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Inzenden scores
Uiterlijk op 18 april de scores van de
alfabetisch eerste tien kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met zo veel mogelijk overeenkomstige
toepassing van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-
v.b.o. Van overeenkomstige toepassing is ook de Regeling beoordeling centraal examen,
CEVO 94-427, Uitleg Gele katern nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
1a De directeur kan een tweede corrector aanwijzen. In dat geval dient in dit
correctievoorschrift voor „gecommiteerde” telkens te worden gelezen: „tweede
corrector”. Indien de directeur geen tweede corrector aanwijst zijn de betreffende
bepalingen niet van toepassing.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

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

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

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

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

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

5 Voor deze toets kunnen maximaal 70 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Indien geen
tweede corrector is aangewezen stelt de examinator de score vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer die de school heeft vastgesteld.
De CEVO zal een waarde voor de normeringsterm N bekend maken, die zou hebben
gegolden, als deze toets als centraal examen was afgenomen.

■■■■ 3 Antwoordmodel

■■■■ Burgerlijke cultuur van Nederland in de zeventiende eeuw

■■■■ Gijsbrecht van Amstel

Maximumscore 2
1 ■ Antwoorden moeten de volgende strekking hebben:

Ligging: Amsterdam was een havenstad die gunstig lag tussen verschillende handelsroutes
in Europa, of van waaruit verbindingen met Noord (Noord- en Oostzee) en Zuid
(Middellandse Zee), dus met de hele wereld mogelijk waren. Zo kon de stad uitgroeien
tot het belangrijkste handelscentrum (stapelmarkt met veel pakhuizen) van Europa
Bevolkingssamenstelling: Amsterdam groeide heel snel uit tot een grote welvarende stad:
vanwege de religieuze verdraagzaamheid immigreerden grote groepen joden en
protestanten (vooral Franse Hugenoten) die in katholieke landen vervolgd werden.
Zij brachten nieuwe kennis mee en nieuwe handelspraktijken (en kapitaal)

Indien de Afrikaanse of Arabische kooplieden op de prent tot de bevolking zijn gerekend

Maximumscore 2
2 ■ Uit het feit dat Vondel zijn stuk opdraagt aan het stadsbestuur kun je afleiden dat dit

bestuur de schouwburg heeft laten bouwen en/of de opdrachtgever/financier is van het
openingsstuk de Gijsbrecht
Dit houdt in dat de toneelkunst in hoge mate afhankelijk was van het beleid van deze
bestuurders (die invloed konden uitoefenen op het soort toneelstukken dat gespeeld werd
of op de inhoud) of dat cultuur en politiek sterk met elkaar verbonden waren: door
prestigieuze culturele projecten onderstreepten de regenten hun macht en/of verhoogden
zij de status van de stad

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

• Het is een historisch stuk dat handelt over hun eigen geschiedenis of het verleden van
hun eigen stad. (Gijsbrecht heeft echt bestaan en Amsterdam is in 1304 in vlammen
opgegaan, zij het niet in de kerstnacht.)

• Gijsbrecht wordt als een held voorgesteld die samen met het dappere en vrijheidslievende
Amsterdamse volk strijdt tegen vreemde overheersing.

• Hoewel de stad tenonder gaat eindigt het stuk met een belofte die inmiddels is vervuld:
de stad is vrij van vreemde heerschappij en/of de stad is welvarend in de zeventiende
eeuw (en dat kunnen de burgers opvatten als een compliment aan hun vrijheidslievende
of ondernemende geest).

