leck uit de 
verzameling van mevrouw Kröller-Müller dat in een van haar kamers hing. 
 
 

1p 28 Bekijk afbeelding 10. 
De voorstelling sluit aan bij het Jachthuis. 

 Geef voor deze bewering één argument. 
 

4p 29 Vergelijk afbeelding 9 en 10. 
Het glas-in-loodraam op afbeelding 9 vertoont een aantal verschillen met het 
schilderij op afbeelding 10. 

 Noem twee aspecten van de vormgeving waarin de kunstwerken verschillen 
en geef bij elk aspect een korte toelichting. 
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Red de ijsbeer 
 
 
De Noordpool is een gebied met veel ijs; het vormt tevens het leefgebied van de 
ijsbeer. 
Door de opwarming van de aarde smelt dit ijs in hoog tempo. Gevolgen daarvan 
zijn dat het leefgebied van de ijsbeer verdwijnt en zijn voortbestaan in gevaar 
komt. 
Het Wereld Natuur Fonds (WWF / World Wildlife Fund) startte in 2008 een 
campagne om de ijsbeer en zijn natuurlijke leefomgeving te behouden.  
Op afbeelding 11 zie je het affiche dat voor deze campagne werd ontworpen. 
 
 

2p 30 Bekijk afbeelding 11. 
In dit affiche wordt verwezen naar een ijsbeer. 

 Noem twee manieren waarop deze verwijzing tot stand komt. 
 

3p 31 Bekijk afbeelding 11. 
Op het affiche zie je rechtsonder het logo van het WWF. 
Dit logo heeft een aantal kenmerken die terugkomen in de rest van het affiche. 

 Noem drie kenmerken van het logo die in het affiche terugkomen. 
 
 
Ook de Amerikaanse kunstenaar Byron King maakt zich sterk voor het behoud 
van de Noordpool en de ijsbeer. In 2008 maakte hij portretten van ijsberen, 
gebaseerd op silhouetten van directeuren van grote oliemaatschappijen.  
Op afbeelding 12 zie je zo’n portret, op afbeelding 13 zie je een foto van een 
ijsbeer. 
 
 

2p 32 Bekijk afbeelding 12. 
In het werk op afbeelding 12 komen kenmerken van een mens voor. 

 Noem twee van die kenmerken. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Byron King streeft ernaar dat oliemaatschappijen zich verantwoordelijk gaan 
voelen voor het lot van de ijsberen en af zullen zien van plannen om op de 
Noordpool naar olie te boren.  
Alleen als maatschappijen zich verantwoordelijk gaan voelen en hun plannen 
voor de Noordpool wijzigen, zouden de directeuren van deze bedrijven de 
ijsbeer (en de mensheid) recht in de ogen kunnen kijken. 
 
 

2p 33 Bekijk afbeelding 12.  
 Ben je van mening dat King met dergelijke portretten zijn doel bereikt? 

Beargumenteer je antwoord. 
 
 
Ook de Nederlandse Abel Heijkamp strijdt voor het behoud van de Noordpool.  
In 2008 maakte hij het werk dat je ziet op afbeelding 14 en 15.  
Het werk staat op een verkeersplein in ’s Hertogenbosch.  
 
 

2p 34 Bekijk afbeelding 14 en 15. 
 Noem twee kenmerken van dit werk die verwijzen naar de gevaren voor de 

Noordpool en de ijsbeer.  
 

2p 35 Vergelijk de werken op afbeelding 12, 14 en 15. 
Beide werken vragen aandacht voor de toekomst van de Noordpool en voor het 
behoud van de ijsbeer: op afbeelding 12 gebeurt dat op een ingetogen manier 
en in het werk op afbeelding 14 en 15 op een minder ingetogen manier. 

 Leg uit dat het werk op afbeelding 11 op een ingetogen manier aandacht 
vraagt voor de Noordpool en de ijsbeer en dat het werk op afbeelding 14  

 en 15 dat op een minder ingetogen manier doet.  
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

GT-0600-a-10-2-o* 
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GT-E-0600-a-10-2-o*   

erratumblad 2010-2 
 

beeldende vakken CSE GL en TL 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen beeldende vakken GL en TL vmbo op dinsdag 22 juni, aanvang 
9.00 uur moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling 
moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden 
uitgereikt. 
 
 
Op pagina 5, bij vraag 19 moet de zin  
 
Ben je van mening dat het schilderij op afbeelding 4 een eerbetoon is aan Rembrandt? 
 
vervangen worden door de zin: 
 
Ben je van mening dat het schilderij op afbeelding 3 een eerbetoon is aan Rembrandt? 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. H.W. Laan 
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913-0600-a-GT-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2009 
 
 
 

 beeldende vakken CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
maandag 18 mei
9.00 - 11.00 uur

Pagina: 283Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 913-0600-a-GT-1-o 2 lees verder ►►►

Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer 
dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling 
meegeteld. 
 

Suikergoed en marsepein 
 
 
Op afbeelding 1 zie je een schilderij van de Amerikaanse kunstenaar Wayne 
Thiebaud dat hij omstreeks 1960 maakte. Hij schilderde een aantal taarten zoals 
hij die in zijn jeugd vaak bij bakkers in de etalage had zien staan.  
Het formaat van dit schilderij is 152 x 183 cm. Op afbeelding 2 zie je een detail. 
 
 

2p 1 Bekijk afbeelding 1 en 2. 
De taarten maken een verleidelijke indruk.  

 Noem twee aspecten van de vormgeving waardoor die indruk ontstaat en 
geef bij elk aspect een toelichting. 

 
1p 2 Bekijk afbeelding 1 en 2. 

Thiebaud schilderde de taarten vanuit een hoog standpunt. 
 Geef voor deze bewering één argument. 

 
Het schilderij op afbeelding 1 vormde in 2004 voor de Amerikaanse kunstenares 
Sharon Core een belangrijke inspiratiebron: zij besloot de taarten van Thiebaud 
te gaan bakken. Ze ging uiterst precies te werk. Vervolgens ordende zij haar 
taarten op dezelfde manier als Thiebaud dat had gedaan in het schilderij. 
Daarná maakte ze van de ordening van háár taarten een foto. Op afbeelding 3 
zie je deze foto. Het schilderij van Thiebaud en de foto van Core zijn even groot.  
 
 

2p 3 Vergelijk afbeelding 1 en 3. 
Het schilderij en de foto vertonen grote gelijkenis, er zijn echter ook verschillen. 

 Licht aan de hand van het aspect kleur en van het aspect licht toe waarin 
de foto verschilt van het schilderij.  

 
Thiebaud schilderde niet geheel volgens de wetten van het lijnperspectief.  
Dat kun je onder meer zien aan de vorm van de slagschaduwen die over het 
hele beeldvlak bijna hetzelfde zijn én aan een aantal taarten waarvan de 
bovenkant een ánder verdwijnpunt heeft dan de bodem.  
Core wilde dat haar echte taarten precies zouden lijken op de taarten die 
Thiebaud had geschilderd. Omdat Thiebaud in zijn schilderij het lijnperspectief 
losjes had toegepast leverde het maken van de taartvormen voor Core 
problemen op.  
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1p 4 Vergelijk afbeelding 1 en 3. 
 Leg uit dat het voor Core moeilijk was taartvormen te maken die precies 

zouden lijken op Thiebauds taarten. 
 

1p 5 Vergelijk afbeelding 1 en 3. 
Core maakte dit werk als een eerbetoon aan Thiebaud.  

 Vind jij dat zij hierin is geslaagd? Licht je antwoord toe. 
 
 
De Amerikaanse kunstenaar Will Cotton bouwde in 2001 met échte toetjes en 
zoetwaren een landschap. Van dit bouwwerk maakte hij een video. Uit die video 
selecteerde hij vervolgens een still die hij zo exact mogelijk naschilderde. Het 
schilderij dat hij van die still maakte zie je op afbeelding 4. Het heet Vlawaterval; 
het formaat is 275 x 365 cm.  
 
 

2p 6 Bekijk afbeelding 4. 
In dit schilderij zie je verschillende toetjes en zoetwaren. 

 Geef vier voorbeelden van toetjes en / of zoetwaren. 
 

2p 7 Bekijk afbeelding 4. 
Het schilderij verwijst naar een landschap.  

 Noem vier aspecten van de voorstelling die naar een landschap verwijzen.  
 

1p 8 Bekijk afbeelding 4. 
 Noem één aspect van de vormgeving dat de verwijzing naar een landschap 

versterkt. Geef daarbij een korte toelichting. 
 

3p 9 Bekijk afbeelding 4. 
In dit schilderij is sprake van een overvloed van zoetwaren en toetjes.  

 Noem drie aspecten van de vormgeving die deze overvloed versterken en 
geef bij elk aspect een korte toelichting.  

 
1p 10 Bekijk afbeelding 4. 

Een van de uitgangspunten van Cotton is dat hij met zijn werk wil waarschuwen 
voor de ‘alom aanwezige zoetigheid in de hedendaagse samenleving’. 

 Ben je van mening dat hij daarin met dit werk is geslaagd? Motiveer je 
antwoord. 
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Het Laatste Avondmaal  
 
 
Op afbeelding 5 zie je de muurschildering Het Laatste Avondmaal uit 1498 van 
de Italiaanse kunstenaar Leonardo da Vinci.  
 
 

3p 11 Bekijk afbeelding 5. 
Jezus is de belangrijkste persoon van het gezelschap dat aan tafel zit. 
Hij zit daarom ook in het midden van de tafel. 

 Noem nog drie manieren waarop Leonardo verbeeldt dat Jezus de 
belangrijkste persoon van het gezelschap is. 

 
 
In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de muurschildering op afbeelding 5 
gerestaureerd. Tijdens de restauratie kon het werk niet worden tentoongesteld. 
Om toch iets aan het publiek te kunnen laten zien kreeg de Amerikaanse 
schilder Andy Warhol de opdracht werk te maken dat op deze muurschildering 
was geïnspireerd. Op afbeelding 6 zie je Warhols Last Supper. Het is een 
zeefdruk die hij aanbracht op een ondergrond met vijf stroken gekleurd papier. 
 
 

3p 12 Vergelijk afbeelding 5 en 6. 
 Noem drie verschillen tussen de werken op afbeelding 5 en 6. 

 
1p 13 Bekijk afbeelding 6. 

 Ben je van mening dat de zeefdruk op afbeelding 6 een eerbetoon is aan 
Leonardo’s Laatste Avondmaal op afbeelding 5? Beargumenteer je 
antwoord. 

 
 
Ook de kunstenares Marisol Escobar maakte aan het eind van de vorige eeuw 
werk dat was geïnspireerd op Het Laatste Avondmaal van Leonardo. Op 
afbeelding 7 zie je haar laatste avondmaal en op afbeelding 8 een detail. Jezus 
is de enige persoon die zij uit steen hakte; de anderen bouwde zij op uit stukken 
hout dat zij schilderde en waarop zij tekende.  
 
 

3p 14 Vergelijk afbeelding 5 en 7. 
Leonardo’ s werk is tweedimensionaal; het werk van Marisol driedimensionaal. 
Ondanks dat verschil, hebben de werken een aantal overeenkomsten. 

 Noem drie kenmerken van het werk op afbeelding 7 die je ook ziet in het 
werk op afbeelding 5. 

 
2p 15 Bekijk afbeelding 7 en 8. 

In dit werk valt Jezus op.  
 Noem twee manieren waardoor Hij opvalt. 
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2p 16 Bekijk afbeelding 7 en 8. 
In de lichamen van de apostelen heeft Marisol plasticiteit gesuggereerd. 

 Noem twee manieren waarop zij dat heeft gedaan. 
 

2p 17 Bekijk afbeelding 7. 
De persoon op de voorgrond rechts is Marisol zelf. Over dit werk zegt zij zelf: ‘In 
dit werk laat ik zien dat kijken naar en denken over beeldende kunst voor mij 
belangrijk zijn.’ 

 Leg aan de hand van de figuur op de voorgrond rechts uit dat Marisol in dit 
beeld verwijst naar ‘kijken naar en denken over kunst’. 

 
Kind aan tafel  

 
 
Op afbeelding 9 zie je De Kindertafel van de Belgische schilder Gustave van de 
Woestyne uit 1919. Aan een grote ronde tafel zitten vijf kinderen; het zijn de 
kinderen van de schilder. 
 
 

2p 18 Bekijk afbeelding 9. 
De kinderen lijken te wachten op het moment om met de maaltijd te mogen 
beginnen. 

 Noem twee kenmerken van de kinderen waardoor deze indruk wordt gewekt. 
 

2p 19 Bekijk afbeelding 9. 
 Noem nog twee andere kenmerken waardoor de indruk ontstaat dat men nog 

niet aan de maaltijd begonnen is.  
 

2p 20 Bekijk afbeelding 9. 
In dit schilderij zijn veel ronde en gebogen vormen toegepast. 

 Geef twee voorbeelden van ronde vormen en twee voorbeelden van 
gebogen vormen. 

 
1p 21 Bekijk afbeelding 9. 

De huiselijke maaltijd is een moment waarop de kinderen samen zijn. 
 Leg uit hoe de vorm van de vensterbank dit samenzijn versterkt.  

 
3p 22 Bekijk afbeelding 9. 

Van de Woestyne schilderde vanuit een hoog standpunt. 
 Noem drie effecten van het hoge standpunt dat hij innam. 
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Op afbeelding 10 zie je Mijn plaats aan tafel van de Nederlandse kunstenares 
Anna Verwey uit 1973. Het werk bestaat uit een tafel met een wit kleed waarop 
zij een rand borduurde. Afbeelding 11 en 12 tonen details van dit kleed.  
Anna Verwey verwijst in dit werk naar de plaats die zij vroeger als kind aan de 
eettafel innam. Afbeelding 12 toont het detail van het tafelkleed op de plaats 
waar zij vroeger (z)at.  
 
 

4p 23 Vergelijk afbeelding 11 en 12. 
Zowel de stof als de geborduurde rand op Verwey’ s vroegere zitplaats 
verschillen van de rest van het kleed.  

 Noem vier kenmerken van de geborduurde rand afbeelding 12 die afwijken 
van de geborduurde rand op de rest van het kleed. 

 
3p 24 Vergelijk afbeelding 11 en 12. 

 Noem drie kenmerken van de stof op afbeelding 12 waarin deze afwijkt van 
de rest. 

 
1p 25 Bekijk afbeelding 10, 11 en 12. 

In dit werk verwijst Verwey naar de spanning die zij zélf voelde, niet naar de 
spanning van haar tafelgenoten.  

 Leg uit dat Verwey alleen de spanning, die zij zélf voelde, in dit werk heeft 
verbeeld.  

 
2p 26 Vergelijk afbeelding 9 met het werk op de afbeeldingen 10, 11 en 12. 

Het schilderij op afbeelding 9 kun je zien als een portret.  
Het werk op de afbeelding 10, 11 en 12 kun je een zelfportret noemen, maar dan 
wel een niet-traditioneel zelfportret.   

 Geef voor het werk van Verwey één argument voor de benaming 
niet-traditioneel en één argument voor de omschrijving zelfportret.  
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Kopje thee?  
 
 
Jurriaan Kok, een Nederlandse kunstenaar, ontwierp rond 1900 de kop en 
schotel die je ziet op afbeelding 13. Op afbeelding 14 zie je het servies waartoe 
deze kop en schotel behoren. Het ontwerp werd uitgevoerd in 
eierschaalporselein. Dit porselein is uiterst breekbaar. Kop en schotel hadden 
niet zozeer een praktische functie: ze waren vooral decoratief. 
 
 

1p 27 Bekijk afbeelding 13. 
Ondanks hun breekbaarheid zijn er - na meer dan honderd jaar - relatief veel 
exemplaren van deze kop en schotel bewaard gebleven. 

 Leg aan de hand van de functie uit dat er nu nog relatief veel exemplaren 
van deze kop en schotel zijn. 

 
 
In 1967 ontwierp de Belgische ontwerper Piet Stockmans in opdracht van de 
porseleinfabriek Mosa, de kop en schotel Sonja, die je op afbeelding 15 ziet.  
 
 

4p 28 Bekijk afbeelding 15. 
Deze kop en schotel zijn handig in gebruik. 

 Geef voor deze bewering vier argumenten. 
 
 
Het maken van de kop en schotel op afbeelding 13 is kostbaar; de productie van 
de kop en schotel op afbeelding 15 is redelijk goedkoop. 
 
 

2p 29 Vergelijk afbeelding 13 en 15. 
 Leg uit aan de hand van twee van de handelingen die bij het maken moeten 

worden uitgevoerd, dat de kop en de schotel op afbeelding 13 kostbaar zijn. 
2p 30  Leg uit aan de hand van twee van de handelingen die bij het maken moeten 

worden uitgevoerd, dat de kop en de schotel op afbeelding 15 redelijk 
goedkoop zijn. 

 
 
De Nederlandse kunstenares Miriam van der Lubbe nam in 2002 Sonja als 
uitgangspunt voor het werk dat je ziet op afbeelding 16. Zij bracht decoraties 
aan op een aantal koppen en schotels uit de serie Sonja. 
 
 

1p 31 Bekijk afbeelding 16. 
Het lijkt alsof de koppen en de schotels na gebruik niet zijn schoongemaakt. 

 Leg uit hoe die indruk ontstaat. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 32 Vergelijk afbeelding 15 en 16. 
De kop en de schotel op afbeelding 15 waren voor Van der Lubbe uitgangspunt 
voor het werk dat je ziet op afbeelding 16. 

 Ben je van mening dat Van der Lubbe met haar werk respect toont voor het 
ontwerp van Stockmans? Beargumenteer je antwoord. 

 
 
In 2004 ontwierp Marije Vogelzang koppen en schotels die je ziet op  
afbeelding 17. Ze zijn gemaakt van suiker. 
 
 

1p 33 Bekijk afbeelding 17. 
Deze koppen en schotels zijn slechts één keer te gebruiken. 

 Geef voor deze bewering één argument. 
 

2p 34 Bekijk afbeelding 17. 
 Noem twee voordelen van dit servies dat je maar één keer kunt gebruiken. 

2p 35  Noem twee nadelen van dit servies dat je maar één keer kunt gebruiken. 
 
 
Meret Oppenheim ontwierp in 1936 het werk dat je ziet op afbeelding 18. 
Het bestaat uit een kop, een schotel en een lepeltje die zij met bont bekleedde.  
 
