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Inzenden scores
Uiterlijk op 8 mei de scores van de
alfabetisch eerste vijf 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 „gecommitteerde” 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;

100019 CV48 2 Lees verder

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



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

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

Amsterdam was een internationaal handelscentrum en veel kooplieden en vreemdelingen
deden de havenstad aan en verbleven er enige tijd. Zij wilden zich (evenals de burgerij) in
de avonduren vermaken en daardoor was er een groot en gevarieerd publiek. Waar handel
is, is vermaak.

Indien een relevant deel van het antwoord juist

Maximumscore 2
2 ■ twee van de volgende:

• Het theater was een openbare gelegenheid en fungeerde als ongedwongen
ontmoetingsplaats voor burgerij en kooplieden.

• Theater is een levendige en visuele kunstvorm, handelend over universele menselijke
eigenschappen, dus geschikt om een gevarieerd internationaal publiek te boeien.

• Het Amsterdamse theater van de zeventiende eeuw bood een breed repertoire: van
klassieke tragedies tot kluchten en spektakelstukken.

per juist antwoord

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

• Een klucht is komisch dus er valt veel te lachen, of: een klucht biedt ontspanning.
• Een klucht is voor iedereen herkenbaar vanwege de alledaagse personages en/of

handelingen.
• Een klucht heeft een eenvoudige plot met allerlei intrigerende verwikkelingen.
• De taal van de klucht is eenvoudig en/of vlot en levendig.
• Een klucht is een korte zedenschets en heeft een moraal: het publiek vindt het leuk om te

zien hoe andermans fouten gestraft worden.
• De burgerij hoorde zich te beheersen en netjes te gedragen en het bandeloze of onzedige

gedrag van ’boertige’ kluchtpersonages gaf de burger het gevoel daarboven verheven te
zijn.

per juist antwoord

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

• In de zeventiende eeuw werd een harmonisch evenwicht tussen lichaam en geest/ziel
belangrijk gevonden. Verstoring hiervan, veroorzaakt door drukte of droefenis of
anderszins, maakt ziek

• Een droeve of overspannen stemming of zwartgalligheid (een teveel aan zwarte gal, een
van de vier lichaamsvochten) kan worden opgeheven door te lachen en het blijspel en de
komische klucht werden ervaren als troost voor het bedrukte gemoed, of: vermaak had de
functie van het hernieuwen of helen van de geest en zijn functies: een catharsis of
zuivering van de ziel. Daarmee werd een negatieve gemoedstoestand gecorrigeerd

Maximumscore 3
5 ■ – Wat we kunnen leren (één van de volgende):

• Het is een waarschuwing (aan de brave Amsterdammers) voor listige vreemdelingen: het
laat zien dat wie te goed van vertrouwen is gemakkelijk bedrogen kan worden.

• Het scherpt het oordeelsvermogen van het publiek door te laten zien dat mensen zich
laten afleiden en bedriegen door sluwe praatjes of mooipraterij.

– Dit wordt als volgt zichtbaar gemaakt (twee van de volgende):
• door middel van kleding, schmink en mimiek, die het contrast benadrukken tussen de

slimme oplichter en het domme slachtoffer (de boer).
• door het gedrag: de oplichter gedraagt zich zwierig (als een man van de wereld), de boer

gedraagt zich naïef.
• door wat er gebeurt: de dief leidt de boer af als die het bedrog in de gaten lijkt te krijgen,

door hem op de schoonheid van de omgeving te wijzen.

per juist antwoord

Maximumscore 4
6 ■ • Plaats van handeling: er wordt in de buitenlucht gespeeld, op een marktplein. Dat was (in

steden zonder schouwburg) de plaats waar rondtrekkende spelersgroepen hun kunsten
vertoonden

• Speelstijl: er is sprake van een fysieke speelstijl: gebaren zijn bijvoorbeeld gestileerd, de
spreekstijl is nadrukkelijk en handelingen en emoties worden uitvergroot. Deze stijl (is
afgeleid van de Italiaanse Commedia dell’arte en) was als komische speelstijl heel
populair in het Europa van de zeventiende eeuw