• De herrijzenis van de stad (een stralende toekomst) wordt aangekondigd door de engel
Rafaël, waardoor God zelf de vrijheidsstrijd van de Amsterdammers lijkt te steunen.

per juist antwoord

Maximumscore 2
4 ■ Het stelt Amsterdam op één lijn met steden die in de klassieke (mythologische/historische)

verhalen een bijzondere rol spelen
Het is een teken van eruditie: het betekent dat je je klassieken kent en als dichter/schrijver
deel uitmaakt van een intellectuele elite

Maximumscore 3
5 ■ eenheid van tijd: aan dit principe is voldaan: het stuk voltrekt zich binnen vierentwintig

uur of het speelt zich af in de kerstnacht

eenheid van plaats: hieraan is niet helemaal voldaan: het stuk speelt zich weliswaar in
Amsterdam af maar op verschillende locaties (de Dam, de Amstelburcht, de
Haarlemmerpoort, het Clarissenklooster)

eenheid van handeling (één van de volgende):
• Hieraan is voldaan omdat het hele stuk in het teken staat van één grote gebeurtenis: de

ondergang van de stad Amsterdam.
• Hieraan is niet voldaan omdat het eerst gaat over de ondergang van Gijsbrecht van

Amstel, die in het laatste bedrijf gered wordt. Het laatste bedrijf gaat over de ondergang
van Amsterdam (die niet definitief is: de stad zal herrijzen. De vlucht of redding van
Gijsbrecht is hiervoor het symbool).

Maximumscore 2
6 ■ twee van de volgende:

• De aanwezigheid van een tragische held, of: de held gaat buiten zijn schuld ten onder.
• Het stuk bestaat uit vijf bedrijven.
• Bedrijven worden afgesloten met een rei of ’koor’, of: er zijn reien toegevoegd, een

gebruik uit antieke toneelstukken (om scènes te kunnen beschrijven die niet gespeeld zijn
of om betekenissen en/of verbanden aan te kunnen geven).

• Er is een ommekeer in de gemoedstoestand van de held waardoor dramatiek ontstaat in
het stuk (van blijdschap om de vermeende overwinning naar de tragiek van de ondergang).

• het optreden van een geestverschijning, in dit geval de engel Rafaël, waardoor een
samenhang met hemelse beschikkingen ontstaat (deus ex machina)

• opening met lange monoloog

per juist antwoord

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

• De Gijsbrecht werd te katholiek gevonden (met priesters en nonnen en de nachtmis) of: er
worden katholieke rituelen getoond die door de protestanten afgoderij werden gevonden.

• In het stuk zijn katholieken slachtoffers (van ’goddeloze boeven’), terwijl de Tachtigjarige
Oorlog juist gevoerd werd tegen de (Spaanse) katholieke onderdrukking.

• Toneel werd onzedig en zondig gevonden (is van heidense oorsprong en zou lichaam en
ziel bederven).

• De kerstdag mocht niet ontheiligd worden (door een toneelvoorstelling).

per juist antwoord

Maximumscore 2
8 ■ Amsterdam werd gekenmerkt door pluriformiteit van geloofsgroepen, waarvan de

protestantse (Calvinistische) de officiële was. Godsdienstvrijheid of ’vrijheid van geweten’
hield in dat andere groepen (katholieken, joden) slechts werden gedoogd. (Om
pragmatische redenen: problemen tussen andersdenkende burgers zouden de handel
schaden.) Zo mochten katholieken hun geloof niet in het openbaar uitoefenen (en waren
ze gedwongen dat in schuilkerken te doen).

Indien een relevant deel van het antwoord juist

Maximumscore 4
9 ■ – fragment 1 (openingsscène Croiset):

• realistische of dramatische acteerstijl 
• spectaculair ’filmisch’ toneelbeeld met kruitdamp en gewonde soldaten, een soort

oorlogsdocumentatie (en realistische, enigszins tijdloze kostumering)
– fragment 2 (openingsscène Swarte):

• overdreven of absurdistische acteerstijl (met muziek, danspasjes en een ’knipoog’ naar het
publiek)

• minimaal toneelbeeld (het is een ’ring’ met sneeuw) en het kostuum van Gijsbrecht is een
cliché van Romeinse kleding (om het klassieke van het stuk aan te geven) 

Maximumscore 1
10 ■ één van de volgende:

• Het is de scène waarin de profetie wordt uitgesproken: Amsterdam zal herrijzen.
• Het is een deus ex machina: de engel redt Gijsbrecht van de ondergang.