 

2p 36 Bekijk afbeelding 18. 
Een kopje wordt doorgaans ontworpen om uit te drinken. Uit dit kopje drink je 
niet zo graag. 

 Leg uit waarom je uit dit kopje niet graag drinkt. Noem hierbij twee aspecten. 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

913-0600-a-GT-1-o* 
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Examen VMBO-GL en TL 

2009 
 
 
 

 beeldende vakken CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 23 juni

9.00 - 11.00 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer 
dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling 
meegeteld. 
 
 

Goede morgen! 
 
 
Tom Wesselmann maakte het werk dat je ziet op afbeelding 1.  
Je ziet een typisch twintigste-eeuws Amerikaans ontbijt. Het werk is deels 
geschilderd en deels opgebouwd uit echte voorwerpen. Het is bijna vier meter 
hoog en bijna vijf meter breed.  
 
Op afbeelding 2 zie je het zeventiende-eeuwse schilderij Ontbijtgen van Pieter 
Claesz. Op de tafel zie je een ontbijt dat bestaat uit brood, een glas bier en een 
haring. In de zeventiende eeuw dronk men vaak − ook bij het ontbijt − bier.  
Dat deed men omdat water vaak vervuild was.  
Het formaat van het schilderij is 36 x 46 cm.  
 
 
 
Het ontbijt op afbeelding 1 maakt een overdadige indruk. Het ontbijt op 
afbeelding 2 kun je sober noemen. 
 
 

2p 1 Bekijk afbeelding 1. 
 Noem twee aspecten van de voorstelling waardoor het ontbijt op afbeelding 

1 een overdadige indruk maakt. 
 

3p 2 Bekijk afbeelding 2. 
 Noem drie aspecten van de vormgeving waardoor het ontbijt op afbeelding 

2 een sobere indruk maakt. 
 
 
Het schilderij op afbeelding 2 doet warm aan; het werk op afbeelding 1 is minder 
warm. 
 
 

3p 3 Bekijk afbeelding 1. 
 Noem drie aspecten van de vormgeving waardoor het werk op afbeelding 1 

niet warm aandoet. 
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3p 4 Bekijk afbeelding 2. 
 Noem drie aspecten van de vormgeving die bijdragen aan het warme 

karakter van afbeelding 2. 
 

3p 5 Bekijk afbeelding 1. 
Het werk van Tom Wesselmann wordt gerekend tot de pop art. 

 Noem drie kenmerken van de pop art die je aantreft in het werk op 
afbeelding 1. 

 
1p 6 De bloeiperiode van de pop art viel in 

A de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. 
B de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw. 
C de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw.  
 

1p 7 Bekijk afbeelding 1. 
 Breng het begrip ‘fast food’ in relatie met het werk op afbeelding 1. 

 
2p 8 Bekijk afbeelding 2. 

Dit zeventiende-eeuwse schilderij kan tot een bepaald genre in de schilderkunst 
worden gerekend. 

 Noem het genre waartoe dit schilderij wordt gerekend en leg uit waarom. 
 
 
Claesz. schilderde de voorwerpen nadat hij ze op een tafel gerangschikt had. 
 
 

1p 9 Het (na)schilderen van voorwerpen wordt als leerzaam ervaren.  
 Leg uit waarom dit leerzaam is.  

 
 
De voorwerpen op het schilderij, zoals het glas en het tafelkleed, heeft Claesz. 
zeer natuurgetrouw geschilderd. 
 
 

3p 10 Bekijk afbeelding 2. 
 Noem drie aspecten van de vormgeving die bijdragen aan het 

natuurgetrouwe karakter van het glas. 
 

2p 11 Vergelijk afbeelding 1 en 2. 
Beide werken kun je als ‘echt’ aanmerken. 

 Geef één argument waarom je het werk op afbeelding 1 ‘echt’ kunt noemen 
en één argument waarom je het schilderij op afbeelding 2 ‘echt’ kunt 
noemen. 
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Het Laatste Avondmaal  
 
 
Het Laatste Avondmaal is een veelvoorkomend thema in de christelijke kunst.  
In veel schilderingen van Het Laatste Avondmaal zit Jezus midden tussen zijn 
volgelingen in. Samen genieten zij van een maaltijd. Op afbeelding 3 zie je een 
Laatste Avondmaal dat zich op een wand in een eetzaal van een Italiaans 
klooster bevindt. De schildering is er rond 1480 door Domenico Ghirlandaio 
aangebracht.  
 
 

1p 12 Bekijk afbeelding 3. 
De personen zijn op een vrij ongebruikelijke manier aan de eettafel 
gerangschikt. 

 Leg uit dat de tafelschikking op afbeelding 3 een vrij ongebruikelijke is. 
 

4p 13 Bekijk afbeelding 3. 
De personen achter de tafel vormen beeldend een eenheid. 

 Noem vier kenmerken waardoor de personen beeldend een eenheid vormen. 
 

2p 14 Bekijk afbeelding 3. 
Van de groep aan de achterkant van de tafel wordt Jezus het meest benadrukt. 

 Noem twee manieren waarop Jezus wordt benadrukt. 
 
 
Het Laatste Avondmaal was de laatste maaltijd die Jezus met zijn volgelingen 
nuttigde. De dag daarop werd hij door Judas verraden, gevangen genomen en 
daarna gekruisigd.  
 
 

1p 15 Bekijk afbeelding 3. 
Ghirlandaio plaatste Judas niet áchter de tafel, maar er vóór. 

 Leg uit welke bedoeling Ghirlandaio daarmee had.  
 
 
Rond 1500 maakte Leonardo da Vinci Het Laatste Avondmaal dat je ziet op 
afbeelding 4.  
Deze schildering is een van de belangrijkste kunstwerken uit de westerse kunst. 
 
 

1p 16 Vergelijk afbeelding 3 en 4. 
In vergelijking met de voorstelling op afbeelding 4 is de voorstelling op 
afbeelding 3 statisch. 

 Noem één kenmerk dat bijdraagt aan het statische karakter van  
afbeelding 3. 
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Leonardo schilderde niet zo maar een moment van de maaltijd; maar juist het 
moment waarop Jezus zijn volgelingen voorspelde dat hij door één van hen zou 
worden verraden. 
Die voorspelling bracht zijn tafelgenoten in verwarring. Leonardo heeft die 
verwarring in hun gezichtsuitdrukking en lichaamshouding verbeeld.   
 
 

3p 17 Bekijk afbeelding 4.  
 Noem drie kenmerken van de lichaamshoudingen waardoor Leonardo bij 

de volgelingen verwarring heeft verbeeld. 
 
 

Restjes 
 
 
In veel oude Romeinse paleizen bevinden zich mozaïekvloeren zoals je er een 
ziet op afbeelding 5. Deze afbeelding toont een deel van een vloer waarop 
resten van etenswaren zijn afgebeeld. Dergelijke vloeren zijn geïnspireerd op 
Romeinse eetgewoonten.  
Romeinen hadden de gewoonte restjes op vloeren te laten vallen.  
 
 

2p 18 Bekijk afbeelding 5. 
Je ziet resten van een maaltijd. Zo zie je bijvoorbeeld een aantal takjes. 
Deels zijn deze resten eetbaar, deels zijn ze dat niet. 

 Geef, naast de takjes, twee voorbeelden van niet−eetbare etensresten die je 
ziet op afbeelding 5. 

 
2p 19 Bekijk afbeelding 5. 

De vloer is opgebouwd uit steentjes. Toch is de voorstelling natuurgetrouw. 
 Leg uit waarom het moeilijk is natuurgetrouwe voorstellingen te maken als je 

met steentjes werkt. 
 

3p 20 Bekijk afbeelding 5. 
Het maken van een vloermozaïek is tijdrovend. Dat komt onder meer door het 
materiaal dat voor mozaïeken wordt gebruikt. 

 Leg uit dat het maken van een vloermozaïek tijdrovend is. Noem hierbij drie 
aspecten. 

 
1p 21 De praktische functie van een mozaïekvloer in een ruimte waarin gegeten wordt, 

is groot.  
 Licht deze bewering toe. 
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Van de Zwitserse kunstenaar Daniël Spoerri zie je op afbeelding 6 een werk. 
 
 

4p 22 Bekijk afbeelding 6. 
Het uitgangspunt voor dit werk was een tafel waaraan gegeten en gedronken 
was. 

 Noem vier kenmerken waaraan je dat kunt zien. 
 

1p 23 Spoerri was niet een kunstenaar die fraaie objecten wilde maken.  
 Leg uit wat Spoerri wél wilde bereiken (met werken zoals dat op afbeelding 

6).   
 

1p 24 Bekijk afbeelding 6. 
Het werk is een 
A assemblage. 
B collage. 
C installatie.  
 

3p 25 Bekijk afbeelding 6. 
Dit − en ander − werk van Spoerri werd aanvankelijk niet erg gewaardeerd. 

 Leg aan de hand van drie kenmerken uit waarom dit werk aanvankelijk 
weinig waardering kreeg. 

 
 

Een frietje met 
 
 
Claes Oldenburg is een Amerikaanse kunstenaar die in de tweede helft van de 
twintigste eeuw grote, ruimtelijke beelden maakte. Hij liet zich daarbij vaak 
inspireren door alledaagse voorwerpen. Op afbeelding 7 zie je Frieten die uit 
een patatzak vallen. Het is gemaakt van textiel dat met lijm is verstevigd. Het 
object is 270 cm hoog. 
 
 

2p 26 Bekijk afbeelding 7. 
In vergelijking met een echte zak met frieten heeft deze zak met frieten een 
aantal vreemde kenmerken. 

 Noem twee kenmerken die vreemd zijn. 
 

3p 27 Bekijk afbeelding 7. 
 Noem drie handelingen die Oldenburg heeft verricht om de frieten te maken. 
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Advertenties voor friet vormden Oldenburgs inspiratiebron voor dit werk.  
 
 

1p 28 Bekijk afbeelding 7. 
 Ben je van mening dat ook dit werk reclame maakt voor friet? 

Beargumenteer je antwoord. 
 
Martin Parr is een Britse fotograaf die foto’s maakt van mensen in alledaagse 
situaties. Op afbeelding 8 zie je een foto die hij in 1986 maakte.  
 
 

2p 29 Bekijk afbeelding 8. 
De foto maakt een treurige indruk. 

 Noem twee kenmerken die bijdragen aan de treurige indruk. 
 

1p 30 Bekijk afbeelding 8. 
In deze foto wordt een schaduwkant van de consumptiemaatschappij in beeld 
gebracht. 

 Licht deze bewering toe. 
 
 
Morgan Spurlock maakte in 2004 de documentaire Super Size Me, een film die 
de schadelijke effecten van ‘junkfood’ in beeld brengt.  
Op afbeelding 9 zie je een aankondiging voor deze documentaire.  
 
 

1p 31 Bekijk afbeelding 9. 
In de aankondiging wordt onder meer verwezen naar McDonald’s. 

 Noem een kenmerk van de aankondiging dat verwijst naar McDonald’s. 
 

2p 32 Bekijk afbeelding 9. 
De aankondiging verwijst onder meer naar de schadelijke effecten van junkfood. 

 Noem twee kenmerken die verwijzen naar deze schadelijke effecten. 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

945-0600-a-GT-2-o* 
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Examen VMBO-GL en TL 

2008 
 
 
 

 beeldende vakken CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 67 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
maandag 19 mei
13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer 
dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling 
meegeteld. 
 
 

Verzameld op straat 
 
 
Hans Eijkelboom is een kunstenaar die jarenlang elke dag de straat op ging om 
voorbijgangers te fotograferen. Deze personen waren er zich meestal niet van 
bewust dat ze op de foto werden gezet.  
Eijkelboom verzamelde al deze foto’s en maakte er een boek van. Elke pagina 
uit dit boek bevat een serie foto’s die hij op één bepaalde datum maakte. 
Op afbeelding 1 zie je zo’n pagina. Het is een serie van 21 foto’s, getiteld 
Woensdag 4 augustus 1999, Zwijndrechtsebrug, 13.30 – 14.15 uur.  
 
 

2p 1 Bekijk afbeelding 1.  
Je ziet aan de foto’s dat het op woensdag 4 augustus 1999 een zomerse dag 
was. 

 Noem twee kenmerken van de personen waaraan je kunt zien dat het toen 
een warme dag was. 

 
2p 2 Bekijk afbeelding 1.  

De personen lijken zich er niet van bewust dat ze worden gefotografeerd. 
 Noem twee kenmerken van de personen waardoor die indruk wordt gewekt. 

 
 
Eijkelboom fotografeerde niet alle voorbijgangers op de trap: hij maakte bewust 
keuzes welke personen hij wél en welke personen hij níet zou fotograferen.  
 
 

2p 3 Bekijk afbeelding 1. 
 Noem, naast de antwoorden op de vragen 1 en 2, twee kenmerken die alle 

door Eijkelboom gefotografeerde personen hebben. 
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3p 4 Bekijk afbeelding 1. 
Ná het fotograferen heeft Eijkelboom van de afzonderlijke foto’s een eenheid 
gemaakt. Dat deed hij onder meer door de foto zó te maken dat elke persoon 
beeldvullend werd. 

 Noem nog drie manieren waarop Eijkelboom achteraf van de foto’s een 
eenheid maakte.  

 
Bekijk afbeelding 1. 

4p 5 Hans Eijkelboom noemde al het werk dat hij eind jaren 90 maakte in eerste 
instantie Fotografisch Dagboek. Een aantal jaren later veranderde hij deze titel 
in Fotonotities.  

 Licht aan de hand van het werk op afbeelding 1 zowel de benaming 
Fotografisch Dagboek toe als de benaming Fotonotities. 

 
 
Ellie Uyttenbroek en Ari Versluis maakten eind jaren 90 van de vorige eeuw  
reeksen foto’s van mensen die ze ‘van de straat plukten’. Ze kozen daarvoor 
personen die zij karakteristiek vonden voor een bepaalde groep, zoals 
bijvoorbeeld skaters of kakkers.  
Op afbeelding 2 zie je het werk Corpsballen, bestaande uit twaalf foto’s. 
Corpsballen zijn mannelijke studenten die als ‘bekakt’ bekend staan.  
Voor deze reeks poseerden twaalf jongens. 
 
 

3p 6 Bekijk afbeelding 2. 
Ook deze foto’s vormen samen een eenheid. 

 Noem drie kenmerken van de houding of de gezichtsuitdrukking van de 
jongens waardoor eenheid ontstaat.  

3p 7  Noem nog drie andere manieren waarop eenheid in de reeks is ontstaan. 
 

1p 8 Bekijk afbeelding 2. 
 Ben je van mening dat deze fotoreeks een goede karakterisering van 

corpsballen is? Beargumenteer je antwoord. 
 

1p 9 Vergelijk afbeelding 1 en 2. 
Beide werken kun je portretten noemen. Hoewel op beide werken meerdere 
personen staan, zijn het géén groepsportretten. 

 Geef voor deze laatste bewering één argument. Betrek in je antwoord beide 
werken. 

 
1p 10 Vergelijk afbeelding 1 en 2. 

 Door wie zou je het liefst gefotografeerd willen worden: door Eijkelboom of 
door Versluis en Uyttenbroek? Beargumenteer je antwoord. 
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Het Rijksmuseum, toen en nu 
 
 
Aan het eind van de negentiende eeuw besloten een paar Nederlandse 
verzamelaars hun particuliere collecties aan de overheid te schenken.  
Het betrof verzamelingen, die – als ze in één gebouw bij elkaar zouden worden 
gebracht – een mooi overzicht van de Nederlandse kunst zouden geven.  
Zo’n gebouw moest echter toen nog wel worden ontworpen.  
Daarvoor werd een prijsvraag uitgeschreven. Verschillende architecten dienden 
een ontwerp in. De Duitse architect Ludwig Lange werd winnaar.  
Op figuur 1 zie je zijn ontwerptekening.  
 
 
figuur 1   
 

 
 
 

2p 11 Bekijk figuur 1. 
In de negentiende eeuw werden veel openbare gebouwen in een klassieke 
bouwstijl opgetrokken. 

 Leg aan de hand van twee argumenten uit waarom ook dit gebouw destijds 
in een klassieke stijl werd ontworpen. 

 
4p 12 Bekijk figuur 1. 

 Geef vier voorbeelden van het klassieke karakter van dit gebouw. 
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Alhoewel dit ontwerp de eerste prijs won, werd het niet uitgevoerd: men vond 
het te klassiek om Nederlandse kunst te herbergen. Daarom werd er een nieuwe 
prijsvraag uitgeschreven. Deze tweede prijsvraag werd gewonnen door Pierre 
Cuypers. Op afbeelding 3 zie je een ontwerptekening en op afbeelding 4 zie je 
het museum nadat het opgeleverd was. Het gebouw kreeg de benaming 
Het Rijksmuseum, een gebouw met veel tentoonstellingszalen rondom twee 
binnenhoven.  
 
 

4p 13 Bekijk afbeelding 3. 
Ook dit ontwerp kreeg felle kritiek: het zou te veel op een middeleeuwse kerk 
lijken. 

 Noem vier kenmerken die naar een middeleeuwse kerk zouden verwijzen. 
 
 
Aan het gehele exterieur van Het Rijksmuseum werden tegels en reliëfs 
aangebracht. Op deze tegels en reliëfs zie je onder meer beelden van 
belangrijke gebeurtenissen en van beroemde personen uit de Nederlandse 
geschiedenis. Op afbeelding 5, 6 en 7 zie je daar voorbeelden van. 
 
 

4p 14 Bekijk afbeelding 5, 6 en 7. 
De tegels en reliëfs op de gevels hebben diverse functies, onder meer een 
didactische: ze zouden de voorbijganger iets moeten leren over de Nederlandse 
geschiedenis.  

 Noem twee andere functies van de tegels en reliëfs en licht deze beide 
functies toe. 
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Cuypers’ bemoeienissen met Het Rijksmuseum gingen verder dan het 
ontwerpen van het gebouw: hij hield zich ook bezig met het interieur en de 
looproute die een bezoeker langs de kunstwerken zou moeten afleggen. Op 
figuur 2 zie je de plattegrond van de eerste verdieping. Daarop zie je de indeling 
in zalen zoals die toen werd bepaald. De stippellijn geeft aan in welke richting 
de bezoeker bij voorkeur de kunstwerken diende te bekijken.  
 
 
figuur 2   
 

 
 
 

2p 15 Bekijk figuur 2. 
De looproute langs de kunstwerken was chronologisch van opzet. 

 Noem twee voordelen van een looproute die chronologisch van opzet is. 
 