• Vormgeving: eenvoudige enscenering: schaars gebruik van decors en rekwisieten (die
slechts verwijzen naar de spelsituaties of die niet realistisch/illusionistisch uitgewerkt zijn)
en/of de kostuums en grime zijn (afgeleid van de Commedia dell’arte:) clownesk,
kleurrijk en direct herkenbaar

• Tekstbehandeling: de tekst is (vanuit het oud-Nederlands vertaald en) op rijm gezet (In
de zeventiende eeuw werden toneelteksten als verzen geschreven en opgevoerd)

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
7 ■ – Het gebruiken van bestaande verhalen werd gezien als teken van belezenheid en dat

duidde op kwaliteit
– twee van de volgende criteria:
• een dramatische structuur: de manier waarop het stuk is opgebouwd en/of de ontwikkeling

van het plot
• de kracht van monologen en dialogen en/of de mate waarin zij uiting geven aan een idee

of gevoel
• de manier waarop het thema wordt belicht en/of een bijzondere visie of boodschap die de

auteur toevoegt
• de verplaatsing van thema en/of verhaal naar de eigen tijd en/of de herkenbaarheid van

de geschetste problematiek

per juist criterium

Maximumscore 4
8 ■ – Illusionisme in de decors (twee van de volgende):

• Het toneel is heel diep, waardoor veel verschillende plans/ruimtes achter elkaar mogelijk
zijn.

• Er is een groot aantal (beweegbare) beschilderde coulissen, waardoor perspectivische
diepte (en geleding) gesuggereerd kan worden.

• Het toneel is door een toneelboog of lijst van de zaal gescheiden (een ’lijsttoneel’)
waardoor een perspectivisch ’venster’ ontstaat (dat de blik van de toeschouwers richt).

per juist antwoord

– Kunst- en vliegwerk (twee van de volgende):
• Luiken in de vloer laten figuren (of voorwerpen) verschijnen uit of verdwijnen in de grond.
• Spiralende rollen suggereren golvende zeeën.
• Met behulp van touwen en katrollen kunnen mensen (of vogels of wolken) in de lucht

zweven.
• Suggestief gebruik van verlichting en/of rook en/of vuur en water.

per juist antwoord

Maximumscore 1
9 ■ één van de volgende:

• De mensen hielden van de schoonheid van de zichtbare wereld en het toneelspel werd
realististischer (met een illusionistisch decor).

• Men had ontzag voor technisch vernuft en bewonderde daarom het spectaculaire kunst-
en vliegwerk (zwevende figuren, metamorfoses, deus ex machina).

Maximumscore 1
10 ■ De klassieke wetten (bijvoorbeeld eenheid van tijd, plaats en handeling) boden de

theatermakers weinig ruimte om visueel en auditief ’uit te pakken’: decorwisselingen zijn
bijvoorbeeld nauwelijks nodig als alles zich binnen 24 uur op dezelfde plaats afspeelt. De
klassieke regels leveren dus meestal een statisch toneelbeeld op.

Maximumscore 1
11 ■ De wereld van het theater werd in de zeventiende eeuw door velen gezien als een wereld

van bandeloosheid, waar fatsoenlijke vrouwen niet thuishoorden, of: vrouwen zouden de
fantasie van de toeschouwers teveel prikkelen en dat zou tot zedeloosheid leiden.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 1
12 ■ één van de volgende:

• Hij heeft een opgetrokken gordijn geschilderd voor de scène, dit verwijst naar het
toneeldoek dat wordt opgetrokken als het stuk begint.

• De ruimte is in centraal perspectief weergegeven, frontaal ten opzichte van de
beschouwer met de figuren in plans opgesteld, als bij een toneel.

Maximumscore 2
13 ■ • De figuren houden zich bezig met allerlei vormen van vermaak, bijvoorbeeld eten,

drinken, gokken, musiceren: elk speelt zijn rol
• Het bellen blazen en/of de schedel verwijst ernaar dat het leven kort is en dat iedereen

zich zal moeten verantwoorden voor zijn daden. De mens zal voor zijn daden gestraft of
beloond worden: elk krijgt zijn deel

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

Maximumscore 1
14 ■ Het decor is niet langer een realistisch/illusionistisch toneel met perspectivische opbouw.