Maximumscore 2
11 ■ Antwoorden moeten de volgende strekking hebben:

De traditie moet worden voortgezet want (één van de volgende):
• Door de Gijsbrecht te blijven opvoeren houd je de literaire faam van Nederlandse

schrijvers als Vondel in stand.
• Door het in stand houden van een eeuwenlange traditie maken jongeren kennis met ons

cultureel erfgoed.
• Het is een klassieker die theatermakers zal blijven uitdagen tot nieuwe interpretaties en

vondsten die voor hun eigen tijd interessant zijn.

De traditie moet niet worden voortgezet want (één van de volgende):
• De taal is zeventiende-eeuws Nederlands en daardoor moeilijk te volgen voor een

hedendaags publiek, of: de taal is erg retorisch met veel omhaal van woorden en daardoor
vermoeiend.

• Het stuk bestaat vooral uit voordracht zonder veel actie, dus is te statisch en/of visueel te
saai voor ons levenstempo en/of voor de hedendaagse kijker, die meer actie verlangt.

• Vondels thema waarin religie, moraal en/of chauvinisme/patriottisme zo belangrijk zijn is
voor hedendaags publiek niet meer herkenbaar of actueel.

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

• Gijsbrecht is weergegeven als een schaatser die de wedstrijd gewonnen heeft, met beker
en vol ’medailles’, een hedendaagse en typisch Nederlandse held.

• Een eigentijdse figuur (een schaatser, of: Rieks Swarte) wordt verbonden met het
Amsterdam van destijds, te zien aan de zeventiende-eeuwse gevel (en het bruggetje).

• Een eigentijdse figuur wordt verbonden met iets van alle tijden: de winter, die verwijst
naar de kerstnacht waarin het stuk zich afspeelt.

• De hedendaagse held is behangen met ’medailles’ (toneelmaskers, een klassieke tempel,
het wapen van Amsterdam) die verwijzen naar de vele triomfen van het stuk dat al
oneindig vaak is opgevoerd.

• Het affiche heeft behalve een eigentijdse figuur een klassieke belettering, of: de naam
Gijsbrecht is in Oudhollands schoonschrift uitgevoerd.

per juist antwoord

■■■■ Cultuur van het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw

■■■■ La Création du Monde

Maximumscore 2
13 ■ twee van de volgende:

• Het komt voort uit het idealiseren van primitieve culturen en/of van de ’wilde’ primitieve
mens, omdat gedacht werd dat die culturen niet bedorven waren door de vooruitgang en
dus nog puur en zuiver waren.

• Het komt voort uit het relativeren van de (superioriteit van de) Westerse cultuur en
religie (en een beschaving waarbinnen een Eerste Wereldoorlog mogelijk was geweest).

• Door confrontatie met kunst/producten uit andere werelddelen (bijvoorbeeld op
Wereldtentoonstellingen) raakten kunstenaars geboeid door de onverwachte nieuwe
mogelijkheden die andere culturen boden voor hun eigen werk.

per juist antwoord

Maximumscore 2
14 ■ twee van de volgende:

• Het toneelbeeld/decor is abstract of kubistisch.
• Er is invloed van Afrikaanse sculpturen zichtbaar.
• De dansers zijn niet of nauwelijks als mens herkenbaar.

per juist aspect

Maximumscore 3
15 ■ Jazzy melodielijn: het gebruik van blue notes, of: zwevende intervallen (verlaagde terts,

septiem of kwint), of: glissandi (glijtonen) en/of dirty intonation (geen standaard klassieke
toonvorming), of: verschillende zelfstandige tegelijk klinkende melodielijnen, of:
afwisseling van solistische inzetten of van solo-instrumenten
Jazzy ritmiek: het gebruik van syncopen, of: het verschuiven van maataccenten van zware
naar lichte maatdelen, of: de muziek swingt
Instrumentatie: slagwerk en blaasinstrumenten als in een jazz-orkest 

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 4
16 ■ Muziekfragment 1 ondersteunt scenariodeel a want (één van de volgende):

• Het rustige tempo van de muziek past bij het langzaam opgaan van het doek en/of steunt
de trage bewegingen op het toneel.

• De hoofdmelodie wordt een paar keer onderbroken, bijvoorbeeld door dissonerende
tromboneklanken: de massa tegenover de reuzengodheden.