 
De Nachtwacht, het beroemdste schilderij van Rembrandt, werd op de 
achterwand van de Rembrandtzaal tentoongesteld. 
Het formaat van dit schilderij is ongeveer 4,5 m x 3,5 m. 
 
 

3p 16 Bekijk figuur 2. 
Het belang van dit schilderij wordt onder meer door de indeling van het museum 
benadrukt. 

 Geef voor deze bewering drie argumenten. 
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De collectie van Het Rijksmuseum breidde zich in de loop van de tijd uit en werd 
zo omvangrijk dat nieuwe expositieruimtes noodzakelijk bleken. Op figuur 3 zie 
je op de plattegrond de indeling van de eerste verdieping zoals die aan het eind 
van de twintigste eeuw was.  
 
 
 
 
figuur 3  
 

 
 
 
 

1p 17 Vergelijk figuur 2 en 3. 
 Welke oplossing koos het museum om meer expositiemogelijkheden te 

creëren? 
 
 
Tegenwoordig maken museumbezoekers vaak gebruik van een audiotoer.  
Figuur 3 geeft ook aan in welke zalen zich de ‘topstukken‘ van Het Rijksmuseum  
bevinden: ze zijn op de plattegrond gemerkt met een *; de stippellijn geeft de 
route aan om er te komen. 
 
 

3p 18 Noem drie voordelen die een audiotoer voor de bezoeker heeft. 
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Onlangs is een start gemaakt met een grootschalige renovatie van  
Het Rijksmuseum. Net als in de negentiende eeuw werd hiervoor een prijsvraag 
uitgeschreven. De Spaanse architecten Cruz en Ortiz werden winnaar. 
Bij het ontwerpen was een van hun uitgangspunten de oorspronkelijke opzet van 
Cuypers weer tot leven te wekken. Op figuur 4a zie je een maquette en op  
figuur 4b een still voor een van de binnenhoven.  
 
 
figuur 4a  
 

 
 
figuur 4b 
 

 
 

1p 19 Bekijk figuur 2, 3, 4a en 4b. 
 Ben je van mening dat de huidige verbouwing van de binnenhoven recht 

doet aan het oorspronkelijke ontwerp van Cuypers?  
 Beargumenteer je antwoord.  
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Een atelier vol knappe koppen 
 
 
Rembrandt van Rijn (1606 – 1669) was een hartstochtelijk verzamelaar. Hij 
verzamelde gebruiksvoorwerpen, voorwerpen uit de natuur en kunstobjecten uit 
de oudheid. In zijn woonhuis in Amsterdam bewaarde hij – grenzend aan zijn 
atelier – allerlei voorwerpen in een zogenaamde kunstcaemer.  
In zijn atelier werkte Rembrandt niet alleen: hij leidde veel leerlingen op in het 
schildersvak.  
Op afbeelding 8 zie je een reconstructie van de kunstcaemer in zijn woonhuis.  
 
 

3p 20 Rembrandt haalde regelmatig voorwerpen uit de kunstcaemer en nam die mee 
naar zijn atelier.  

 Geef drie bedoelingen die Rembrandt daarmee had. 
 

2p 21 Bekijk afbeelding 8. 
In de kunstcaemer zie je onder meer voorwerpen uit de natuur en kunstobjecten 
uit de oudheid. 

 Geef twee voorbeelden van voorwerpen uit de natuur.  
1p 22  Geef één voorbeeld van kunstobjecten uit de oudheid. 

 
2p 23 Bekijk afbeelding 8. 

Naast voorwerpen uit de natuur en uit de oudheid zie je ook 
gebruiksvoorwerpen. 

 Geef twee voorbeelden van gebruiksvoorwerpen. 
 
 
Op afbeelding 9 zie je een ets van Rembrandt. Je ziet een van zijn leerlingen die 
bij kaarslicht een buste natekent. In de zeventiende eeuw beschikte men nog 
niet over elektriciteit. 
 
 

1p 24 Bekijk afbeelding 9. 
Oefeningen, zoals hier het natekenen van een buste bij kaarslicht, werden door 
Rembrandt als een belangrijk onderdeel van de opleiding tot schilder gezien.  

 Noem één effect dat door het kaarslicht op de buste ontstaat. 
 

1p 25 Breng het nut van de tekenoefening in verband met de rol die licht en donker 
spelen in het oeuvre van Rembrandt en in dat van zijn leerlingen. 
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1p 26 De wijze waarop Rembrandt licht en donker in zijn schilderijen toepast wordt 
genoemd 
A clair-obscur. 
B close-up. 
C complementair contrast. 
 
 
Veel schilderijen van Rembrandt zijn portretten. Naast zijn eigen familie en 
bekenden schilderde hij ook personen uit het verleden. Op afbeelding 10 zie je 
het schilderij Aristoteles uit 1653. Rembrandt maakte het schilderij in opdracht 
van Antonio Ruffo, een rijk Italiaans edelman.  
 
De staande man op het schilderij op afbeelding 10 is Aristoteles; de buste is van 
Homerus. Beiden zijn filosofen uit de Griekse oudheid. 
 
Op afbeelding 11 zie je een buste van Homerus en op afbeelding 12 een buste 
van Aristoteles. Deze bustes bevonden zich in de verzameling van Rembrandt. 
 
 

2p 27 Vergelijk afbeelding 10, 11 en 12. 
Rembrandt heeft beide bustes in het schilderij op afbeelding 10 verwerkt.  
Met de buste op afbeelding 11 heeft hij dat op een andere manier gedaan dan 
met de buste op afbeelding 12. 

 Licht deze uitspraak toe. Betrek in je antwoord beide bustes. 
 
 
Het paleis van Ruffo was één grote verzameling van schilderijen van beroemde 
kunstenaars. Desondanks was Ruffo voortdurend op zoek naar aanvullingen op 
zijn collectie.  
 
 

2p 28 Rembrandt en Ruffo waren beiden verzamelaars.  
Het aanleggen van een verzameling is bij Rembrandt vanuit een ander streven 
ontstaan dan bij Ruffo.  

 Leg uit welke bedoelingen Ruffo had met het aanleggen van zijn collectie en 
welke bedoelingen Rembrandt ermee had.  
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Schwitters 

 
 
Kurt Schwitters, een Duitse kunstenaar, verbleef in 1922/1923 enige tijd in 
Nederland. Tijdens de vele tochten die hij door ons land maakte, verzamelde hij 
kaartjes, voorwerpen en materialen die hij her en der aantrof.  
Op afbeelding 13 en 14 zie je twee werken waarin hij een aantal van zijn 
verzamelde spullen verwerkte. 
 
 

2p 29 Bekijk afbeelding 13 en 14. 
Deze werken bevatten enerzijds voorwerpen die verwijzen naar de werkelijkheid, 
anderzijds zijn deze abstract. 

 Noem twee voorwerpen die verwijzen naar de werkelijkheid. 
 

1p 30 Bekijk afbeelding 13. 
Het werk is een beeldverslag van een dag uit het leven van Schwitters. 

 Geef voor deze bewering één argument. 
 

1p 31 Bekijk afbeelding 13 en 14. 
De werken zijn  
A assemblages. 
B collages. 
C installaties. 
 
 
Deze werken werden – samen met andere werken van Schwitters – in de  
jaren dertig van de vorige eeuw in een Rotterdams museum tentoongesteld. 
Een criticus noemde het destijds ‘kunstpuzzels’. 
 
 

2p 32 Bekijk afbeelding 13 en 14. 
Het begrip puzzel in deze benaming kan hier zowel positief als negatief worden 
uitgelegd.  

 Leg uit dat het begrip puzzel hier zowel een positieve als een negatieve 
lading kan hebben. 

 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  
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 beeldende vakken CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 64 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
 dinsdag 17 juni
9.00 - 11.00 uur
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Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer 
dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling 
meegeteld. 
 
 

Van heinde en verre 
 
 
Aan het begin van de twintigste eeuw ontstaat er in Europa belangstelling voor 
kunst en voorwerpen uit niet-westerse landen. Niet-westerse kunst wordt veelal 
in een speciaal museum tentoongesteld. Een voorbeeld van zo’n museum is het 
Musée de l’Homme in Parijs. Veel kunstenaars, onder wie Picasso, gaan ernaar 
toe om de objecten te bestuderen of om ze na te tekenen.  
In het Musée de l’Homme worden onder meer Afrikaanse reliekhouders 
tentoongesteld. Afrikaanse reliekhouders zijn objecten die op de overblijfselen 
van een overledene worden geplaatst. Op afbeelding 1 zie je een reliekhouder 
uit dit museum te Parijs.  
 
 

2p 1 Bekijk afbeelding 1. 
Een reliekhouder is voor de nabestaanden van de overledene een kostbaar en 
waardevol bezit. 

 Noem twee aspecten van de vormgeving die bijdragen aan het kostbare 
karakter. 

1p 2  Leg uit waarom een reliekhouder waardevol is voor de nabestaanden. 
 

2p 3 Bekijk afbeelding 1. 
De reliekhouder moet onder meer de overledene beschermen tegen kwaad van 
buitenaf. 

 Noem twee aspecten van de voorstelling die het kwaad weren. 
 

3p 4 Bekijk afbeelding 1. 
Het gezicht van de reliekhouder is geschematiseerd. 

 Geef drie voorbeelden van schematisering die je aantreft in het gezicht. 
 
 
Op afbeelding 2 zie je een schilderij dat Picasso maakte naar aanleiding van de 
reliekhouder op afbeelding 1. Het gezicht op afbeelding 2 heeft een aantal 
overeenkomsten met de reliekhouder op afbeelding 1. 
 
 

2p 5 Vergelijk afbeelding 1 en 2. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving die je in de gezichten van beide 

werken aantreft. 
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Picasso raakte zó geboeid door niet-westerse kunst dat hij zelf ook een 
verzameling aanlegde. Op figuur 1 zie je een deel van deze verzameling.  
 
 
 
figuur 1 
 

 
 
 
 
Tot de collectie van Picasso hoorde onder meer de reliekhouder die je op 
afbeelding 3 ziet. Deze reliekhouder is minder kostbaar dan de reliekhouder op 
afbeelding 1. Toch was de eigen reliekhouder voor Picasso belangrijk. 
 
 

1p 6 Bekijk afbeelding 3. 
 Leg uit dat de reliekhouder op afbeelding 3 voor Picasso belangrijk was. 

 
 
Aan de westkust van Canada leven al heel lang indianen. Zij zijn onder meer 
bekend om hun kleurrijke maskers. Op afbeelding 4 zie je zo’n masker.  
 
 
 
Brian Jungen groeide bij deze indianen op. Hij kent de traditie van de maskers 
goed. Zelf maakt hij ook maskers. Deze bouwt hij op uit sportschoenen, 
zogenaamde Nike Air Jordans. Op afbeelding 5 en 6 zie je een van zijn maskers 
uit 2005. 
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2p 7 Bekijk afbeelding 4, 5 en 6. 
In het masker op afbeelding 5 en 6 zie je kenmerken van het masker op 
afbeelding 4 en kenmerken van een sportschoen. 

 Noem van het masker op afbeelding 5 en 6 twee kenmerken die je ook 
aantreft in het masker op afbeelding 4. 

3p 8  Noem van het masker op afbeelding 5 en 6 drie kenmerken die je ook 
aantreft in een sportschoen. 

 
1p 9 Bekijk afbeelding 5 en 6. 

Van Jungen wordt gezegd dat in zijn objecten de hedendaagse westerse wereld 
samensmelt met die van de Indianen. 

 Leg dit uit. 
 
 

Komt dat zien … ! 
 
 
“Zou het niet geweldig zijn een museum in te lopen waar je uit de ontwikkelingen 
van kunst, architectuur en wetenschap hoop zou kunnen putten?” 
Bovenstaand citaat komt uit het testament van Pieter Teyler van der Hulst, een 
rijke achttiende-eeuwse fabrikant uit Haarlem. Tijdens zijn leven verzamelde hij 
fossielen en mineralen, instrumenten, kunst en literatuur.  
Deze verzameling werd na zijn dood openbaar gemaakt. Aan zijn woonhuis werd 
een tentoonstellingszaal toegevoegd. Deze zaal, nu het Teylers Museum, werd 
het eerste museum van Nederland. 
 
 

2p 10 Er kunnen verschillende redenen zijn om een verzameling openbaar te maken.  
 Noem twee van deze redenen en geef bij elke reden een korte toelichting. 

 
 
Op afbeelding 7 zie je een gedeelte van de tentoonstellingszaal en op 
afbeelding 8 zie je de vitrine die zich in deze zaal bevindt.  
 
 

3p 11 Bekijk afbeelding 7. 
In de wanden zijn diverse klassieke vormen toegepast. 

 Noem drie van deze klassieke vormen. 
 

1p 12 Bekijk afbeelding 7. 
Door klassieke vormen toe te passen krijgt de collectie een voornaam karakter. 

 Leg uit dat de toepassing van klassieke vormen de collectie een voornaam 
karakter verleent. 
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1p 13 Bekijk afbeelding 7 en 8. 
In de vitrine bevinden zich de fossielen en mineralen die een belangrijk 
onderdeel van de collectie Teyler vormen. 

 Leg uit dat de opstelling van de vitrine het belang van deze fossielen en 
mineralen benadrukt. 

 
3p 14 Bekijk afbeelding 7 en 8. 

De vitrine is zó vormgegeven dat de fossielen en mineralen optimaal zichtbaar 
zijn én beschermd worden. 

 Noem drie kenmerken van de vitrine waardoor de fossielen en mineralen 
goed zichtbaar zijn.  

1p 15  Leg uit hoe de fossielen en mineralen beschermd worden. 
 
 
Na de bouw van het Teylers Museum volgde de bouw van veel andere 
Nederlandse musea.  
Aan het begin van de twintigste eeuw groeide – onder een aantal kunstenaars – 
weerstand tegen musea. Een van hen was de Franse kunstenaar Marcel 
Duchamp. Hij was het helemaal niet eens met de wijze waarop de meeste 
musea zijn objecten presenteerden en wilde er niet tentoonstellen.  
Om zijn werk toch onder de aandacht van een groot publiek te brengen, 
ontwierp hij een draagbaar museum. Het is een koffer waar hij kopieën van zijn 
objecten in onderbracht. Op afbeelding 9 zie je deze koffer en op afbeelding 10 
de (kopieën van de) objecten die in de koffer kunnen worden opgeborgen.  
Op figuur 2 zie je de gesloten koffer en op figuur 3 zie je een foto waarop 
Duchamp zijn koffer en de inhoud ervan toont.   
 
 
 
figuur 2    figuur 3 
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De vormgeving van de zaal op afbeelding 7 kun je ‘rijk’ noemen; de vormgeving 
van de koffer van Duchamp is echter sober. 
 
 

2p 16 Bekijk afbeelding 9 en figuur 2. 
 Noem twee kenmerken van de koffer die bijdragen aan het sobere karakter.  

 
3p 17 Bekijk afbeelding 9 en 10 en figuur 3.  

Dit draagbare museum heeft voor- en nadelen. 
 Noem drie voordelen die dit museum voor Duchamp zou kunnen hebben. 

2p 18  Noem twee nadelen die dit museum voor de beschouwer zou kunnen 
hebben. 

 
 
Teyler wilde dat zijn verzameling openbaar werd; daartoe werd een museum 
gebouwd. Duchamp bracht zijn werk onder de aandacht van mensen door het 
vervaardigen van een draagbaar museum. 
 
 

1p 19 Vergelijk afbeelding 7, 9 en 10 en figuur 3. 
 Welke van de twee musea – het Teylers Museum of het draagbare museum 

van Duchamp – vind jij het meest geslaagd als openbare verzameling? 
Beargumenteer je antwoord. 

 
 

Dierbare verzamelingen verbeeld 
 
 
Albrecht van Oostenrijk, in de zeventiende eeuw vorst van de Zuidelijke 
Nederlanden, was een (verwoed) verzamelaar van kunst en wetenschappelijke 
instrumenten. De Nederlandse schilders Rubens en Breughel vereeuwigden 
deze vorst en zijn echtgenote op het schilderij dat je ziet op afbeelding 11. 
Ze staan afgebeeld op het schilderij op de tafel links.  
 
 

1p 20 Bekijk afbeelding 11. 
 Noem één reden waarom de vorst en de vorstin zich op dit schilderij hebben 

laten afbeelden. 
 

3p 21 Bekijk afbeelding 11. 
Naast beeldende kunst zie je op dit schilderij ook wetenschappelijke 
instrumenten; onder meer instrumenten die worden gebruikt om waar te nemen 
en te meten. 

 Noem drie van deze instrumenten. 
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1p 22 Bekijk afbeelding 11. 
Tussen de kunst en instrumenten plaatsten Breughel en Rubens ook eigen werk 
dat niet tot de vorstelijke collectie behoorde. 

 Noem één reden die zij hiervoor hebben kunnen gehad. 
 
 
Op afbeelding 12 zie je De schilderijenoptocht te Machelen-aan-de-Leie van de 
Belgische kunstenaar Roger Raveel. Je ziet een optocht waarin mensen 
schilderijen met zich meevoeren. Het zijn schilderijen van kunstenaars voor wie 
Raveel grote bewondering had – onder meer Compositie met rood, geel en 
blauw van Piet Mondriaan – én je ziet een paar schilderijen van Raveel zelf.  
 
 

1p 23 Bekijk afbeelding 12. 
In dit schilderij wordt een optocht gesuggereerd. 

 Noem één manier waarop hier een optocht wordt gesuggereerd. 
 
 
Op afbeelding 13 zie je Compositie met rood, geel en blauw van Piet Mondriaan 
uit 1930.  
 
 

2p 24 Vergelijk afbeelding 12 en 13. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving van De Schilderijenoptocht die je 

ook ziet in Compositie met rood, geel en blauw.  
 

1p 25 Bekijk afbeelding 12.  
Het witte doek, centraal op het schilderij, is een eigen werk van Raveel. 
Raveel wil met dit doek de beschouwer actief bij zijn werk betrekken. 

 Leg uit op welke wijze het witte doek de beschouwer bij zijn werk betrekt. 
 

1p 26 Bekijk afbeelding 12.  
Raveel nam in deze optocht werk op van schilders die hij bewonderde en 
voegde er eigen werk aan toe. 

 Ben je van mening dat een optocht van schilderijen een goed middel is om je 
bewondering voor je favoriete schilders te uiten?  

 Beargumenteer je antwoord. 
 