In plaats daarvan is gekozen voor een ontwerp op basis van geometrische vormen. Dit
sluit aan bij het streven naar geometrische abstractie in de schilderkunst in deze periode
(1910–1920).

Maximumscore 2
15 ■ – Overeenkomst: evenals het decor kunnen de kostuums gezien worden als opgebouwd uit

abstracte geometrische vormen
– Contrast (één van de volgende):
• De figuren hebben door hun omtrekslijn (inclusief hoofd- en voetversieringen) een veel

grilliger karakter (dat nog versterkt wordt door de bewegingen) dan de achtergrond die
in grote rustige vlakken is opgedeeld.

• Door de diagonale strepen (nog versterkt door het geel of door het kleurcontrast) is de
figuur dynamischer dan het rustige, overwegend horizontaal gelede decor.

Maximumscore 1
16 ■ Hij draagt een bijna onzichtbaar, nauwsluitend kostuum waardoor hij naakt lijkt en/of

waardoor zijn lichaam duidelijk zichtbaar is. Dit benadrukt zijn menselijkheid. De andere
figuren stellen geen mensen voor en dragen min of meer verhullende kostuums in abstracte
vormgeving (en hij draagt geen masker terwijl alle andere figuren gemaskerd zijn).

Maximumscore 1
17 ■ De choreografie moest zich aanpassen aan het toneelbeeld want (één van de volgende):

• er was maar weinig ruimte: dansers konden zich voornamelijk van links naar rechts
bewegen (dus slechts in één vlak) en niet in voor- of achterwaartse richting van het toneel.

• de dansers hadden voor de eigenlijke dans maar één etage van het toneel ter beschikking.

Maximumscore 2
18 ■ In een partituur worden de verschillende partijen van een muziekstuk onder elkaar

genoteerd, maar zij worden tegelijkertijd ten gehore gebracht. In dit decor zijn de
dansers/figuren ook in horizontale rijen boven elkaar opgesteld en op ieder niveau wordt
bewogen/vindt een deel van de actie plaats en er ontstaat één totaalbeeld. Bovendien is er
een zichtbaar tijdsverloop op de bovenste rij te zien.

Indien een relevant deel van het antwoord juist

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 1
19 ■ De bewegingen van de Maan (en haar reflectie) en de Uren zijn niet het hoofdmotief,

maar kunnen gezien worden als begeleiding of als ’dragers’ van de eigenlijke dans of het
eigenlijke verhaal. Daarmee hebben zij eenzelfde functie als de bas in de muziek, die
eveneens begeleidt of die als fundament van de muziek fungeert.

Maximumscore 2
20 ■ twee van de volgende:

• slagwerk relatief belangrijk
• dissonant of polytonaal
• slaginstrumenten met nieuwe klankkleuren 
• er is geen standaardbezetting zoals in een symfonie-orkest

per juist antwoord

Maximumscore 3
21 ■ drie van de volgende:

• Het is spannende muziek.
• omdat de verhouding tussen de verschillende slagwerkpartijen ordelijk was 
• vanwege de strakke maatindeling en/of herkenbare ritmepatronen
• vanwege het latin-karakter (samba-achtig) van de muziek
• Er waren in Parijs al eerder balletten opgevoerd waarvan de muziek minstens even

vernieuwend of ongewoon was, bijvoorbeeld Le Sacre du Printemps (met een ingewikkeld
ritme en een complexe structuur, veel maatwisseling en gebruik van melodie-instrumenten
als een soort slagwerk).

per juist antwoord

Maximumscore 4
22 ■ Antwoorden moeten de volgende strekking hebben:

• fragment 3 en scenariodeel f: de ritmische, nachtmerrie-achtige muziek in een steeds
sneller tempo en/of met herhalende patronen geeft de wanhoop weer van de mens die
gevangen is in zijn hartstochten (onrust, obsessie, hevige bewegingen)