• De stijgende lijn van de melodie en/of de toenemende dynamiek (crescendo) bouwt de
spanning op, gevolgd door ontspanning door dalende melodie en decrescendo (dit komt
twee keer voor).

• (Aan het eind van het fragment:) een signaalachtige trompetmelodie met slagwerk
(snare-drum): opening van het stuk.

Muziekfragment 2 ondersteunt scenariodeel b want (één van de volgende):
• Verschillende instrumenten spelen na elkaar hetzelfde thema (of fugato-techniek) en

spelen daarna door: het een na het andere schepsel ontstaat uit de massa.
• Het chaotische klankbeeld van de verschillende instrumenten en de verschillende

melodische lijnen: het toneel vult zich met schepsels die zich door elkaar bewegen.

Muziekfragment 3 ondersteunt scenariodeel c want (één van de volgende):
• De trage melodie van de hobo (geïmiteerd door de trombone) past bij het zich langzaam

losmaken van schepsels uit de massa in het midden.
• De langzame melodie van het begin wordt door verschillende instrumenten aangevuld

met verschillende tegenmelodieën: steeds meer schepsels sluiten zich aan.
• Het ritme wekt de suggestie van een dans.
• In het tweede deel van dit fragment wordt het tempo steeds sneller: de rondedans wordt

steeds sneller.

Muziekfragment 4 ondersteunt scenariodeel d want (één van de volgende):
• De heterogene klankkleur en/of de polyfone meerstemmigheid kan gezien worden als

verbeelding van de vele verschillende wezens die aan de dans deelnemen.
• Steeds complexere melodische structuren (verdichting van het stemmenweefsel) en steeds

luider: de dans wordt steeds hectischer.
• Het vertragen/ritenuto en geleidelijk zachter worden/decrescendo aan het einde (en

vooral de verdunning van het stemmenweefsel) geven het ’uitdoven’ van de dans aan.

Maximumscore 1
17 ■ één van de volgende:

• Programmamuziek is vooral een negentiende-eeuws muzikaal genre (en vroeg-twintigste
eeuws) dat niet past in de cultuur van het moderne.

• De term programmamuziek is vooral van toepassing op symfonische muziek of muziek
voor de concertzaal en niet op muziek bij een dansvoorstelling.

• Programmamuziek verbeeldt met muzikale middelen het buitenmuzikale. In sommige
delen uit La Création du Monde worden structuren gebruikt die tot het domein van de
absolute muziek behoren (zoals het fugatische muziekfragment 2) en ook bij andere
gedeelten is niet altijd een hecht verband tussen muziek en verhaal.

Maximumscore 2
18 ■ twee van de volgende:

• De dansers hadden geen bewegingsvrijheid.
• De choreografie en/of de dansers waren ondergeschikt aan de visuele aspecten van het

toneelbeeld, of: de dansers waren vooral bewegers van het toneelbeeld, of: de dansers
vergaarden zo geen individuele roem of erkenning.

• Het stuk ging in tegen alle academische waarden die op dat moment in de danskunst
golden: er waren bijvoorbeeld dansers die op stelten liepen, of dansers die op handen en
voeten bewogen, en/of dansers konden geen virtuositeit of elegantie tentoonspreiden.

per juist antwoord

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

• In zulke kostuums en/of in zo’n toneelbeeld krijgt dans geen enkele mogelijkheid tot
ontplooiing.

• De beeldende vernieuwingen van Léger werden al snel gedateerd of ouderwets gevonden.
• De technische vernieuwingen van de modernisten in het theater zijn achterhaald of niet

meer interessant.
• Decors en zetstukken zijn groot en complex van vorm dus het is lastig om ze goed te

bewaren en/of ingewikkeld om ze opnieuw uit te voeren.
• Dit toneelbeeld beperkt choreografen (als zij een nieuwe versie willen maken) in hun

vrijheid.

per juist antwoord

Maximumscore 1
20 ■ één van de volgende:

• de maatschappij veranderen of het publiek shockeren of door te shockeren invloed hebben
op het veranderen van de maatschappij.