Pagina: 315Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 800045-2-619o 8 lees verder ►►►

Resten en herinneringen 
 
 
Vanaf het begin van de twintigste eeuw zijn er kunstenaars die in hun werk 
afval, gebruiksvoorwerpen of kosteloze materialen verwerken, bijvoorbeeld 
Arman en Van der Lee.  
 
 
 
In 1960 maakt Arman het object dat je ziet op afbeelding 14.  
De titel is De prullenbak van mijn echtgenote. Het bestaat uit een bak met afval 
op een sokkel. De hoogte van dit object is ongeveer 190 cm.  
 
 
Bekijk afbeelding 14. 

3p 27 In dit object verwerkte Arman de inhoud van een prullenbak uit zijn badkamer.  
 Noem drie voorwerpen die verwijzen naar een badkamer. 

 
2p 28 Bekijk afbeelding 14. 

Bij het ontstaan van dit object speelde toeval tweemaal een rol. 
 Leg dit uit. 

 
2p 29 Bekijk afbeelding 14. 

Deze manier van presenteren maakt het afval maakt tot iets bijzonders. 
 Geef voor deze bewering twee argumenten. 

 
 
Over dit kunstwerk lopen de meningen zeer uiteen: er zijn mensen die dit werk 
een belediging voor de beeldende kunst vinden. 
 
 

2p 30 Bekijk afbeelding 14. 
 Leg uit waarom mensen dit werk een belediging voor de beeldende kunst 

vinden. 
 
 
In 1996 zou er in Breukelen een klein huis worden gesloopt. De kunstenares Ida 
van der Lee wilde graag de herinnering aan dit huis behouden. Daartoe brak zij 
met behulp van andere kunstenaars het huis uiterst zorgvuldig af en maakte van 
de afbraak foto’s. Een aantal daarvan zie je op figuur 4. Van materialen die zij 
bij de sloop verzamelde, maakte zij de installatie die je ziet op afbeelding 15. 
Samen vormen foto’s en installatie een verzameling. Van der Lee noemde deze 
verzameling Overlevering van een huis. 
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figuur 4 
 

 
 
 
 

3p 31 Bekijk afbeelding 15 en figuur 4. 
Van der Lee verrichtte veel verschillende handelingen om tot deze verzameling 
te komen 

 Noem drie van deze handelingen. 
  

1p 32 Bekijk figuur 4. 
Van der Lee omschrijft de afbraak onder meer als een ‘reis terug in de tijd’. 

 Leg uit dat de afbraak als een reis terug in de tijd gezien kan worden. 
 

4p 33 Bekijk afbeelding 15. 
Van der Lee omschrijft de installatie als een ‘stroom’. 

 Leg aan de hand van drie kenmerken de vergelijking met een stroom uit. 
 

1p 34 Bekijk afbeelding 15. 
Van der Lee wil met deze installatie verbeelden dat mensen het verleden 
meenemen op hun reis naar de toekomst. 

 Ben je van mening dat zij met deze installatie daarin is geslaagd? 
Beargumenteer je antwoord. 

 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  800045-2-619o* 
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 700013-1-619o  

Examen VMBO-GL en TL 

2007 
1 

 
 

 beeldende vakken CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen.  
Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
woensdag 30 mei
 9.00 - 11.00 uur
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Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer 
dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling 
meegeteld. 

 
Ik worstel en kom boven 

 
 
Door harde storm en hoog water brak op 1 februari 1953 een aantal Zeeuwse en 
Zuid-Hollandse dijken waardoor een deel van het land en van de eilanden onder 
water liep en veel mensen verdronken.  
 
Om een dergelijke ramp in de toekomst te voorkomen werd besloten dammen 
aan te leggen. Deze dammen zijn onderdeel van de Deltawerken.  
De Deltawerken kwamen in 1986 gereed. Op figuur 1 zie je links een kaart 
waarop de overstroomde gebieden in donkergrijs zijn aangegeven, in het 
midden zie je een kaart waarop de Deltawerken zijn aangegeven en rechts een 
detailkaart van de Oosterscheldedam.  
 
figuur 1 
 

 
 
Ter gelegenheid van de voltooiing van de Deltawerken werd een serie 
postzegels uitgegeven. Op afbeelding 1 en 2 zie je de twee zegels waaruit deze 
serie bestaat. De ontwerpsters zijn Irene Klinkenberg en Nicole van 
Schouwenburg. Op beide zegels wordt verwezen naar de Deltawerken. 
 
 

3p 1 Bekijk afbeelding 1 en 2. 
Samen vormen de twee zegels een serie: ze hebben dan ook een aantal 
overeenkomsten. 

 Noem drie overeenkomsten tussen de twee zegels. 
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3p 2 Bekijk afbeelding 1. 
Links op de zegel is onrustig water verbeeld; rechts zie je kalm water.  

 Noem drie kenmerken van het water links waardoor het onrustig aandoet. 
2p 3 Bekijk afbeelding 1. 

 Noem twee aspecten van de vormgeving van het water rechts waardoor het 
kalm aandoet. 

 
 
Alleen door samen te werken kon het doel – bescherming tegen hoog water –
worden bereikt. In de zegel op afbeelding 2 wordt verwezen naar samenwerking 
en bescherming. 
 
 

3p 4 Bekijk afbeelding 2. 
 Noem drie manieren waarop in deze zegel wordt verwezen naar 

samenwerking en bescherming tegen hoog water.  
 
 
Meestal staat de Oosterscheldedam open. Als deze dam altijd gesloten zou zijn, 
zou de bestaande natuur in en rond de Oosterschelde op den duur anders 
worden. Zo zou het zoutwatergebied veranderen in een zoetwatergebied 
waardoor veel vogels en planten zouden verdwijnen.  
Het streven bij de aanleg van de Deltawerken was de bestaande natuur te 
behouden.  
 
 

2p 5 Bekijk afbeelding 1. 
De vormgeefsters vertelden in een interview dat ze in deze zegels aandacht 
vragen voor het behoud van de natuur. 

 Noem twee manieren waarop zij in deze zegel aandacht vragen voor de 
natuur. 

 
 
Op de dag waarop nieuwe postzegels worden uitgegeven, verschijnt een 
zogenaamde eerstedag-enveloppe. Dat is een bijzondere enveloppe met de 
nieuwe zegels en een speciaal poststempel. Op afbeelding 3 zie je de  
eerstedag-enveloppe voor deze twee zegels. Op afbeelding 4 zie je een detail 
van deze enveloppe.  
 
 

4p 6 Vergelijk afbeelding 1 en 4. 
De voorstelling op afbeelding 4 is dramatisch; de voorstelling op afbeelding 1 is 
dat niet.  

 Leg uit waarom de voorstelling op afbeelding 4 dramatisch is en waarom de 
zegel op afbeelding 1 dat niet is. 
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Neeltje Jans 
 
 
Voor de aanleg van de Oosterscheldedam was het noodzakelijk een ‘werkeiland’ 
aan te leggen. Het eiland kreeg de naam Neeltje Jans.  
Toen de Deltawerken klaar waren, werd van dit eiland een ‘waterpark’ gemaakt. 
Dit park heeft een recreatief en educatief karakter. Een van de gebouwen in dit 
park zie je op afbeelding 5. Het gebouw bestaat uit twee delen: een zout- en een 
zoetwaterpaviljoen. Het zoutwaterpaviljoen (afbeelding 6 en 7) is donker van 
kleur en werd ontworpen door Kas Oosterhuis. Het zilverkleurige 
zoetwaterpaviljoen (afbeelding 8, 9 en 10) is een ontwerp van Lars Spuybroek.  
 
 

2p 7 Het voormalige werkeiland Neeltje Jans is een passende locatie voor de aanleg 
van een waterpark. 

 Geef twee redenen waarom het hier goed op zijn plaats is. 
 
 
Van zout water (de zee) wordt gezegd dat het dreigend is; van zoet water wordt 
gezegd dat het vriendelijk is.  
 
 

3p 8 Bekijk afbeelding 5, 6 en 7. 
Het exterieur van het zoutwaterpaviljoen verwijst naar de dreiging van de zee. 

 Noem drie kenmerken van het exterieur waardoor het dreigend overkomt. 
 

3p 9 Bekijk afbeelding 5, 8, 9 en 10. 
Het exterieur van het zoetwaterpaviljoen verwijst naar het vriendelijke karakter 
van zoet water. 

 Noem drie kenmerken van het exterieur van het zoetwaterpaviljoen die het 
een vriendelijk karakter geven. 

 
 
Afbeelding 9 toont de toegang tot de beide paviljoens. 
 
 

2p 10 Bekijk afbeelding 8 en 9. 
De toegang is weinig uitnodigend. 

 Geef voor deze bewering twee argumenten. 
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Op afbeelding 11 zie je het interieur. Een van de eisen die aan het interieur 
werden gesteld was het zó te ontwerpen dat de bezoeker zich omgeven zou 
voelen door water. 
 
 

2p 11 Bekijk afbeelding 11. 
 Noem twee kenmerken van het interieur die bijdragen aan het gevoel 

omgeven te zijn door water. 
 
 
Een andere eis was het interieur zó te ontwerpen dat de bezoeker zich moeilijk 
in de ruimte zou kunnen oriënteren. 
 
 

2p 12 Bekijk afbeelding 5, 8 en 11. 
 Noem twee kenmerken waardoor een bezoeker zich hier moeilijk kan 

oriënteren. 
 
 
Op figuur 2 zie je het zoetwaterpaviljoen in aanbouw. 
 
figuur 2 
 

 
 
 

2p 13 Bekijk figuur 2. 
De bouw van dit paviljoen was kostbaar. 

 Geef voor deze bewering twee argumenten. 
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Spelen met water  
 
 
Vlakbij het museum Centre Pompidou in Parijs bevindt zich het plein  
Place Stravinsky. Igor Stravinsky was een beroemd componist die onder meer 
balletmuziek componeerde. Tot begin jaren tachtig van de vorige eeuw was dit 
plein erg kaal. 
In 1982 kregen twee kunstenaars, Jean Tinguely en Niki de Saint Phalle, de 
opdracht dit plein met fonteinen op te vrolijken. Op afbeelding 12 zie je een 
ontwerp dat zij hiervoor maakten. Daarop zie je kleurrijke figuren, zwarte vormen 
en diverse lijnen.  
 
 

3p 14 Bekijk afbeelding 12. 
Het ontwerp heeft een vrolijk en beweeglijk karakter; dat komt onder meer door 
de vormgeving. 

 Noem drie kenmerken die bijdragen aan het vrolijke en beweeglijke karakter. 
 

1p 15 Bekijk afbeelding 12. 
In het ontwerp zie je symbolen die naar de liefde verwijzen. 

 Noem één symbool dat naar de liefde verwijst. 
 

1p 16 Bekijk afbeelding 12. 
Bij het ontwerpen lieten Jean Tinguely en Niki de Saint Phalle zich inspireren 
door muziek. 

 Noem één aspect van de voorstelling dat naar muziek verwijst. 
 
 
La Fontaine Stravinsky bestaat uit een groot waterbassin waarin de fonteinen 
van Jean Tinguely en Niki de Saint Phalle staan opgesteld. Op afbeelding 13 zie 
je het bovenaanzicht, op afbeelding 14 een zijaanzicht en op afbeelding 15 tot 
en met 19 staan diverse onderdelen. Een aantal fonteinen is bont gekleurd. 
Tussen de bonte fonteinen in staan zwarte exemplaren. De zwarte fonteinen 
maken knarsende en piepende geluiden en alle fonteinen zijn voortdurend in 
beweging.  
 
 

3p 17 Bekijk afbeelding 13 tot en met 19. 
De kunstenaars wilden dat de fonteinen aantrekkelijk zouden zijn voor  het oog. 

 Noem drie kenmerken waardoor de fonteinen aantrekkelijk zijn om naar te 
kijken. 

 
2p 18 Bekijk afbeelding 13 tot en met 19. 

La Fontaine Stravinsky prikkelt niet alleen het oog, maar ook andere zintuigen. 
 Leg uit hoe La Fontaine Stravinsky ook andere zintuigen prikkelt. Doe dit 

aan de hand van twee zintuigen. 
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2p 19 Bekijk afbeelding 13 en 14. 
De plek van het bassin op het plein en de vormgeving van het bassin zelf 
nodigen voorbijgangers uit het spektakel rustig te bekijken. 

 Geef een argument voor de bewering dat de plek van het bassin op het 
plein voorbijgangers uitnodigt het spektakel rustig te bekijken én geef een 
argument voor de bewering dat ook de vormgeving van het bassin 
voorbijgangers daartoe uitnodigt. 

 
3p 20 Bekijk afbeelding 13. 

De fonteinen zijn verschillend. Samen vormen ze echter een geheel. 
 Geef voor deze laatste bewering drie argumenten. 

 
 

Forever young 
 
 
Op afbeelding 20 zie je de Verjongingsbron, een groot schilderij van Lucas 
Cranach uit 1546. In dit schilderij heeft de schilder de wens van oude mensen 
verbeeld om weer jong te worden. Die wens lijkt hier door het water in vervulling 
te gaan. Links zie je oude vrouwen te water gaan die, nadat ze zich hebben 
ondergedompeld in het water, als jonge vrouwen rechts het bad weer verlaten. 
 
 

2p 21 Bekijk afbeelding 20. 
De oude vrouwen links worden op verschillende manieren naar het bad 
gebracht. 

 Beschrijf twee manieren waarop zij naar het bad worden gebracht. 
 

2p 22 Bekijk afbeelding 20. 
Alle naakte vrouwen die zich links van de fontein bevinden, zijn oud. 

 Noem twee kenmerken waaraan je kunt zien dat deze vrouwen oud zijn. 
 

2p 23 Bekijk afbeelding 20. 
De naakte vrouwen rechts van de fontein zijn ‘verjongd’. 

 Noem twee kenmerken waaraan je kunt zien dat deze vrouwen jong zijn. 
 

2p 24 Bekijk afbeelding 20. 
Rechts naast en achter het bassin zie je mensen die aan het feesten zijn. 

 Noem twee kenmerken waaraan je kunt zien dat er feest wordt gevierd. 
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2p 25 Bekijk afbeelding 20. 
De achtergrond van dit schilderij wordt links gevormd door een landschap dat 
nogal ruig en onaangenaam is, terwijl het landschap rechts vriendelijk genoemd 
kan worden. 

 Noem twee kenmerken van het landschap links waardoor het ruig en 
onaangenaam is. 

2p 26  Noem twee kenmerken van het landschap rechts waardoor het een 
vriendelijker karakter heeft dan het landschap links. 

 
2p 27 Bekijk afbeelding 20. 

Het schilderij lijkt op het eerste gezicht nogal natuurgetrouw geschilderd. 
 Noem twee aspecten van de vormgeving die bijdragen aan het 

natuurgetrouwe karakter. 
 

1p 28 Bekijk afbeelding 20. 
Het water in het bassin is niet zo natuurgetrouw geschilderd. 

 Noem één kenmerk waardoor het water weinig natuurgetrouw is. 
 

1p 29 Bekijk afbeelding 20. 
Het bassin lijkt niet zo goed in het landschap te passen. 

 Noem één kenmerk waardoor het bassin niet goed in het landschap lijkt te 
passen. 

 
 
De fontein in het bassin speelt in dit schilderij een belangrijke rol. Het water, dat 
de kracht heeft deze vrouwen te verjongen, komt namelijk uit deze fontein.  
 
 

2p 30 Bekijk afbeelding 20. 
Cranach heeft het belang van de fontein benadrukt. 

 Noem twee manieren waarop hij het belang van de fontein heeft benadrukt. 
 

2p 31 Bekijk afbeelding 20. 
Het schilderij laat zich als een ‘beeldverhaal’ lezen. 

 Leg dit uit aan de hand van twee kenmerken. 
 

Pagina: 325Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 700013-1-619o* 9 lees verder ►►►einde  

Op figuur 3 zie je een werk waarin links een oude vrouw zichtbaar is en rechts 
een beeldscherm waarop een detail van het schilderij van afbeelding 20 staat. 
 
figuur 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2p 32 Bekijk figuur 3. 
Het werk op figuur 3 is digitaal tot stand gekomen. 

 Noem twee bewerkingen die met behulp van de computer zijn verricht. 
 

1p 33 Bekijk figuur 3. 
De oude vrouw maakt een vermoeide indruk. 

 Noem één kenmerk dat bijdraagt aan deze indruk.  
 

2p 34 Bekijk figuur 3. 
De belichting verleent dit werk dramatiek. 

 Leg dit uit aan de hand van twee kenmerken.  
 
 
De wens om jong te blijven is van alle tijden. Het schilderij op afbeelding 20 en 
het werk op figuur 3 verbeelden beide dit verlangen.  
 
 

1p 35 Vergelijk afbeelding 20 en figuur 3. 
In het werk op figuur 3 wordt vooral verbeeld dat dit verlangen onmogelijk kan 
worden vervuld. 

 Geef voor deze bewering één argument. 
 

 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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700045-2-619o   

Examen VMBO-GL en TL 

2007 
 
 
 

 beeldende vakken CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 72 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

9.00 - 11.00 uur
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Meerkeuzevraag 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer 
dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling 
meegeteld. 
 
 

Op en in het ijs 
 
 
Op afbeelding 1 zie je een winterlandschap dat de Nederlandse schilder 
Hendrick Avercamp in 1608 maakte.  
De titel van dit schilderij is Winterlandschap met ijsvermaak; het formaat is  
88 x 132 cm. 
 
 

4p 1 Bekijk afbeelding 1. 
Het schilderij toont een winters landschap. 

 Noem vier aspecten van de voorstelling die verwijzen naar een winters 
landschap. 

 
1p 2 Bekijk afbeelding 1. 

De mensen op het schilderij vermaken zich. 
 Geef voor deze bewering één argument. 

 
1p 3 Bekijk afbeelding 1. 

Het kleurgebruik versterkt het winterse karakter. 
 Noem één kenmerk van het kleurgebruik dat het winterse karakter versterkt. 

 
2p 4 Bekijk afbeelding 1. 

Waarschijnlijk heeft Avercamp dit schilderij niet naar de waarneming 
geschilderd. Toch lijkt het schilderij nét echt. 

 Noem twee aspecten van de vormgeving waardoor het schilderij nét echt 
lijkt.  

 
3p 5 Bekijk afbeelding 1. 