• fragment 4 en scenariodeel g: de meer melodieuze, hogere, dunnere muziek als het ijle
weefsel van de sluier, het gelijkmatige van de muziek sluit aan bij het langzaam
inwikkelen van de man

– fragment 3 (twee van de volgende muzikale middelen):
• veel slaginstrumenten 
• overheersend lagere ligging
• gelaagd/veelstemmig/polytonaal
• afwisseling crescendo/decrescendo
• sneller wordend tempo (afgewisseld met vertragingen)
• veel (gelijktijdige) melodische ostinati
• meer dissonanten

Indien minder dan twee muzikale middelen juist

– fragment 4 (twee van de volgende muzikale middelen):
• weinig/geen slaginstrumenten
• vooral hoge ligging
• dunner stemmenweefsel
• gelijkmatige dynamiek
• vrijwel constant tempo
• meer doorlopende melodielijnen (richting)
• minder dissonanten/meer consonanten

Indien minder dan twee muzikale middelen juist

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 1
23 ■ Eén van de volgende:

• Het verhaal uit het scenario wordt met behulp van muzikale middelen uitgebeeld:
bijvoorbeeld de oerwoudgeluiden of de geheimzinnige sfeer die ontstaat door de
woordenloze stemmen.

• Als een stuk als bijvoorbeeld l’Homme et son désir als concertmuziek wordt opgevoerd
dan is sprake van programmamuziek, omdat het verhaal enkel nog verbeeld wordt door
muzikale middelen en niet meer door visuele middelen.

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

• thema: het stuk gaat over de innerlijke ervaringen van een menselijk wezen, in dit geval
de mens die ten prooi is aan primitieve krachten

• wijze van uitbeelden: met expressieve armbewegingen of expressieve nuances in de
beweging of ongekende bewegingstaal 

Maximumscore 2
25 ■ – inhoud (één van de volgende):

• De mens is gevangen in de strijd tussen goed en kwaad (moraliteit).
• Aspecten van het verhaal worden op een symbolische manier voorgesteld: bijvoorbeeld

hemel, aarde, het verloop van de tijd.

– vormgeving (één van de volgende):
• Er wordt op verschillende niveaus gespeeld: de lucht/hemel is boven, aarde daaronder en

helemaal beneden het moeras (vergelijkbaar met de hel).
• De Uren lijken een rij monniken, in processie achter elkaar.

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

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

De portretfotografie bediende een nieuwe markt die grotendeels bestond uit een grote
groep burgers die zich financieel wel een portretfoto konden veroorloven, maar geen
geschilderd portret.

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

• Het is een portret van iemand die poseert in een zorgvuldig gearrangeerde omgeving: de
zuil op de achtergrond benadrukt de verticaliteit van de houding van de man, in evenwicht
gehouden door horizontale richtingen (stoelleuning, onderarm en randen in het voetstuk
van de zuil). Dit sluit aan bij de manier waarop portretschilders componeren en arrangeren

• Zijn ene hand rust op een globe, in de ander houdt hij een kabel, attributen die verwijzen
naar zijn prestaties en/of de classicistische zuil op de achtergrond geeft hem status. Dit
sluit aan bij de manier waarop in de schilderkunst symbolische attributen worden
toegevoegd om iemand te portretteren

Maximumscore 2
28 ■ De foto op afbeelding 15 is niet gemaakt in de studio, maar op locatie (1e aspect). De

geportretteerde is op deze plek gefotografeerd, in een min of meer spontane, niet-
geposeerde houding (2e aspect). Dit idee van een momentopname is typisch voor dat wat
de fotografie onderscheidt van de beeldende kunst.

Indien een relevant deel van het antwoord juist

Antwoorden Deel-
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Maximumscore 1
29 ■ Het antwoord moet de volgende strekking hebben:

Deze ver van Europa gemaakte foto’s gaven informatie over vreemde volkeren, gebruiken
en producten. Ze hadden in die zin vooral een informatieve en/of didactische functie.