• Ze wilden een andere, rauwere kunst maken (in plaats van romantische balletten), dus
een uitvoering die meer in de moderne wereld paste en/of waardoor een nieuwe culturele
bewustwording tot stand komt.

Maximumscore 2
21 ■ Antwoorden moeten de volgende strekking hebben:

ja (twee van de volgende):
• Het publiek werd geconfronteerd met nieuwe, moderne opvattingen over theater: met een

schelle, harde vormgeving van decors en kostuums (in een stijl die niet esthetisch
aandeed) en/of met dansers als bewegende decors en/of het gebruik van jazzmuziek die
als kunst werd gepresenteerd.

• Door een Afrikaans scheppingsverhaal te presenteren werd het bijbelse scheppingsverhaal
gerelativeerd of zelfs ontheiligd.

• De tegenstelling tussen primitief en futuristisch in de enscenering past bij de grote
tegenstellingen in onze maatschappij, waarin de techniek dreigt te gaan overheersen en
oude waarden geen houvast meer bieden.

per juist argument

nee (twee van de volgende):
• Het exotische en primitieve wordt uitsluitend gebruikt om een nieuwe, moderne

vormgeving te verkrijgen en het publiek daarmee te vermaken. Het draagt niets bij aan
een verruiming of verandering van het beeld dat men had van het primitieve.

• Behalve dissonerende klanken bevat de muziek elementen van amusementsmuziek.
• Het gaat om een Afrikaans verhaal, maar nergens is geprobeerd om de diepere zin van

deze mythe aan te geven.

per juist argument

Maximumscore 2
22 ■ twee van de volgende:

• De dans is vrij en ongeremd.
• veel sensuele heupbewegingen
• Door de schaarse kleding wordt de erotiek van het bewegende lichaam nog versterkt (en

dat verwijst naar de oorsprong of naar natuurleven).

per juist antwoord

Antwoorden Deel-
scores

100015 CV48 8 Lees verder
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Maximumscore 2
23 ■ De dans van Baker is vermaak: geeft een karikaturaal beeld van de primitieve mens, een

’vrije wilde’ in een oerwoud, niet belemmerd door maatschappelijke normen
La Création du Monde kan worden opgevat als een artistiek onderzoek naar de
oorsprong of naar zuiverheid (in een tijdperk van techniek en industrie)

■■■■ Cultuur van Romantiek en Realisme in de negentiende eeuw en Massacultuur in de
tweede helft van de twintigste eeuw

■■■■ Fotografie en beeldende kunst

Maximumscore 1
24 ■ De maatschappelijke positie van de kleine burgerij wordt steeds beter. Een toenemende

groep mensen komt daardoor in goeden doen en krijgt behoefte aan zaken die tot dan
toe voorbehouden waren aan de adel en de gezeten burgerij. Het zich laten portretteren
is daar een voorbeeld van.

Maximumscore 1
25 ■ Het schilderen van dergelijke gedetailleerde portretten is zeer tijdrovend (een schilder

kan dus maar een beperkt aantal klanten bedienen) en daarom duur. Voor grote groepen
burgers was het niet te betalen.

Maximumscore 1
26 ■ één van de volgende:

• In zeer korte tijd kon de fotograaf eenzelfde natuurgetrouw resultaat bereiken als de
schilder na lang werken.

• De fotografie bleek even goed als de schilderkunst een zo natuurgetrouw mogelijk beeld
te kunnen geven van een persoon.

Maximumscore 2
27 ■ Antwoorden moeten de volgende strekking hebben:

De fotografie was volgens hen alleen maar een techniek, geen handwerk waar talent of
een lange academische scholing voor nodig was, of: iedereen die met een fototoestel kan
omgaan kan een foto maken: dit kan nooit een garantie zijn voor kunstzinnige kwaliteit
Een schilder herschept de natuur op artistieke wijze, naar de regels van de kunst en/of
met inbreng van visie en/of persoonlijk gevoel. Een fotograaf legt domweg de gegevens
vast die het object biedt, hij creëert niets

Maximumscore 1 
28 ■ Het antwoord moet de volgende strekking hebben:

Het kunstzinnige van een product zit niet in de techniek. De fotografische techniek is
slechts een middel, net als penseel en verf middelen zijn. De kunstzinnigheid wordt
bepaald door de artistieke keuzes van de maker (met betrekking tot compositie,
belichting, pose enzovoort) en/of door zijn ideeën.