Het landschap heeft een weids karakter. 
 Noem drie aspecten van de vormgeving waarmee Avercamp weidsheid 

heeft bereikt. 
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Op afbeelding 2 en 3 zie je een werk van de IJslandse Katrin Sigurdardottir uit 
2002. Op figuur 1 zie je het werk zoals het in een museumzaal werd opgesteld. 
Om het landschap goed te kunnen zien dient de bezoeker een van de trapjes op 
te gaan.  
 
 
figuur 1 
 

 
 

1p 6 Vergelijk het schilderij op afbeelding 1 met het werk op afbeelding 2 en 3. 
Het winterlandschap van Avercamp ademt een gezellige sfeer; het werk van 
Sigurdardottir doet minder gezellig aan. 

 Noem één kenmerk waardoor het werk van Sigurdardottir niet zo gezellig 
aandoet. 

 
1p 7 Vergelijk het schilderij op afbeelding 1 met het werk op afbeelding 2 en 3 en 

figuur 1. 
Als je het schilderij van Avercamp vergelijkt met het werk van Sigurdardottir zie 
je dat Sigurdardottir de beschouwer actief bij haar werk betrekt.  

 Noem één kenmerk van het werk op afbeelding 2 en 3 en figuur 1 waardoor 
de beschouwer actief bij het werk wordt betrokken. 

 
1p 8 Bekijk het werk op afbeelding 2 en 3 en figuur 1. 

Dit werk is een  
A assemblage. 
B collage. 
C installatie. 
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In het water plonsen 
 
 
Op afbeelding 4 zie je een schilderij van David Hockney uit 1967. Je ziet een 
deel van een zwembad met rechts vooraan een duikplank. Op de achtergrond 
zie je een gedeelte van een woonhuis. Het schilderij is bijna 250 x 250 cm groot. 
 
 

4p 9 Bekijk afbeelding 4. 
Dit schilderij heeft een zakelijk karakter.  

 Noem vier aspecten van de vormgeving die bijdragen aan het zakelijke 
karakter. 

 
1p 10 Bekijk afbeelding 4. 

Het lijkt alsof er nét iemand van de duikplank is gesprongen.  
Die indruk ontstaat door de hanteringswijze van het water.  

 Geef één kenmerk van de hanteringswijze van het water waardoor het lijkt 
alsof er net iemand in het water is gesprongen. 

 
2p 11 Bekijk afbeelding 4. 

De plons in het water speelt in dit schilderij een belangrijke rol. 
 Noem twee kenmerken van de compositie die daaraan bijdragen. 

 
2p 12 Bekijk afbeelding 4. 

De plons is anders geschilderd dan de rest van het schilderij. 
 Beschrijf de hanteringswijze van de plons en de hanteringswijze van de rest 

van het schilderij. 
 
 
Sommige ruimtelijke elementen zijn door Hockney in dit schilderij ruimtelijk 
verbeeld, andere ruimtelijke elementen heeft hij heel plat weergegeven. 
 
 

2p 13 Bekijk afbeelding 4. 
 Geef twee voorbeelden van ruimtelijke elementen die in dit schilderij plat zijn 

verbeeld. 
2p 14  Geef twee voorbeelden van ruimtelijke elementen die door Hockney 

ruimtelijk zijn verbeeld. 
 

1p 15 Bekijk afbeelding 4. 
In dit schilderij zie je verschillende kleurcontrasten, onder meer een 
complementair contrast. 

 Geef van dit kleurcontrast één voorbeeld. 
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 700045-2-619o 5 lees verder ►►►

Op afbeelding 5 zie je een ander werk van David Hockney. Ook hier zie je een 
zwembad. Het dateert van 1988. Het werk is ongeveer 180 x 435 cm. 
 
 

2p 16 Bekijk afbeelding 5. 
Hockney suggereert hier een zonnige dag. 

 Noem twee manieren waarop Hockney hier een zonnige dag suggereert. 
 

4p 17 Bekijk afbeelding 5. 
Hockey laat hier onder andere zien dat reflectie een van de eigenschappen van 
water is.  

 Noem nog twee andere eigenschappen van water die je in dit schilderij ziet 
en geef van elk van deze eigenschappen één voorbeeld. 

 
1p 18 Vergelijk afbeelding 4 en 5. 

Op afbeelding 4 heeft Hockney de plons op een andere wijze verbeeld dan op 
afbeelding 5. 

 Noem één manier waarop Hockney op afbeelding 5 de plons heeft verbeeld. 
 

2p 19 Bekijk afbeelding 5. 
Door het witte, verticale vlak in het midden van het schilderij ontstaat er als het 
ware een tweeluik: links het gedeelte met de duikplank en rechts het gedeelte 
waar iemand zwemt. 

 Geef nog twee redenen waarom je dit werk als een tweeluik zou kunnen 
zien. 

 
 
Op afbeelding 6 en 7 zie je een werk van David Mack. Het bestaat uit een stalen 
constructie van bijna 10 meter hoog waarin een beeld van een vrouw is 
opgenomen. Het werk stond in 2002 enige tijd aan de Belgische kust. 
 
 

2p 20 Bekijk afbeelding 6 en 7. 
Mack verwijst hier naar een vrouw die - nadat ze in water is gedoken - weer 
omhoog komt. 

 Noem twee kenmerken van de houding van de vrouw die verwijzen naar dit 
moment. 

 
3p 21 Bekijk afbeelding 7. 

 Noem nog drie kenmerken waardoor het lijkt dat de vrouw onder water is. 
 

4p 22 Bekijk afbeelding 6 en 7. 
Het werk maakt een vervreemdende indruk. 

 Geef voor deze bewering vier argumenten. 
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 700045-2-619o 6 lees verder ►►►

Grote golven 
 
 
Op afbeelding 8 zie je De Grote Golf, een houtsnede uit 1827 van de Japanse 
kunstenaar Hokusai. Tegen de achtergrond van een berglandschap zie je een 
enorme golf die een aantal boten en hun bemanningsleden in ernstige 
problemen brengt. 
 
 

3p 23 Bekijk afbeelding 8. 
In dit werk is sprake van dreiging. 

 Noem drie kenmerken van de golf waardoor dreiging ontstaat. 
 

2p 24 Bekijk afbeelding 8. 
De boten zijn in gevaar 

 Noem twee manieren waarop Hokusai verbeeldt dat de boten in gevaar zijn. 
 

1p 25 Bekijk afbeelding 8. 
In Japan staat deze prent symbool voor de nietigheid van de mens, zijn moed en 
zijn doorzettingsvermogen. 

 Noem van deze prent één kenmerk dat verwijst naar moed en 
doorzettingsvermogen. 

 
1p 26 Bekijk afbeelding 8. 

(Oude) Japanse prenten zijn over het algemeen sober vormgegeven. 
Ook deze houtsnede is sober vormgegeven. 

 Geef één voorbeeld van de sobere vormgeving van deze prent. 
 
 
Op afbeelding 9 zie je een schilderij dat de Franse schilder Gustave Courbet 
rond 1870 maakte. Hij maakte dit schilderij nadat hij vanaf een strand vaak de 
zee en haar bewegingen observeerde. 
 
 

2p 27 Vergelijk afbeelding 8 en 9. 
Zeer waarschijnlijk kende Courbet de prent op afbeelding 8. Het schilderij op 
afbeelding 9 lijkt ook wel geïnspireerd op de prent van Hokusai. 

 Noem twee aspecten van het schilderij van Courbet die je ook ziet op de 
prent op afbeelding 8. 

 
1p 28 Vergelijk afbeelding 8 en 9. 

In vergelijking met de prent op afbeelding 8 is het werk op afbeelding 9 
schilderachtig. 

 Noem één kenmerk waardoor het werk op afbeelding 9 schilderachtig is. 
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 700045-2-619o 7 lees verder ►►►

Op afbeelding 10 zie je een striptekening uit De Sigaren van de farao, een van 
de stripverhalen over Kuifje. Ook Hergé, de maker van deze tekening, lijkt 
geïnspireerd door Hokusai. 
 
 

3p 29 Vergelijk afbeelding 8 en 10. 
 Noem drie kenmerken van de striptekening op afbeelding 10 die je ook ziet 

in de prent op afbeelding 8. 
 

2p 30 Vergelijk afbeelding 8 en 10. 
Beide werken tonen een grote golf. De golf op afbeelding is dreigender dan de 
golf op afbeelding 10.  

 Geef voor de bewering dat afbeelding 8 dreigend is een argument en een 
argument voor de bewering dat afbeelding 10 niet zo dreigend is. 

 
 

Water en Werken 
 
 
Lucy en Jorge Orta vragen met hun werk aandacht voor het tekort aan schoon 
water in arme landen en doen voorstellen om dit tekort op te heffen. Op 
afbeelding 11, 12, 13 en 14 zie je ontwerpen die door hen werden gemaakt. 
 
 

3p 31 Bekijk afbeelding 11. 
Met dit ontwerp is het mogelijk water te bewaren, te vervoeren en uit te delen. 

 Leg uit hoe je met dit ontwerp water kunt bewaren, vervoeren én uitdelen. 
 
 
Veel ontwerpen van Lucy en Jorge Orta zijn een protest tegen maatschappelijke 
wantoestanden. Het ontwerp op afbeelding 12 is daar een voorbeeld van. Je zou 
- als je het aantrekt - ermee in een demonstratie kunnen lopen. 
 
 

2p 32 Bekijk afbeelding 12. 
 Geef voor bovenstaande bewering twee argumenten.  

 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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 700045-2-619o* 8 lees verder ►►►einde  

Op afbeelding 13 (rechts op de pagina in de kleurenbijlage) zie je een 
waterkarretje en op afbeelding 14 zie je een schets voor een ander 
waterkarretje.  
 
 

3p 33 Bekijk afbeelding 13. 
 Leg uit hoe je in dit object water zou kunnen bewaren en er water mee kunt 

vervoeren en uitdelen. 
 

1p 34 Bekijk afbeelding 14. 
In dit ontwerp zie je een aantal slangen. Deze slangen waar water doorheen 
stroomt, verwijzen volgens de kunstenaars naar de bloedvaten in het menselijk 
lichaam. 

 Noem één manier waarop deze slangen aan bloedvaten doen denken. 
1p 35  Geef één reden waarom de kunstenaars de waterslangen met bloedvaten in 

verband brengen. 
 

1p 36 Bekijk afbeelding 11, 12, 13 en 14. 
De boodschap die Lucy en Jorge Orta willen uitdragen is dat schoon water 
eerlijk moet worden verdeeld. En niet - zoals nu - dat slechts weinig mensen 
over veel schoon water beschikken en veel mensen over heel weinig schoon 
water. 

 Ben je van mening dat zij met hun werk dit doel bereiken? 
 Beargumenteer je antwoord. 
 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Examen VMBO-GL en TL 

2006 
 
 
 

tijdvak 1
vrijdag 19 mei

13.30 - 15.30 uur

 BEELDENDE VAKKEN CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een afbeeldingenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

600013-1-590o 
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 Open vragen 
− Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee 

redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de eerste twee 
redenen kunnen punten opleveren. 

 
…, VELASQUEZ, INSPIREER MIJ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3p  1 Bekijk afbeelding 1. 
Op dit schilderij is veel te zien; toch heeft Velasquez ervoor gezorgd dat vooral het 
prinsesje Margarita opvalt. 

 Noem drie manieren waarop hij ervoor gezorgd heeft dat het prinsesje opvalt. 
 

1p  2 Bekijk afbeelding 1. 
De personen rondom het prinsesje zijn zeer gedetailleerd weergegeven. Die detaillering 
ontbreekt bij de personen op de achtergrond, echter niet bij Velasquez, de man achter de 
schildersezel. 

 Leg uit waarom Velasquez zichzelf net zo gedetailleerd afbeeldt als de personen op 
de voorgrond.  

 
 
 
 
 
 

3p  3 Bekijk afbeelding 1. 
Een van de effecten van het binnenvallende licht is de plasticiteit in de personen op de 
voorgrond. 

 Noem nog drie andere effecten die ontstaan door het binnenvallende licht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Spaanse hofschilder Velasquez maakte in de zeventiende eeuw verschillende 
portretten van de koninklijke Spaanse familie. Afbeelding 1 is zo’n familieportret; het 
heet Las Meninas. In het Nederlands betekent dit De hofdames. Het blonde meisje 
middenvoor is een prinsesje; ze heet Margarita. Ze wordt omringd door hofdames en 
ander hofpersoneel. Velasquez heeft ook zichzelf op dit schilderij afgebeeld: hij is de 
man achter de schildersezel links. Als hofschilder nam Velasquez een belangrijke 
positie in aan het hof.  
Het schilderij is meer dan drie meter hoog en bijna drie meter breed. 

Dit schilderij wordt vooral bewonderd omdat het zo realistisch is. Het realistische 
karakter ontstaat onder meer door het licht dat door het raam rechts vooraan de ruimte 
binnenvalt. 

… Velasquez, inspireer mij! schreef Picasso in 1898. Hij was toen zestien jaar en een 
groot bewonderaar van Velasquez. Veel later, in 1957, bestudeerde hij het schilderij 
opnieuw. Het schilderij fascineerde hem zó dat hij in vijf maanden een serie van 58 
schilderijen maakte. Deze schilderijen hebben ook de titel De Hofdames.  
Hij nam een zwartwitfoto, die je ziet op afbeelding 2, van het schilderij van Velasquez 
als uitgangspunt. Op afbeelding 3 zie je het eerste schilderij dat Picasso in deze serie 
maakte. 
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3p  4 Vergelijk afbeelding 1 en 3. 
De voorstelling op afbeelding 1 vertoont overeenkomsten met de voorstelling op 
afbeelding 3. 

 Geef hiervan drie voorbeelden. 
 

2p  5 Vergelijk afbeelding 1en 3. 
Ook de vormgeving van afbeelding 1 vertoont overeenkomsten met de vormgeving van 
afbeelding 3.  

 Leg dit uit aan de hand van twee aspecten van de vormgeving. 
 

2p  6 Bekijk afbeelding 3. 
De vormgeving van de schilder, zijn palet en zijn kwasten verschilt van de vormgeving 
van de rest van het schilderij. 

 Leg aan de hand van twee aspecten van de vormgeving uit dat Velasquez en zijn 
attributen verschillen van de vormgeving van de rest van het schilderij. 

 
3p  7 Bekijk afbeelding 3. 

Het verschil in vormgeving tussen de schilder en zijn attributen en de rest van het 
schilderij veroorzaakt een aantal effecten. 

 Noem drie van die effecten. 
 
 
 
 
 

3p  8 Vergelijk afbeelding 4 en 5. 
De voorstellingen lijken wel wat op elkaar. Maar duidelijk is dat Picasso het prinsesje van 
Velasquez niet zomaar heeft gekopieerd: hij heeft een heel eigen vormgeving gekozen. 

 Leg aan de hand van drie aspecten van de vormgeving uit dat Picasso heel anders 
heeft gewerkt dan Velasquez. 

 
 
 
 
 

1p  9 Vergelijk afbeelding 3 en 6. 
Beide schilderijen zijn schematisch. Het schilderij op afbeelding 6 is echter sterker 
geschematiseerd dan het schilderij op afbeelding 3.    

 Leg uit dat het schilderij op afbeelding 6 meer schematisch is dan het schilderij op 
afbeelding 3.  

 
1p  10 Vergelijk afbeelding 1 en 6. 

Net als in het schilderij op afbeelding 1 speelt ook in het schilderij op afbeelding 6 licht 
een heel belangrijke rol. 

 Leg uit dat in het schilderij op afbeelding 6 licht een belangrijke rol speelt. 
 

1p  11 “Slechte kunstenaars kopiëren. Goede kunstenaars stelen“, zei Picasso eens. 
 Leg uit dat de schilderijen op afbeelding 3, 4 en 6 geen kopieën zijn van De Hofdames 

van Velasquez, maar eigen creaties van Picasso zélf. 
 

Op afbeelding 4 zie je een van de laatste portretjes die Picasso in deze serie 
schilderijen maakte. Afbeelding 5 toont een detail van het schilderij op afbeelding 1. 

Na het portretje maakte Picasso het schilderij op afbeelding 6. Hij nam hierbij niet meer 
een detail maar het héle schilderij van Velasquez als uitgangspunt. 
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REGELS, REGELMAAT EN ROSSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de eerste eeuw na Christus schreef de Romein Vitruvius een handboek over 
architectuur. Het werd een boek dat door veel architecten door de eeuwen heen 
grondig werd bestudeerd en de regels daaruit werden door velen toegepast. De 
belangrijkste van al die regels was dat een architect zich diende te houden aan ‘vaste’ 
maten en verhoudingen. Op afbeelding 7 zie je een (reconstructie)tekening van een 
woonhuis dat Vitruvius ontwierp en op afbeelding 8 zie je de plattegrond ervan. 

 
1p  12 Bekijk afbeelding 8. 

Een andere belangrijke regel van Vitruvius is dat gebouwen uit geometrische vormen 
moeten zijn opgebouwd. 

 Leg uit dat geometrische vormen in de plattegrond een rol spelen. 
 

1p  13 Bekijk afbeelding 7 en 8. 
Ook regelmaat en harmonie werden door Vitruvius belangrijk gevonden. 

 Noem een manier waarop Vitruvius regelmaat en harmonie heeft aangebracht. 
 
 
 
 
 

Op afbeelding 9 zie je de plattegrond van het Palazzo Farnese. Dit paleis werd in de 
vijftiende eeuw door de Italiaanse architect Da Sangallo gebouwd volgens de regels 
van Vitruvius. Op afbeelding 10 zie je de voorgevel van dit paleis. 

 
2p  14 Vergelijk afbeelding 8 en 9. 

In de plattegrond van Palazzo Farnese op afbeelding 9 zie je een aantal overeenkomsten 
met de plattegrond van Vitruvius op afbeelding 8. Zo zie je dat beide plattegronden zijn 
opgebouwd uit rechthoekige vormen. 

 Noem nog twee andere overeenkomsten. 
 

2p  15 Bekijk afbeelding 10. 
Net als in de plattegronden op afbeelding 8 en 9 zie je regelmaat in de gevel van  
Palazzo Farnese op afbeelding 10. 

 Noem van de gevel op afbeelding 10 twee kenmerken waardoor regelmaat is bereikt. 
 
 
 
 
 

Op afbeelding 11 zie je de ingangspartij van Palazzo Farnese, ontworpen door de 
kunstenaar Michelangelo. De ingangspartij strekt zich uit tot en met de eerste 
verdieping van het gebouw.  

 
3p  16 Bekijk afbeelding 10 en 11. 