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

De cultuur van de upper-class was zeer behoudend. Binnen die cultuur was slechts plaats
voor door de traditie geaccepteerde schilderkunst met de daarbij behorende traditionele
voorstellingen (zoals historiestukken, landschappen, portretten). Paolozzi gebruikt voor zijn
voorstelling echter beelden die ontleend zijn aan de beeldtaal van massamedia en reclame.
Zo gebruikt hij tijdschriftcovers met pin-ups en reclames voor consumptieartikelen.

Indien een relevant deel van het antwoord juist

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

Binnen het traditionele  kunstonderwijs lag de nadruk nog sterk op kunst die op
traditionele wijze tot stand kwam. Het ambachtelijke tekenen en schilderen nam binnen
de opleiding de belangrijkste plaats in. Paolozzi maakte echter collages van beelden waar
elk vertoon van artistieke ambachtelijkheid aan ontbreekt.

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

In zijn uitspraak benadrukt Hamilton dat hij met zijn werk een inhoud wil overdragen. Het
alledaagse is als onderwerp alleen interessant wanneer er een verhaal mee wordt verteld.
In zijn werk zie je dat hij alledaagse beelden zo combineert dat dat verhaal ontstaat.

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

Warhol laat niet zien hoe het alledaagse ’moderne’ leven eruit ziet, maar toont (een
herhaling van) beelden die binnen dat moderne leven een grote rol spelen. Zoals de
uitspraak aangeeft en het werk laat zien is Warhol veel meer dan Hamilton iemand die
slechts registreert: de bestaande beelden worden geïsoleerd en direct overgenomen
(zonder een verhaal te vertellen).

Indien een relevant deel van het antwoord juist

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

Argument voor:
Warhol neemt rechtstreeks beelden uit de werkelijkheid over, die hij bovendien niet zelf
(als onderwerp) kiest. Omdat hij eigenlijk niets zelf bedenkt getuigt zijn werk van weinig
originaliteit.

Argument tegen:
Ook al bedenkt Warhol niet zelf zijn onderwerpen en betreffen zelfs de door hem
gekozen onderwerpen nageschilderde beelden, dan kan deze werkwijze juist vanwege het
afwijkende karakter gezien worden als bijzonder origineel.

Antwoorden Deel-
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Maximumscore 3
35 ■ De antwoorden moeten de volgende strekking hebben:

• Onderwerpkeuze:
Warhol kiest onderwerpen die voor iedereen dezelfde betekenis hebben. Iedereen drinkt
cola, iedereen geeft geld uit, iedereen leest de krant of ziet het nieuws.

• Verschijningsvorm:
Warhol herhaalt eindeloos hetzelfde onderwerp (soms binnen een afgerond werk, soms
ook binnen een doorlopende serie werken).

• Werkwijze:
Warhol maakt zeefdrukken, vaak nog geproduceerd door derden. Op deze manier wordt
persoonlijke betrokkenheid volledig ondergeschikt gemaakt aan een afstandelijk
productieproces dat de gelijkvormigheid benadrukt.

Maximumscore 2
36 ■ Antwoorden moeten de volgende strekking hebben:

• Bij de Monroe’s is sprake van steeds dezelfde afbeelding: haar hoofd wordt steeds herhaald.
En hoewel de kleuren verschillen is de verdeling van de kleurvlakken steeds gelijk. Marilyn
Monroe wordt hierdoor eerder opgevoerd als een cliché-beeld dan als een individu

• Bij de Jaggers is steeds een andere foto gebruikt. Daarnaast is de kleur en de plaatsing
van de (kleur)vlakken per werk anders. De Mick Jaggers lijken daarom eerder een serie
van persoonlijke portretten

■■■■ Bronvermelding

■■■■ Afbeeldingen
Het toneel der wereld, Jan Steen: Koninklijk kabinet van schilderijen, Mauritshuis
Den Haag

■■■■ Muziek
Satie/Milhaud o.l.v.Darius Milhaud. BBC Symphony Orchestra, 1970. Phonografic
Performance Ltd, Londen

■■■■ Video
fragment 1: Utrechtse theateriniatieven
fragment 2: NPS 1993
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