Maximumscore 1
29 ■ één van de volgende:

• In de opvatting van Warhol wordt het kunstenaarschap nauwelijks meer bepaald door
persoonlijke betrokkenheid bij het ontstaansproces en/of ambachtelijkheid is niet meer
van belang.

• In de opvatting van Warhol is de discussie over het gebruikte medium niet meer belangrijk:
de kunstenaar genereert beelden, niet meer en niet minder dan een fotograaf doet.

Antwoorden Deel-
scores

100015 CV48 9 Lees verder
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Maximumscore 2
30 ■ Kunstwerken die tot stand komen in een ’fabriek’ kunnen worden beschouwd als een

soort industriële of commerciële producten
De Car Crash-series hebben door hun gelijkvormigheid het karakter van een industrieel
product, of: de Car Crash-werken bestaan uit een herhaling van dezelfde beelden of
’objecten’ (binnen één werk, maar ook omdat het een serie van gelijksoortige werken is)
alsof het een massaproduct betreft, of: de series zijn uitgevoerd in een druktechniek
waardoor er een grote oplage mogelijk is die de kunstwerken een commercieel karakter
geeft

Maximumscore 2
31 ■ Gruwelijke beelden als die van auto-ongelukken kennen we meestal niet uit eigen ervaring

maar uit de media (televisie- en filmbeelden, krantenfoto’s). Dit maakt het tot een ervaring
uit de tweede hand, waarmee iedereen op dezelfde wijze wordt geconfronteerd.

Indien een relevant deel van het antwoord juist

Maximumscore 2
32 ■ twee van de volgende:

• Basis van beide is (de pose of het etaleren van) onverschilligheid: er is geen aanwijsbaar
idee van betrokkenheid.

• Zowel zijn films als zijn zeefdrukken worden (voornamelijk) door anderen vervaardigd.
• Zowel voor de films als voor de zeefdrukken geldt dat Warhol geen verhalen maakt, maar

uitsluitend beelden uit de werkelijkheid registreert, zonder dramatisch verloop.
• De herhaling binnen zijn gezeefdrukte schilderijen komt overeen met het onveranderlijke

beeld van zijn films, of: films en ’schilderijen’ zijn gebaseerd op één beeld dat zich steeds
herhaalt, zonder ontwikkeling in de voorstelling.

per juist antwoord

Maximumscore 2
33 ■ Antwoorden moeten de volgende strekking hebben:

twee van de volgende:
• Bij Warhol is het uitgangspunt de alledaagsheid van het bestaan; daarbij doet hij geen

beroep op (al dan niet geregisseerde) emoties. Big Brother zocht meer sensatie: er was de
spanning van de emotionele betrokkenheid en de spanning van het onverwachte.

• Bij Big Brother kon het publiek zich identificeren met gewone, herkenbare mensen,
terwijl de Factory-acteurs bijzondere, interessante types waren.

• Warhol maakte ’cleane’ films die zich op één ding concentreerden; Big Brother was een
rommelig of amateuristisch aandoend geheel waar van alles gebeurde.

• Warhol selecteerde de beelden niet: de films laten aaneengesloten, werkelijk verstreken
tijd zien. Bij Big Brother werd een selectie gemaakt uit de totaal opgenomen tijd,
waardoor toch weer een soort regie plaatsvond (en bovendien werden aanwijzingen
gegeven en andere ingrepen gepleegd).

per juist antwoord

Antwoorden Deel-
scores

100015 CV48 10 Lees verder
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Maximumscore 3
34 ■ drie van de volgende:

• De foto’s lijken vaak willekeurig afgesneden: bijvoorbeeld de smalle reep plafond en de
zijwanden bij afbeelding 16 en/of de hond die tegen de rand van het kader aanligt, of de
schilderijen op afbeelding 20.