De ingangspartij valt op omdat deze afwijkt van de rest van de gevel. 
 Noem drie kenmerken waardoor de ingangspartij afwijkt. 
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Aldo Rossi is een Italiaans architect. In de jaren negentig van de vorige eeuw werd 
hem gevraagd een woonblok in het centrum van Berlijn opnieuw op te bouwen. Op 
afbeelding 12 en 13 zie je gevels die Rossi voor dit Berlijnse woonblok ontwierp. In 
deze gevels is te zien dat hij zich heeft laten inspireren door de gevels van Palazzo 
Farnese: de structuur van de gevels van dit woonblok vertoont overeenkomsten met de 
gevel van Palazzo Farnese. 

 
3p  17 Bekijk afbeelding 12 en 13. 

Aldo Rossi schreef, net als Vitruvius, een architectuurboek. In dit boek keert hij zich tegen 
‘eentonige architectuur’.  
In dit woonblok heeft Rossi ervoor gezorgd dat de gevels niet eentonig zijn. 

 Noem drie manieren waarop Rossi dat heeft gedaan. 
 

1p  18 Bekijk afbeelding 12 en 13. 
Het woonblok wordt wel omschreven als een ‘collage’. 

 Leg uit wat hiermee wordt bedoeld. 
 

1p  19 Bekijk afbeelding 12 en 13. 
Dit gebouw wordt wel gezien als een eerbetoon aan Da Sangallo. 

 Ben je het met deze visie eens? Beargumenteer je antwoord. 
 
 
DE TWEEDE RONDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een aantal meubels van de Nederlandse ontwerper Piet Hein Eek is gemaakt van 
sloophout. Sloophout is hout dat al een keer is gebruikt. Sloophout kan allerlei vormen, 
maten en kleuren hebben; daardoor wordt het vaak als waardeloos beschouwd. Op 
afbeelding 14 zie je de kast die Eek voor zijn afstuderen aan de kunstacademie in 
1990 maakte. In het bovenste deel van deze kast zie je twee deurtjes en onderin 
bevinden zich drie lades. 

 
3p  20 Bekijk afbeelding 14. 

Deze kast is - net als veel andere meubels van Eek - van sloophout gemaakt. 
 Noem drie kenmerken waaraan je kunt zien dat Eek hier sloophout heeft gebruikt. 

 
2p  21 Bekijk afbeelding 14. 

Het hout waarmee Eek deze kast heeft gemaakt, kostte hem heel weinig. Toch is deze 
kast duur. 

 Noem twee redenen waarom zo’n kast toch duur kan zijn. 
 

1p  22 Bekijk afbeelding 14. 
Eek wil op een geheel eigen manier commentaar leveren op de wegwerpmentaliteit van 
onze hedendaagse samenleving. 

 Leg uit hoe hij dit commentaar in deze kast heeft verwerkt. 
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figuur 1 
 
 

Op afbeelding 15 zie je You can’t lay down your memory, een kast van de Nederlandse 
ontwerper Tejo Remy uit 1991. De kast is opgebouwd uit lades afkomstig van 
verschillende afgedankte kasten en bureaus. Remy maakte voor elk van deze lades 
een houten ‘kistje’ en plaatste daar de lades in. Daarna ‘ordende’ hij deze kistjes en 
bond ze met een riem samen. Op figuur 1 zie je hoe hij een van zijn kasten in elkaar 
zet. 

 
figuur 1 

 
1p  23 Bekijk afbeelding 15 en figuur 1. 

You can’t lay down your memory werd in verschillende musea tentoongesteld. In het ene 
museum is de ordening van de kast anders dan in het andere museum. 

 Leg uit hoe het komt dat de ordening kan variëren. 
 

1p  24 Bekijk afbeelding 15. 
De titel You can’t lay down your memory verwijst volgens Remy naar gebeurtenissen en 
ervaringen die de mens als herinneringen in zijn geheugen opslaat. 

 Leg uit hoe de kast verwijst naar het opslaan van gebeurtenissen en ervaringen. 
 

1p  25 Bekijk afbeelding 15. 
In de kast heeft Remy ook verbeeld dat het opslaan van ervaringen en gebeurtenissen in 
ons geheugen vrij willekeurig plaatsvindt. 

 Leg dit uit aan de hand van de ordening van de kast. 
 

1p  26 Bekijk afbeelding 15. 
Ieder mens heeft ook ‘gaten’ in zijn geheugen. 

 Leg uit hoe Remy dat hier verbeeldt. 
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Remy maakte lange tijd deel uit van een groep ontwerpers die zich Droog Design 
noemde. De ontwerpen van Droog Design kenmerken zich enerzijds door eenvoud, 
anderzijds door humor. 

 
2p  27 Bekijk afbeelding 15. 

 Leg aan de hand van het begrip eenvoud en het begrip humor uit dat deze kast past in 
de visie van Droog Design. 

 
 
 
 
 
 
 

Remy’s sobere vormgeving is volgens hemzelf een reactie op bepaald design uit de 
jaren tachtig van de vorige eeuw. Op afbeelding 16 zie je het meubel Carlton van 
Ettore Sotssas uit 1981, een voorbeeld van design waar Remy met zijn werk op 
reageert. 

3p  28 Vergelijk afbeelding 15 en 16. 
 Noem drie aspecten van de vormgeving waarin de kasten op afbeelding 15 en 16 

verschillen.  
 

2p  29 Vergelijk afbeelding 14 en 16. 
Beide kasten hebben een praktische functie. Toch is de kast van Eek vooral praktisch van 
aard en heeft het meubel van Sotssas vooral een decoratieve functie. 

 Noem twee kenmerken van de kast op afbeelding 16 waardoor deze vooral decoratief 
is. 

 
 
OUDHOLLANDS  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf de zestiende eeuw worden in woonhuizen wanden en vloeren voorzien van 
keramische tegels. Vanaf de achttiende eeuw worden ook rondom de centrale 
stookplaats in huizen tegels aangebracht. Een dergelijke stookplaats wordt een 
schouw genoemd. Op afbeelding 17 zie je een foto van een schouw uit de achttiende 
eeuw en op afbeelding 18 een van de tegels van die schouw. 

 
1p  30 Bekijk afbeelding 17. 

Tegels worden - zoals hier rond een stookplaats - vooral toegepast vanwege hun 
praktische functie. 

 Leg uit dat tegels op deze plaatsen worden gebruikt vanwege hun praktische functie. 
 

2p  31 Bekijk afbeelding 17 en 18. 
Op een aantal tegels van deze schouw zijn bijbelse voorstellingen te zien. 

 Geef twee redenen waarom vroeger juist op zo’n centraal gelegen plaats zulke 
voorstellingen te zien zijn. 

 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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De tegel op afbeelding 18 toont de kruisiging van Jezus. Op afbeelding 19 zie je een 
prent met eenzelfde voorstelling. Dergelijke prenten werden vaak als voorbeeld voor 
de tegels gebruikt. 

 
2p  32 Vergelijk afbeelding 18 en 19. 

De voorstelling op de prent op afbeelding 19 en de tegel op afbeelding 18 vertonen grote 
gelijkenis. Maar ook de vormgeving laat overeenkomsten zien. 

 Noem twee aspecten van de vormgeving waaraan je kunt zien dat de prent als 
voorbeeld is gebruikt. 

 
3p  33 Vergelijk afbeelding 18 en 19. 

Toch is de tegel geen kopie van de prent. 
 Noem drie aspecten van de vormgeving waarin de tegel van de prent afwijkt. 

 
 
 
 
 
 
 

Hugo Kaagman, een Nederlands vormgever, nam in 2004 een oudhollandse schouw 
als uitgangspunt voor het werk dat je ziet op afbeelding 20, 21 en 22. 
Op dit werk, ook een schouw, zie je verschillende voorstellingen die in verband te 
brengen zijn met het verleden, het Hollandse landschap of met onze moderne 
samenleving. 

 
3p  34 Bekijk afbeelding 21 en 22. 

 Geef drie voorbeelden van voorstellingen die naar het Hollandse landschap verwijzen. 
 

3p  35  Geef drie voorbeelden van voorstellingen die naar het verleden verwijzen. 
 

2p  36  Geef twee voorbeelden van voorstellingen die naar de moderne samenleving 
verwijzen. 

 
2p  37 Bekijk afbeelding 20, 21 en 22. 

De tegels hebben zowel figuratieve als decoratieve kenmerken. 
 Geef twee voorbeelden van decoratieve kenmerken. 

 
1p  38 Bekijk afbeelding 20, 21 en 22. 

Het werk van Kaagman is méér dan het kopiëren van oudhollandse clichés. 
 Geef een argument voor deze bewering. 
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Examen VMBO-GL en TL 

2006 
 
 
 

tijdvak 2
dinsdag 20 juni 

9.00 - 11.00 uur

 BEELDENDE VAKKEN CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een afbeeldingenboekje. 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Open vragen 
 Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Wanneer er bijvoorbeeld twee  
 redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. 
 Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 
 
MARILYN MONROE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op afbeelding 1 zie je een still van Marilyn Monroe, een beroemde Amerikaanse 
filmster, van Gene Kornman uit 1953. Deze still vormde voor de Amerikaanse 
kunstenaar Andy Warhol lange tijd uitgangspunt voor het maken van verschillende 
kunstwerken. Eén daarvan, Marilyn, zie je op afbeelding 2. Het bestaat uit negen 
zeefdrukken en is gemaakt in 1967; het formaat is ongeveer 100 cm x 100 cm. 

1p  1 Warhol nam wel vaker stills, maar ook krantenfoto’s, als uitgangspunt voor zijn werk. 
Zijn keuze om stills en krantenfoto’s als uitgangspunt voor zijn kunstwerken te nemen 
zorgde voor negatieve kritiek. 

 Leg uit waarom een dergelijke keuze kan leiden tot negatieve kritiek. 
 

4p  2 Vergelijk afbeelding 1 en 2. 
Van de still nam Warhol de voorstelling over. Dat deed hij niet met de vormgeving; die is 
namelijk geheel anders.  

 Noem vier aspecten van de vormgeving van de zeefdruk die anders zijn dan die van 
de still.  

 
3p  3 Bekijk afbeelding 2. 

Dit werk is gemaakt met behulp van sjablonen. 
 Noem drie kenmerken van deze zeefdruk waaraan je kunt zien dat hier met sjablonen 

is gewerkt. 
 

2p  4 Door met sjablonen te werken, werd het voor Warhol mogelijk anderen in te schakelen bij 
het produceren van ‘zijn’ werk. 

 Leg uit waarom zijn werk dan ook door anderen kan worden uitgevoerd. 
1p  5  Leg uit dat door het gebruik van sjablonen kunstwerken betaalbaar kunnen worden. 

 
 
 
 
 

Op afbeelding 3 zie je de assemblage Dromen van Amerikaanse Dingen van de 
Cubaanse kunstenaar Osvaldo Yero uit 1997. Afbeelding 4 toont een detail waarop je 
Marilyn Monroe ziet. Het formaat van dit werk is ongeveer 2,5 x 2,5 meter. 

 
3p  6 Bekijk afbeelding 3 en 4. 

Cuba is een eiland ten zuiden van de Verenigde Staten van Amerika. De meeste inwoners 
zijn arm, kennen weinig vrijheden en velen zouden het liefst naar Noord-Amerika 
verhuizen. 
In dit werk doet Yero een aantal verwijzingen naar het rijkere Amerika.  

 Noem drie kenmerken waardoor Yero naar de Verenigde Staten van Amerika verwijst. 
 

1p  7 Bekijk afbeelding 3 en 4. 
In dit werk zijn verschillende voorwerpen bij elkaar gevoegd. 
Tussen die voorwerpen is weinig samenhang. 

 Leg uit waardoor de voorwerpen weinig samenhang vertonen.
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2p  8 Bekijk afbeelding 4. 
Yero nam weliswaar de voorstelling van de zeefdruk Marilyn van Warhol als uitgangspunt, 
maar maakte er een geheel eigen object van. 

 Noem twee manieren waarop hij er een geheel eigen werk van maakte. 
 

1p  9 Bekijk afbeelding 3 en 4. 
In dit werk leverde Yero ook enig kritisch commentaar op Amerika. 

 Geef één voorbeeld waaraan je ziet dat hij kritisch commentaar op Amerika leverde. 
 
 
EEN PLATTEGROND KOMT TOT LEVEN 
 
 
 
 
 
 
 

Vroeger wilde elke middeleeuwse stad zijn eigen kathedraal. Op afbeelding 5 zie je de 
voorgevel van de kathedraal van Reims (Frankrijk). De bouw van deze kathedraal 
duurde erg lang: vanaf de dertiende tot ver in de vijftiende eeuw. De kathedraal is 
beroemd om zijn lichte en hoge interieur. Op afbeelding 6 en 7 zie je dit interieur. 

2p  10 Bekijk afbeelding 6 en 7. 
De kathedraal is zó ontworpen dat de blik van de bezoeker omhoog wordt geleid. 

 Noem twee kenmerken waardoor de blik van de bezoeker naar boven wordt geleid.  
 

2p  11 Bekijk afbeelding 6 en 7. 
De kathedraal wordt ook wel een bos van steen genoemd. 

 Licht deze benaming toe aan de hand van twee kenmerken. 
 
 
 
 
 

Op figuur 1 zie je de plattegrond van de kathedraal van Reims. De lijntjes en de 
kruisjes verwijzen naar de gewelven zoals je die op afbeelding 6 ziet. 

figuur 1 

 
3p  12 Bekijk figuur 1. 

De plattegrond geeft informatie over de ruimte van de kathedraal; zo zie je bijvoorbeeld 
dat het gebouw een langgerekte vorm heeft.  

 Noem nog drie kenmerken van de ruimte van de kathedraal waarover de plattegrond 
informatie geeft. 
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Op afbeelding 8 zie je Gotisch Groeiproject van Marinus Boezem.  
Voor dit werk liet Boezem zich inspireren door de plattegrond van de kathedraal van 
Reims.  
Gotisch Groeiproject werd tussen 1987 en 1996 aangelegd in de omgeving van 
Almere. Het bestaat uit twee delen: De Groene Kathedraal, linksonder op afbeelding 8 
en De Negatieve Kathedraal, rechtsboven. 
De Groene Kathedraal bestaat uit hoge bomen waarvan de plaatsing overeenkomt met 
de plaats die de zuilen in de kathedraal van Reims hebben. 
De bomen die voor De Groene Kathedraal zijn gebruikt werden speciaal door Boezem 
uitgezocht: ze moesten smal opgroeien, ze mochten namelijk niet meer dan 30 jaar 
oud worden en niet hoger dan 30 meter. Op figuur 2 zie je De Groene Kathedraal kort 
nadat deze was aangelegd. 
De Negatieve Kathedraal bestaat uit een grasveld dat dezelfde omtrek heeft als de 
kathedraal van Reims en De Groene Kathedraal. 

 
figuur 2 

 
2p  13 Bekijk afbeelding 8 en figuur 2. 

De Groene Kathedraal is gevormd van natuurlijke materialen.  
Toch maakt het niet zo’n natuurlijke indruk. 

 Noem twee aspecten waardoor het werk er niet zo natuurlijk uitziet. 
 

2p  14 Bekijk De Groene Kathedraal op afbeelding 8. 
 Licht de titel van dit werk toe aan de hand van het begrip groen en het begrip  

kathedraal. 
 

3p  15 Bekijk afbeelding 8. 
 Leg uit dat Gotisch Groeiproject een toepasselijke titel voor dit werk is. Noem hierbij 

drie aspecten. 
 
 
 
 
 

Op afbeelding 9 zie je een opname die onlangs is gemaakt midden in De Groene 
Kathedraal. 
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1p  16 Vergelijk afbeelding 6 en 9. 
Het gewelf van de kathedraal van Reims is 38 meter hoog, De Groene Kathedraal is nu 
ongeveer 30 meter hoog. Hoger worden de bomen niet. 
Toch kun je beweren dat De Groene Kathedraal oneindig veel hoger lijkt dan de 
kathedraal van Reims. 

 Geef voor deze bewering één argument. 
 

1p  17 In tegenstelling tot Reims is Almere een jonge stad: de eerste steen werd pas dertig jaar 
geleden gelegd. Gotisch Groeiproject maakt van Almere een stad met een eigen 
verleden. 

 Leg uit dat Almere met dit werk als het ware een eigen verleden krijgt. 
 

3p  18 Bekijk afbeelding 8 en 9. 
Het Gotisch Groeiproject bevindt zich in een recreatiegebied.  

 Noem drie kenmerken waardoor Gotisch Groeiproject een goede plek is om te 
recreëren. 

 
1p  19 Bekijk afbeelding 8 en 9. 

Er zijn diverse bruidsparen geweest die aan de gemeente Almere toestemming hebben 
gevraagd om in De Groene Kathedraal te trouwen. 

 Leg uit waarom er bruidsparen zijn die graag in De Groene Kathedraal  trouwen. 
 

1p  20 Bekijk afbeelding 8. 
De bomen van De Groene Kathedraal zullen over tien jaar afsterven: dan resteren alleen 
nog de sporen. De bomen rondom De Negatieve Kathedraal zijn hoger en worden ouder 
dan de bomen waarmee De Groene Kathedraal werd vormgegeven. 

 Leg uit hoe De Negatieve Kathedraal dan naar De Groene Kathedraal verwijst. 
 
 
DESIGN EN REDESIGN 
 
 
 
 
 
 
 

3p  21 Bekijk afbeelding 10 en 10a. 
 Noem drie aspecten van de vormgeving waardoor deze stoel als eenvoudig kan 

worden omschreven. 
 
 
 
 
 
 
 

1p  22 Vergelijk afbeelding 10, 10a  en 11. 
 Leg uit wat het redesign van de Zigzagstoel van Mendini inhoudt. 

 

De Italiaanse vormgever Alessandro Mendini zegt over het ontwerpen van meubels dat 
‘de stoel het meesterstuk van iedere ontwerper is’. De stoel op afbeelding 10 en 10a, 
de Zigzagstoel van Gerrit Rietveld uit 1938, werd vanwege zijn eenvoud door Mendini 
als zo’n meesterstuk gezien. Deze Zigzagstoel is gemaakt van massief hout.  

Volgens Mendini is het tegenwoordig niet meer mogelijk iets nieuws te ontwerpen: 
alles is namelijk al eens bedacht of gemaakt. Het enige dat er voor een ontwerper 
overblijft is redesign: het maken van variaties op reeds bestaande objecten. Op 
afbeelding 11 zie je daar een voorbeeld van; het is een variatie op de Zigzagstoel van 
afbeelding 10. 
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1p  23 Bekijk afbeelding 11. 
Mendini heeft de Zigzagstoel zodanig veranderd dat de stoel een symbolische functie 
krijgt. 

 Leg deze symbolische functie uit. 
 
 
 
 
 
 
 

Op afbeelding 12 zie je een stoel die ruim 150 jaar geleden door de firma Thonet voor 
cafés werd ontworpen. De houten stoel, industrieel vervaardigd en daardoor redelijk 
goedkoop, is praktisch: hij is licht van gewicht, is snel te reinigen, heeft een zitting van 
gevlochten materiaal en kapotte onderdelen kunnen gemakkelijk worden vervangen. 

2p  24 Vergelijk afbeelding 10, 10a en 12. 
In vergelijking met de Thonetstoel op afbeelding 12 is de Zigzagstoel op afbeelding 10 en 
10a niet zo praktisch. 

 Leg aan de hand van twee kenmerken van de Zigzagstoel uit dat deze niet erg 
praktisch is. 

 
 
 
 

Ook van de Thonetstoel maakte Mendini een redesign; deze redesign zie je op 
afbeelding 13. 

 
2p  25 Vergelijk afbeelding 12 en 13. 

Mendini voegde aan de Thonetstoel elementen toe die deze een vrolijk, decoratief en 
humoristisch karakter geven. 

 Noem twee kenmerken waardoor de stoel op afbeelding 13 een vrolijk en decoratief 
karakter heeft. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Op afbeelding 14 zie je een van de Prouststoelen die Mendini in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw ontwierp.  
Proust, een negentiende-eeuws schrijver voor wie Mendini bewondering had, hield van 
schilderkunst, met name van het werk van de impressionistische schilder Paul Signac. 
Voor de beschildering van de stoel - met de hand aangebracht - liet Mendini zich 
inspireren door een schilderij van Signac dat je op afbeelding 15 ziet. 

 
2p  26 Vergelijk afbeelding 14 en 15. 

Het schilderij vertoont gelijkenis met de beschildering van de Prouststoel. 
 Noem twee overeenkomsten tussen het schilderij en de beschildering van de stoel. 

 
2p  27 Bekijk afbeelding 14. 

Mendini wilde met deze stoel eer betonen aan Proust. 
 Leg aan de hand van twee kenmerken uit dat de stoel als een eerbetoon aan Proust 

gezien kan worden. 
 

1p  28 Bekijk afbeelding 14. 
Van de Prouststoel maakte Mendini er een aantal. Deze zien er onderling verschillend uit. 

 Leg aan de hand van de ontstaanswijze uit dat Prouststoelen onderling kunnen 
verschillen. 

 
1p  29 Mendini verwerkt in zijn oeuvre vaak beeldend werk van anderen. Toch kun je beweren 

dat zijn werk origineel van aard is. 
 Leg uit dat het werk van Mendini origineel genoemd kan worden. 
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SCHOONHEID, VAN BUITEN EN VAN BINNEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  30 Bekijk afbeelding 16 en 16a. 
 Leg uit dat dit beeld als een voorbeeld van ‘volmaakte schoonheid‘ kan worden 

gezien.  
 

2p  31 Bekijk afbeelding 16 en 16a. 
 Leg aan de hand van het gebruikte materiaal en de hanteringswijze uit hoe de 

‘volmaakte schoonheid’ hier wordt benadrukt. Noem hierbij twee aspecten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  32 Bekijk afbeelding 17. 
Uit het beeld op afbeelding 17 spreekt weinig respect voor de Venus van Milo. 

 Leg aan de hand van twee aspecten van de vormgeving uit dat Dali weinig respect 
toonde voor de Venus van Milo. 

 
2p  33 Bekijk afbeelding 17. 

Dali was een bewonderaar van de Duitse psycholoog Sigmund Freud.  
Freud was niet zo geïnteresseerd in de buitenkant van de mens maar wel in het innerlijk 
van de mens.  
In het beeld op afbeelding 17 verbeeldt Dali dat de mens méér is dan de buitenkant. 

 Leg uit hoe Dali hier verbeeldt dat de mens méér is dan zijn buitenkant. 
 
 
 
 
 

2p  34 Vergelijk afbeelding 16, 16a, 17 en 18. 
Alison Lapper werd zonder armen geboren en haar benen bleken bij de geboorte ernstig 
misvormd. Door de wijze waarop Lapper zichzelf heeft geportretteerd maakt zij een 
verwijzing naar sculptuur.  

 Noem twee manieren waarop zij dat sculpturale karakter in de foto heeft bereikt.  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

Op afbeelding 16 zie je een oud Grieks beeld: het stelt Venus voor, de godin van de 
liefde. Het marmeren beeld, meer dan twee meter hoog, werd in de negentiende eeuw 
bij Milo in Griekenland ontdekt. Aan de vindplaats ontleent dit beeld zijn naam: de 
Venus van Milo. Het beeld was beschadigd: de armen ontbraken. Op afbeelding 16a 
zie je de achterkant van dit beeld. Dit beeld geldt in de geschiedenis van de klassieke 
beeldhouwkunst als het meest volmaakte vrouwelijke ‘naakt’. 

De Venus van Milo werd alom gerespecteerd. Talloze beeldhouwers werden erdoor 
geïnspireerd waarbij ze probeerden de kwaliteit van dit beeld te evenaren. 
Op afbeelding 17 zie je de Venus met Laden die Salvador Dali in 1936 maakte. Dali 
heeft de Venus van Milo nooit kunnen waarderen. Het formaat is ongeveer de helft van 
de Venus op afbeelding 16. Voor dit bronzen beeld gebruikte Dali een bestaande kopie 
waarop hij een laagje gips aanbracht. 

Op afbeelding 18 zie je een fotografisch zelfportret van de fotografe Alison Lapper uit 
1999. Het is een foto uit een serie van drie.  

Pagina: 349Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



600051-2-590o* 8 ga naar de volgende pagina einde  

 
2p  35 Bekijk afbeelding 16, 16a en 18. 

Lapper legt een relatie tussen haar lichaam en de Venus van Milo. 
 Licht deze relatie toe aan de hand van twee voorbeelden. 

 
1p  36 Bekijk afbeelding 16a, 16b en 18. 

Alison Lapper lijkt met de schoonheid van de Venus van Milo te willen concurreren. 
 Licht deze indruk toe. 

 
1p  37 Bekijk afbeelding 18. 

Dat Lapper zichzelf op deze wijze portretteerde en de foto’s tentoonstelde, riep negatieve 
reacties op. 

  Leg dit uit. 
 

2p  38 Bekijk afbeelding 18. 
Dit werk van Lapper oogstte echter ook bewondering: het werd grensverleggend 
genoemd. 

 Leg uit dat dit werk ook als grensverleggend kan worden gezien. 
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Bij dit examen hoort een afbeeldingenboekje. 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
HET ONTSIERDE LICHAAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3p  1 Bekijk afbeelding 1 en 2. 
Doordat Petra Hartman de sieraden in afzonderlijke kijkkastjes presenteert, ontstaat er 
een enigszins ‘intiem’ karakter. 

 Noem drie manieren waarop die intimiteit wordt bereikt. 
 

2p  2 Bekijk afbeelding 1 en 2. 
De beschouwer moet nogal wat moeite doen om elk sieraad goed te kunnen bekijken. 

 Leg dit uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  3 Bekijk afbeelding 3. 
De ketting die Petra Hartman voor hem maakte is stoer. 

 Noem twee kenmerken waardoor deze stoer is. 
 

1p  4 Bekijk afbeelding 3. 
Zichtbare littekens worden vaak als iets negatiefs beleefd. Petra wilde voor Fedde een 
sieraad maken waardoor hij zijn litteken minder negatief zou ervaren. 

 Vind je dat Petra daarin is geslaagd? Motiveer je antwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 1997 werd in het Museum voor Moderne Kunst te Arnhem de tentoonstelling Het 
ontsierde lichaam gehouden. Dit was een tentoonstelling van sieraden van Petra 
Hartman die zij voor mensen met een litteken of handicap had gemaakt. Elk sieraad is  
in een eigen ‘kijkkastje’ tentoongesteld. Op de voorkant ervan bevindt zich een foto 
van degene voor wie Petra het sieraad maakte. Door het kijkgaatje kun je het sieraad 
zelf zien; op de achterwand bevindt zich een foto van degene die het draagt. Op 
afbeelding 1 zie je het kastje dat Petra voor Fedde maakte; hij was toen elf jaar oud. 
Op afbeelding 2 zie je een meisje door het gaatje van dit kastje kijken. 

Fedde had een hazenlip en werd eraan geopereerd. De operatie liet een litteken 
achter. De vorm van dat litteken nam Petra als uitgangspunt voor het kijkgaatje. Op 
afbeelding 3 zie je de binnenkant van het kastje: je ziet het sieraad - een halsketting - 
dat Petra voor hem maakte. Op de achterwand zie je een foto waarop Fedde de ketting 
- opgebouwd uit speelgoedelementen - draagt. 

Op afbeelding 4 zie je het kastje met daarop een foto van Francis. Hij verloor ooit twee 
vingers bij het afsteken van vuurwerk. Op de plaats van de twee ontbrekende vingers 
maakte Petra kijkgaatjes. Op afbeelding 5 zie je wat je waarneemt als je door de 
gaatjes kijkt. Op afbeelding 6 zie je een foto van Francis en op afbeelding 7 het sieraad
dat Petra voor hem maakte; het bestaat uit veelkleurige vormpjes die zijn aangebracht 
op een metalen frame. 
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2p  5 Bekijk afbeelding 6. 
De foto toont Francis niet als slachtoffer van een ongeluk, maar als een zelfverzekerde 
persoonlijkheid. 

 Noem twee kenmerken waardoor hij er op deze foto als een zelfverzekerd persoon 
uitziet. 

 
2p  6 Bekijk afbeelding 7. 

Petra Hartman verwijst in haar sieraad naar het afsteken van vuurwerk. 
 Noem twee manieren waarop zij dat doet. 

 
1p  7 Bekijk afbeelding 6 en 7. 

Je kunt beweren dat de armband de verminking van Francis overschaduwt. Je kunt echter 
ook beweren dat de band zijn handicap juist benadrukt. 

 Met welke van deze beweringen ben je het eens? Licht je antwoord toe. 
 
 
DE WANHOOP VAN MUNCH 
 
 
 
 
 
 

2p  8 Bekijk afbeelding 8. 
Deze tekening is een schets.  

 Noem van deze tekening twee kenmerken die bijdragen aan het schetsmatig karakter. 
 

4p  9 Vergelijk afbeelding 8 en 9. 
Afbeelding 9 maakte Munch na afbeelding 8. 

 Noem vier veranderingen die Munch aanbracht. 
 
 
 
 
 
 
 

1p  10 Bekijk afbeelding 10. 
De figuur op de voorgrond is Munch zelf. Deze figuur is echter zo schematisch 
weergegeven dat je hier niet van een zelfportret kunt spreken. 

 Noem, naast de schematische weergave, nog een kenmerk waardoor dit schilderij niet 
een echt zelfportret is. 

 
3p  11 Vergelijk afbeelding 10 en 11. 

Munch zelf was van mening dat de wijze waarop hij wanhoop heeft weergegeven hem het 
beste is gelukt op afbeelding 11.  

 Licht zijn mening toe aan de hand van drie aspecten van de voorstelling. Betrek in je 
antwoorden beide werken. 

 
2p  12 Vergelijk afbeelding 10 en 11. 

 Noem twee aspecten van de vormgeving die in het schilderij op afbeelding 11 de 
wanhoop benadrukken. 

Op afbeelding 8, 9 en 10 zie je voorstudies die Edward Munch in 1891/1892 maakte. 
Het zijn studies voor het schilderij De Schreeuw dat je ziet op afbeelding 11. In dit 
schilderij wilde hij wanhoop uitbeelden.  

De titel van afbeelding 9 is Wanhoop. De aanleiding voor dit werk was een wandeling 
die Munch maakte bij zonsondergang waarbij hij plotseling bloedrode wolken waarnam 
boven het blauwzwarte water. Hij werd angstig en dacht een schreeuw te horen. Die 
wanhoop nam hij als uitgangspunt voor de werken op afbeelding 10 en 11.  
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2p  13 Vergelijk afbeelding 11 en 12. 
Munch heeft - zo is bekend - deze mummie ooit gezien. Mummie en schilderij vertonen 
gelijkenissen.  

 Noem twee kenmerken van de mummie die je ook aantreft op afbeelding 11. 
 
 
 
 
 
 

2p  14 Bekijk afbeelding 11 en 13. 
De titel van Erró’s schilderij is De Tweede Schreeuw. 

 Licht aan de hand van twee kenmerken de titel van dit schilderij toe. 
 

2p  15 Bekijk afbeelding 11 en 13. 
 Leg uit dat afbeelding 11 een goed uitgangspunt vormde voor het protest van Erró. 

 
 
LITTEKENS IN DE STAD 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  16 Bekijk afbeelding 14 en 15. 
In de gebouwen van Manhattan werken duizenden mensen. 

 Leg uit hoe de wijze van bouwen in Manhattan het mogelijk maakt dat er zoveel 
mensen kunnen werken. 

 
1p  17 Bekijk afbeelding 14 en 15. 

Het WTC behoorde tot de hoogste gebouwen ter wereld. 
De bedrijven die zich erin hadden gevestigd, vonden het voor hun imago wel belangrijk 
dat ze in zulke hoge gebouwen zaten. 

 Leg uit waarom zij dit zo belangrijk vonden. 
 

3p  18 Bekijk afbeelding 14. 
De maker van deze foto heeft Manhattan zó gefotografeerd dat het WTC goed opvalt. 

 Geef voor deze bewering drie argumenten. 

Op afbeelding 12 zie je een mummie die afkomstig is uit Peru. 

De Schreeuw van Munch is wereldberoemd. Het schilderij heeft vele andere schilders 
geïnspireerd; zoals Erró van wie je op afbeelding 13 een schilderij ziet. Hij maakte het 
in 1967 als protest tegen bombardementen. 

Op afbeelding 14 zie je Manhattan, zoals het er tot 11 september 2001 uitzag. 
Manhattan is het centrum van New York. De twee hoge torens op afbeelding 14 
vormden samen het World Trade Center (WTC) dat in 1970 naar een ontwerp van 
Minoru Yamasaki werd gebouwd. Afbeelding 15 is een luchtopname van de torens die 
tot de verwoesting de belangrijkste gebouwen van Manhattan waren. 
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figuur 1  
 

 
2p  19 Bekijk afbeelding 16, 17 en 18. 

Van de nieuwe torens valt de Freedomtower het meeste op. 
 Noem, naast het grote formaat, nog twee kenmerken waardoor deze toren meer 

opvalt dan de andere. 
 

2p  20 Bekijk afbeelding 16, 17 en 18. 
Ondanks de verschillen onderling vertonen de torens ook overeenkomsten. 

 Noem twee van die overeenkomsten. 
 

2p  21 Vergelijk afbeelding 14 en 15 met 16, 17 en 18. 
Het ontwerp van het nieuwe WTC is speelser dan het oude WTC.  

 Geef voor deze bewering twee argumenten.  
 

2p  22 Vergelijk afbeelding 16, 17 en 18. 
Libeskind verwijst in zijn Freedomtower op een aantal manieren naar Het Vrijheidsbeeld. 

 Noem twee kenmerken van de Freedomtower die je ook in Het Vrijheidsbeeld aantreft. 
 

2p  23 In 1776 verklaarden de Verenigde Staten zich onafhankelijk van Engeland, van welk land 
het tot die tijd een kolonie was. 

 Noem twee beweegredenen die Libeskind heeft gehad om dit jaartal in zijn ontwerp te 
verwerken. 

In de ochtend van 11 september 2001 werd het WTC door vliegtuigen aangevallen en 
vernield. Bij de aanslag vielen meer dan 2000 doden. De aanval schokte de wereld. 
Op figuur 1 zie je een foto van de aanslag. Het WTC moest, evenals een aantal 
gebouwen in de directe omgeving, worden afgebroken. Enige tijd later werd een 
prijsvraag uitgeschreven voor de herbouw van het WTC en van het gebied eromheen. 
Uit de vele inzendingen werd die van de architect Daniël Libeskind gekozen. Zijn plan 
omvatte verschillende gebouwen. Op afbeelding 16, 17 en 18 zie je montages van zijn 
ontwerp. Het hoogste, de Freedomtower, is 1776 voet (550 meter) hoog. 
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1p  24 In 2008 moet de herbouw zijn afgerond. De Freedomtower is dan het hoogste gebouw ter 
wereld. 

 Leg uit welke politieke betekenis dit voor Amerika zal hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur 2 
 

 
1p  25 Bekijk figuur 2 en afbeelding 19. 

De titel van Zadkines beeld is Monument voor een Verwoeste Stad. 
 Leg uit hoe Zadkine in dit beeld verwijst naar de verwoesting van het centrum van 

Rotterdam. 
 

2p  26 Bekijk afbeelding 19. 
Van dit beeld wordt gezegd dat Zadkine erin geslaagd is de wanhoop van de mens te 
verbeelden. 

 Noem twee aspecten van de voorstelling waarmee Zadkine in dit beeld wanhoop 
heeft verbeeld. 

 
1p  27 Bekijk afbeelding 19. 

Naast wanhoop is in dit monument ook levenskracht verbeeld. Daarbij speelt de manier 
waarop het beeld gemaakt is een belangrijke rol. 

 Leg uit hoe de ontstaanswijze bijdraagt aan de levenskracht die je in dit beeld ziet. 

In 1940 werd, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, het centrum van Rotterdam 
door bombardementen volledig verwoest. Er vielen vele slachtoffers. Op figuur 2 zie je 
een foto van het verwoeste centrum. Ter nagedachtenis aan deze gebeurtenis maakte 
Zadkine in 1951 een monument. Dit bronzen monument zie je op afbeelding 19; het is 
ongeveer 8 meter hoog. 
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figuur 3 
 

 
1p  28 Bekijk afbeelding 15 en 20 en figuur 3. 

Het monument wordt De Voetsporen van de WTC-torens genoemd. 
 Leg uit waarom deze benaming zo toepasselijk is. 

 
 
 
 
 
 
 

2p  29 Bekijk afbeelding 21. 
De herdenkingsruimte is sober. 