• De ordening van het beeldvlak lijkt willekeurig of niet volgens ’klassieke’
compositieschema’s: bijvoorbeeld op afbeelding 20 is geen evenwicht: alles helt naar links.

• vaak storende elementen binnen het beeldvlak: bijvoorbeeld het kleine meisje op de
voorgrond dat net voorbijkomt op afbeelding 20.

• De gefotografeerde personen lijken niet te poseren: dit geldt voor alle foto’s (de figuren
lijken zich niet of nauwelijks bewust van het feit dat ze gefotografeerd worden).

• Het onderwerp lijkt nauwelijks bijzonder genoeg voor een foto, of is niet meer dan een
heel gewoon of zelfs banaal moment uit het dagelijks leven: bijvoorbeeld een oude man in
een rommelige kamer, dames op een receptie.

per juist antwoord

Maximumscore 2
35 ■ twee van de volgende:

• Het zijn stilstaande beelden, die geen doorlopend verhaal vertellen en dus de spanning
van een ’film’ missen.

• De foto’s hebben vanwege het beperkte gegeven nauwelijks amusementswaarde of
nieuwswaarde en/of ze zijn niet sensationeel (geen glamourfiguren of sterren), of: het
’waarom’ van de foto’s is niet duidelijk.

• Voor het publiek blijven het foto’s met een snapshotkarakter, die er niet anders uitzien
dan foto’s die ze zelf maken.

• Door de artistieke pretenties komen de foto’s in een circuit terecht waar het massapubliek
geen toegang toe heeft. Dus de massa wordt er niet eens mee geconfronteerd.

per juist antwoord

Maximumscore 1
36 ■ Antwoorden moeten de volgende strekking hebben:

wel kunst (één van de volgende):
• De foto’s zijn ondanks hun snapshotkarakter soms wel degelijk weloverwogen of artistiek

van vormgeving. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de diagonale pose van de vrouw op
afbeelding 17 en/of de gekleurde patronen in jurk en achtergrond, of bij afbeelding 19 aan
de ’schilderachtige’ lichtval van links.

• De foto’s laten soms een rauwe werkelijkheid zien of geven blijk van een standpunt over
de wereld. Dit stemt tot overpeinzing of het stellen van vragen en dat is iets wat kunst
kan bewerkstelligen.

of:

geen kunst (één van de volgende):
• De foto’s zijn veel te gewoon door hun snapshot-achtige karakter; ze brengen niets

nieuws (in vorm of betekenis) en zijn dus niet bijzonder genoeg om kunst te kunnen zijn,
of: ze voldoen niet aan de kwaliteitseisen (scherpte, belichting) die aan ’goede’ foto’s
gesteld worden.

• De foto’s geven informatie over gewone zaken en mensen en zijn eerder journalistiek of
documentair dan kunst: als fotografie kunst wil zijn moet ze zich onderscheiden van het
documentaire, of: de foto’s zijn geen uiting van een speciale individuele gevoelswereld.

• Er kan nauwelijks een idee worden herkend waar de foto een visualisatie van is, of: de
’kunstenaar’ laat ons niet zien hoe we de wereld moeten bekijken.

• Er is nauwelijks of geen sprake van een eigen visuele vormentaal (die je bij geënsceneerde
foto’s of gemanipuleerde fotografie wel kunt herkennen).

Antwoorden Deel-
scores

100015 CV48 11 Lees verder
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■■■■ Bronvermelding

■■■■ Afbeeldingen
Rijksmuseum Amsterdam: Profiel van Amsterdam vanaf het IJ, Claes Jansz Visscher

■■■■ Muziek
New World Jazz door Michael Tilson Thomas en New World Symphony
BMG Classics 09026 68798 2

■■■■ Video
fragment 1: met dank aan Het Nationale Toneel
fragment 2 en 3: met dank aan Toneelgroep Amsterdam
fragment 4: ’Chasing a Rainbow. The life of Joséphine Baker.’ Executive producer
Mick Csaky; Producer Karla Ehrich; Director Christopher Ralling
Channel Four Television Co Ltd. 1986

■■■■ Met dank aan
Theater Instituut Nederland
Anthon Beeke
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