 Noem twee manieren waarop Arad hier soberheid heeft bereikt. 
 

2p  30 Bekijk afbeelding 21. 
 Leg uit hoe soberheid kan bijdragen aan het herdenken. 

 
1p  31 Vergelijk afbeelding 19 en 21. 

Zowel Zadkine als Arad verwijzen naar het leven dat, ondanks dramatische 
gebeurtenissen, dóórgaat. 

 Leg aan de hand van afbeelding 19 uit hoe Zadkine daarnaar verwijst. 
 

2p  32  Leg aan de hand van de elementen licht en water uit hoe Arad daarnaar verwijst. 
 

Het monument zal bestaan uit twee ruimten naast elkaar. Beide ruimten zijn twintig 
meter diep. Eén van de twee zal worden ingericht als herdenkingsplek waarnaar 
bezoekers kunnen afdalen. Langs de wanden zal continu water stromen.  
Op afbeelding 21 zie je hoe deze ruimte er uit zal gaan zien.  

Op figuur 3 zie je de plek van het oude WTC. New York wilde op de plaats van de 
aanslag graag een monument plaatsen en schreef daar een ontwerpwedstrijd voor uit. 
Deze werd gewonnen door Michael Arad. Op afbeelding 20 zie je de maquette ervan. 
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OP JEZELF EN SAMEN STERK 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur 4 
 

 
3p  33 Bekijk afbeelding 22 en figuur 4. 

Het object kan als tent worden gebruikt maar ook als jas worden gedragen. 
 Noem drie kenmerken van de Habitent die je ook in een (regen)jas kunt aantreffen. 

 
3p  34 Bekijk afbeelding 22 en figuur 4. 

De Habitent is ontworpen voor mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. 
 Noem drie kenmerken waardoor de Habitent juist voor deze groep mensen geschikt is. 

 
 
 
 
 
 

1p  35 Bekijk afbeelding 23. 
 Geef een argument voor Orta's keuze de Habitent buiten de musea te presenteren. 

Lucy Orta ontwerpt vanaf 1992 objecten voor vluchtelingen en daklozen. Ze wil met 
deze ontwerpen een bijdrage leveren aan een oplossing voor de problemen van deze 
mensen. Op afbeelding 22 zie je haar Habitent, een combinatie van een tent en een 
jas. Op figuur 4 zie je een ontwerptekening van dit object.  

Lucy Orta vindt dat kunst zich moet richten op misstanden in de samenleving. Ze wil 
haar werk dan ook liever niet in musea tentoonstellen, maar gewoon op straat. Op 
afbeelding 23 zie je twee figuren met een Habitent in een stationshal. 
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1p  36 Bekijk afbeelding 22 en 23. 
Orta levert met haar werk commentaar op de samenleving. 

 Leg uit welk commentaar dat is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur 5 
 

 
2p  37 Bekijk figuur 5. 

Doordat de afzonderlijke objecten worden samengevoegd ontstaat er eenheid en 
verbondenheid. 

 Noem nog twee andere aspecten waardoor deze objecten een eenheid vormen. 
 

1p  38 Bekijk figuur 4 en 5. 
Figuur 4 en 5 zijn tekeningen van Orta. 
Geef aan welke de meest voor de hand liggende fase van het werkproces is waarin deze 
gemaakt zijn. 
A in de oriëntatiefase 
B bij het vaststellen van het ontwerp 
C in de presentatiefase 
 
 
 
 
 

2p  39 Bekijk afbeelding 26 en 27. 
Met dit werk wil Orta duidelijk maken dat 'je samen sterker bent dan alleen'. 

 Noem twee manieren waarop Orta dat verbeeldt. 
 

2p  40 Bekijk afbeelding 26 en 27. 
Ook dit werk heeft een demonstratief karakter. 

 Noem twee kenmerken die bijdragen aan dit karakter. 
 

Op afbeelding 24 zie je van Orta vier objecten die aan elkaar geritst zijn en daardoor 
een 'meerpersoonstent' vormen; op afbeelding 25 worden de objecten als een 
'meerpersoonsjas' gedragen. Met deze objecten wil Orta commentaar leveren op de 
huidige samenleving waarin veel mensen eenzaam zijn. Op figuur 5 zie je een 
ontwerptekening. 

Op afbeelding 26 en 27 zie je twee opnamen van Nexus, een ander project van Orta. 
Nexus kan vertaald worden met knoop. 
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TEN STRIJDE 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  1 Bekijk afbeelding 1 en 1a. 
Deze maliënkolder biedt de soldaat bescherming tegen aanvallen met zwaarden en 
steekwapens. 

 Noem twee kenmerken waardoor deze maliënkolder de soldaat beschermt. 
 

2p  2 Onder de maliënkolder dragen de soldaten ter bescherming een vest van leer. 
 Noem twee zaken waartegen een dergelijk vest bescherming biedt. 

 
1p  3 Bekijk afbeelding 1 en 1a. 

De maliënkolder is zó gemaakt dat de soldaat zich tijdens gevechten soepel kan 
bewegen. 

 Leg dit uit aan de hand van de constructie. 
 
 
 
 
 
 
 

2p  4 Vergelijk afbeelding 2 en 3. 
 Noem twee kenmerken van het harnas die je ook aantreft in de kleding van de graaf 

op afbeelding 3. 
 

3p  5 Vergelijk afbeelding 1 en 2. 
De soldaat die het harnas op afbeelding 2 draagt lijkt beter beschermd dan de soldaat 
met de maliënkolder op afbeelding 1. 

 Leg aan de hand van drie aspecten van de vormgeving uit dat het harnas meer 
bescherming lijkt te bieden dan de maliënkolder. 

 
2p  6 Vergelijk afbeelding 1 en 2. 

Toch is de soldaat in het harnas tijdens het gevecht minder beschermd dan de soldaat in 
de maliënkolder. 

 Geef hiervoor twee argumenten. 
 
 
 
 
 
 

2p  7 Vergelijk afbeelding 1 en 4. 
 Noem, naast de verbinding met ringetjes, twee overeenkomsten tussen de 

maliënkolder en het ontwerp van Rabanne. 

Soldaten dragen speciale kleding. Die kleding is zo gemaakt dat deze hen tijdens 
gevechten beschermt. Op afbeelding 1 zie je een Romeinse soldaat. De soldaat draagt 
een mouwloos vest, een zogenaamde maliënkolder. Het vest bestaat uit kleine metalen
plaatjes die onderling met ringetjes zijn verbonden. Afbeelding 1a toont deze plaatjes 
die onderling met ringetjes zijn verbonden. 

Op afbeelding 2 zie je een zestiende-eeuws harnas. Het is gemaakt van metalen 
elementen die door middel van scharnieren zijn verbonden. De vormgeving van het 
harnas is geïnspireerd op de toenmalige hofkleding. Op afbeelding 3 zie je een 
modieus geklede Engelse graaf uit die tijd. 

Midden vorige eeuw maakte Paco Rabanne ontwerpen die geïnspireerd waren op 
maliënkolders. Op afbeelding 4 zie je zo’n ontwerp van Rabanne. Het is gemaakt van 
metalen plaatjes die door ringetjes verbonden zijn. 
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2p  8 Bekijk afbeelding 4. 
De modeontwerper Rabanne kreeg met deze kleding in de modewereld de bijnaam ‘smid’. 

 Leg aan de hand van dit ontwerp deze bijnaam uit. 
 
 
 
 
 
 

2p  9 Bekijk afbeelding 5. 
De punker op afbeelding 5 zou je op basis van zijn ‘uitrusting’ een strijder kunnen 
noemen. 

 Noem twee kenmerken die daarnaar verwijzen. 
 
 
 
 
 

2p  10 Bekijk afbeelding 5. 
 Noem twee kenmerken waardoor deze kleding er goedkoop en armoedig uitziet. 

 
 
RODIN EN DE BURGERS VAN CALAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3p  11 Bekijk afbeelding 6, 7 en 8. 
Je ziet dat de figuren lijden. 

 Geef drie voorbeelden van hun lijden. 
 

3p  12 Bekijk afbeelding 6, 7 en 8. 
 Noem drie aspecten van de vormgeving waarmee hun lijden wordt verbeeld. 

 
2p  13 Bekijk afbeelding 6, 7 en 8. 

De figuren zijn als eenheid weergegeven. Dat komt onder meer doordat ze uit hetzelfde 
materiaal zijn gemaakt en op één ondergrond staan. Toch kun je ook beweren dat dit 
monument uit een aantal verschillende individuen bestaat. 

 Geef voor deze laatste bewering twee argumenten. 

Punkers trokken in de jaren negentig ten strijde tegen het burgerlijke van de heden-
daagse samenleving. Hun afkeer maakten ze onder andere zichtbaar in hun kleding. 
Op afbeelding 5 zie je zo’n punker. 

Punkers proberen ‘van niets iets te maken’ en maken hun kleding zelf. Hun kleding 
wordt dan ook wel de Armoedelook genoemd. 

In 1347, tijdens de 100-jarige oorlog, wilde de Engelse koning de Franse havenstad 
Calais innemen. Hij omsingelde de stad en dreigde deze te vernietigen, mits een 
aantal inwoners bereid was hem de sleutel van de stadspoort te overhandigen en 
daarna te sterven. Zes inwoners van Calais boden zich vrijwillig aan. 
Op afbeelding 6 zie je het monument De Burgers van Calais dat Rodin omstreeks 
1884 in opdracht van de stad Calais van deze historische gebeurtenis maakte. Rodin 
nam als uitgangspunt voor dit monument het moment waarop deze inwoners aan hun 
tocht naar de Engelse koning begonnen. Op afbeelding 7 en 8 zie je details. Het 
monument is van brons en 220 x 245 x 200 cm. 
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1p  14 Bekijk afbeelding 6, 7, 8, 9 en 10. 
 Leg uit waarom Rodin bestaande beelden bestudeerde en schetste. 

 
 
 
 
 
 

1p  15 Vergelijk afbeelding 11 met de sleuteldrager op afbeelding 6. 
In vergelijking met de sleuteldrager in de studie lijkt de sleuteldrager in het monument 
moediger. 

 Noem één kenmerk dat bijdraagt aan het moedige karakter van de sleuteldrager in het 
monument. 

 
 
 
 
 

2p  16 Bekijk afbeelding 12. 
 Leg uit welke voordelen het maken van dergelijke foto’s voor Rodin had én waarom hij 

er op tekende. 
 
 
 
 
 
 
 

1p  17 Bekijk afbeelding 6 en 13.  
Door plaatsing op de grond is het monument voor de beschouwer confronterender en 
dramatischer dan op de sokkel. 

 Leg dit uit. 
 

1p  18 De Burgers van Calais is in brons gegoten. Op verschillende plaatsen in de wereld staat 
precies hetzelfde monument als in Calais. 

 Leg uit waarom er meerdere exemplaren van kunnen zijn. 
 

1p  19 Voor Calais is dit monument een herinnering aan een gebeurtenis uit de veertiende eeuw. 
In andere steden heeft het deze functie niet. 

 Leg uit welke symbolische functie het in andere plaatsen kan hebben. 
 
 

Ter voorbereiding op het maken van beelden bezocht Rodin vaak musea waar hij  
tekeningen maakte van beelden die hij daar zag. Zo ook van het reliëf dat je ziet op 
afbeelding 9; het is een sterfscène. Van dit reliëf maakte Rodin de schets die je op 
afbeelding 10 ziet. 

Voordat Rodin aan een echt beeld begon, maakte hij vaak studies in gips. Op 
afbeelding 11 zie je zo’n studie. Het is een oefening voor de sleuteldrager op 
afbeelding 6 die in het monument rechts staat.

Afbeelding 12 is een foto van een andere studie in gips. Je ziet dat Rodin op die foto 
lijnen heeft aangebracht. 

Toen De Burgers van Calais af was, werd het door het gemeentebestuur op een hoge 
sokkel geplaatst. Een opname daarvan zie je op afbeelding 13. Rodin was het met 
deze wijze van presenteren niet eens. Hij wist het gemeentebestuur over te halen om 
het van de sokkel te halen en op de grond te plaatsen. 
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PIJN EN VERDRIET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  20 Bekijk afbeelding 14. 
 Noem één manier waarop de lichamelijke pijn van de gekruisigde is verbeeld. 

 
1p  21 Bekijk afbeelding 14. 

 Noem één manier waarop de maker het verdriet van Maria heeft verbeeld. 
 

2p  22 Bekijk afbeelding 14. 
Maria en de volgelingen links vormen een groep; de soldaten rechts een andere groep. 

 Noem twee manieren waarop de scheiding tussen deze groepen is aangegeven. 
 

3p  23 Bekijk afbeelding 14. 
De twee groepen vertonen een aantal verschillen. 

 Noem drie aspecten van de voorstelling waarin zij verschillen.  
 

1p  24 Bekijk afbeelding 14. 
Deze miniatuur is een illustratie uit een middeleeuwse bijbel. Bij het maken van dergelijke 
illustraties werden vaak kostbare materialen gebruikt. 

 Leg uit waarom hiervoor kostbare materialen werden gebruikt. 
 
 
 
 
 
 
 

3p  25 Vergelijk afbeelding 14 en 15. 
In vergelijking met afbeelding 14 is de kruisiging op afbeelding 15 dramatischer. 

 Leg aan de hand van drie kenmerken van het gekruisigde lichaam op afbeelding 15 uit 
waardoor deze kruisiging dramatischer is dan die op afbeelding 14. 

 
2p  26 Bekijk afbeelding 15. 

De donkere achtergrond versterkt de dramatiek van de gebeurtenis op de voorgrond. 
 Noem twee manieren waarop de donkere achtergrond de dramatiek van de kruisiging 

versterkt.  
 

1p  27 Bekijk afbeelding 15. 
Het schilderij is erg realistisch.  

 Noem één aspect van de vormgeving dat bijdraagt aan het realistische karakter.  

Op afbeelding 14, 15 en 16 zie je kruisigingen. Een kruisiging was een zeer pijnlijke en 
vernederende straf die doorgaans aan misdadigers en slaven werd opgelegd. Ook 
Jezus Christus, die door de Romeinen als een misdadiger werd gezien, werd door 
kruisiging gedood. 

Op afbeelding 14 zie je een miniatuur van een kruisiging uit een middeleeuwse bijbel. 
Aan het kruis zie je Jezus Christus, links zijn moeder Maria met enkele volgelingen, 
rechts een paar Romeinse soldaten. De achtergrond wordt gevormd door hoofdjes van 
engelen.  

Mathias Grünewald schilderde in 1515 de kruisiging die je ziet op afbeelding 15. In 
het midden zie je de gekruisigde Jezus Christus; rechts een volgeling. Links enkele 
personen onder meer zijn moeder Maria. Het schilderij is vele malen groter dan de 
miniatuur op afbeelding 14. 
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3p  28 Vergelijk afbeelding 14 en 15. 
In vergelijking met het schilderij op afbeelding 15 is er in de miniatuur op afbeelding 14 
weinig ruimtelijkheid gesuggereerd. 

 Noem drie kenmerken waardoor er op afbeelding 14 maar weinig ruimtelijkheid is. 
 

2p  29 Bekijk afbeelding 15. 
Dit schilderij hing oorspronkelijk in een kapel van een ziekenhuis. Patiënten werden, 
voordat ze een medische behandeling ondergingen, naar deze kapel gebracht. Men 
veronderstelde dat zij door het zien van dit schilderij gesterkt zouden worden. 

 Geef voor deze veronderstelling twee argumenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3p  30 Bekijk afbeelding 16. 
In dit schilderij zie je aspecten die naar vervolgingen en lijden verwijzen.  

 Noem drie van deze aspecten. 
 

3p  31 Bekijk afbeelding 16. 
Wanneer je let op de vormgeving lijkt het of Chagall verschillende belevenissen uit zijn 
jeugd hier heeft samengevoegd. 

 Geef voor deze bewering drie argumenten. 
 

2p  32 Bekijk afbeelding 16. 
Van deze kruisiging wordt gezegd dat deze nauwelijks verwijst naar het lijden van 
Christus maar veel meer naar dat van Chagall zelf.  

 Leg uit dat dit schilderij ook kan worden geïnterpreteerd als een beeld van het lijden 
van Chagall.  

 
3p  33 Vergelijk afbeelding 15 en 16. 

Het schilderij van Chagall is minder realistisch en minder dramatisch dan het schilderij op 
afbeelding 15.  

 Leg aan de hand van drie aspecten van de vormgeving uit dat het schilderij op 
afbeelding 16 minder realistisch is dan het schilderij op afbeelding 15. 

 
1p  34  Leg aan de hand van het kleurgebruik uit hoe Chagall de dramatiek van de kruisiging 

verzacht. 
 

In het begin van de twintigste eeuw vonden in veel landen jodenvervolgingen plaats, 
ook in Rusland. Als kind van joodse ouders maakte Marc Chagall deze vervolgingen 
mee. In veel van zijn schilderijen spelen herinneringen aan deze gruwelijke 
gebeurtenissen een rol. Op afbeelding 16 zie je de Witte Kruisiging die hij in 1938 
schilderde. 
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ACHTER SLOT EN GRENDEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3p  35 Bekijk afbeelding 17, 18 en 19. 
Dit gebouw ziet er ontoegankelijk uit. 

 Noem drie aspecten die aan het ontoegankelijke karakter van de koepelgevangenis 
bijdragen. 

 
2p  36 Bekijk afbeelding 20. 

De torens hebben zowel een praktische als een symbolische functie. 
 Geef twee voorbeelden van de symbolische functie.  

 
1p  37 Bekijk afbeelding 21. 

 Leg uit dat je vanuit één punt zicht hebt op het hele interieur.  
 

1p  38 Bekijk afbeelding 21. 
 Leg uit hoe opsluiting in deze gevangenis bijdraagt aan de eenzaamheid van 

gevangenen. 
 
 

In de negentiende eeuw vond opsluiting vaak plaats in een koepelgevangenis. 
Een voorbeeld van zo’n gevangenis is de gevangenis te Arnhem die rond 1886 werd 
gebouwd naar een ontwerp van Jan Frederik Metzelaar. Op afbeelding 17 zie je een 
oude tekening waarop je zowel de buiten- als de binnenkant van dit gebouw ziet. Op 
afbeelding 18 zie je een oude opname en op afbeelding 19 een gedeelte van de koepel 
en de ommuring. Op afbeelding 20 zie je de toegangspoort en op afbeelding 21 het 
(hedendaagse) interieur. 
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