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Aanwijzingen voor de kandidaat: 
1 Voordat de cd wordt gestart, krijg je vijf minuten de tijd om het vragenboekje in te zien. 
2 De vragen moet je in het vragenboekje beantwoorden. 
3 Na vraag 28 heb je vijf minuten pauze. 
4 Antwoorden moeten met inkt zijn geschreven. 
 
Aanwijzingen voor de surveillant: 
1 Er zijn twee cd's. Vijf minuten na het begin van het examen moet worden gestart  

met cd 1 - track 1. 
2 De cd moet tien minuten worden stilgezet bij vraag 8 t/m 10. 
3 De cd moet vijf minuten worden stilgezet bij vraag 15. 
4 De cd moet tien minuten worden stilgezet bij vraag 16 t/m 19. 
5 De cd moet vijf minuten worden stilgezet na vraag 28;  

daarna wordt verder gegaan met cd 2 - track 1. 
6 De cd moet vijf minuten worden stilgezet bij vraag 41. 
 
 

Dit examen bestaat uit 52 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 83 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
woensdag 30 mei

9.00 - 11.30 uur

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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 VW-0260-a-12-1-o 2 lees verder ►►►

A. Bruckner - Symfonie nr. 4, deel 1 

 
cd 1 track 2 
 
Dit vragenblok gaat over het eerste deel van de vierde symfonie van  
Anton Bruckner (1824 - 1896). Dit deel staat in de hoofdvorm.  
 
 
Je hoort thema 1 twee keer. 

1p 1 Geef de technische term voor de speelwijze van de strijkinstrumenten of geef 
een omschrijving daarvan. 
 
 ............................................................................................................................  
 

1p 2 Welk instrument speelt de melodie? 
 
 ............................................................................................................................  
 
cd 1 track 3 
Je hoort thema 1 nog twee keer. 
De melodie van maat 1 t/m 4 is afgedrukt. 

1p 3 Welk notenvoorbeeld geeft het vervolg (maat 5 t/m16) juist weer? 
 

 
 

A 

 

B 

 

C 

 
D 

 
 

1p 4 In welke toonsoort staat de melodie? 
 
 ............................................................................................................................  
 

                                          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.



 VW-0260-a-12-1-o 3 lees verder ►►►

cd 1 track 4 
In de loop van het volgende fragment wordt achtereenvolgens door 
verschillende instrumenten een motief gespeeld. Van dit motief is het ritme 
afgedrukt. Er ontbreekt een trioolteken. 

1p 5 Noteer de triool op de juiste plaats in het notenvoorbeeld. 
Je hoort het fragment twee keer. 
 

 
 
cd 1 track 5 
Je hoort een overgangsgedeelte twee keer. 

2p 6 Noem twee kenmerken van dit gedeelte, gelet op het motiefgebruik.  
 
1  .........................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
2  .........................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
cd 1 track 6 
In het volgende fragment wordt het overgangsgedeelte afgesloten en wordt 
thema 2 ingezet. 
Het overgangsgedeelte sluit af in F majeur, thema 2 begint in Des majeur. 

1p 7 Geef de technische term voor het verband tussen beide toonsoorten. 
Je hoort het fragment één keer. 
 
 ............................................................................................................................  
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cd 1 track 7 
Van het volgende fragment is de partituur van de strijkerspartijen afgedrukt. 
In dit fragment klinkt thema 2. 
Het gedeelte heeft de vorm a - b - a’, zoals aangegeven in de partituur. 
 
Je hoort het gedeelte drie keer, daarna wordt de cd tien minuten stilgezet. 
Beantwoord in die tijd vraag 8 t/m 10. 
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1p 8 Welk instrument speelt staccato in het b-gedeelte? 
A viool 1 
B viool 2 
C altviool 
D cello 
E contrabas 
 

2p 9 Noem één verschil tussen a en a’ gelet op viool 1, en één verschil gelet op 
viool 2 / altviool / cello. Ga bij je antwoord uit van het a’-gedeelte.  
Laat het noemen van de toonsoort buiten beschouwing. 
 
viool 1  .................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
viool 2 / altviool / cello  .........................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
Het fragment begint in Des majeur. 

1p 10 Is het a’-gedeelte de dominant, de subdominant of de parallel van het 
a-gedeelte? 
Let bij je antwoord vooral op de baspartij. 
A dominant 
B subdominant 
C parallel 
 
cd 1 track 8 
In dit fragment wordt spanning opgebouwd. 

2p 11 Noem drie manieren waarop dat gebeurt. 
Je hoort het fragment twee keer. 
 
1  .........................................................................................................................  
 
2  .........................................................................................................................  
 
3  .........................................................................................................................  
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cd 1 track 9 
Je hoort een fragment uit de doorwerking twee keer. 
Hieronder zijn drie motieven afgedrukt, motief 2 zonder trioolteken. 
 

 
 

1p 12 Welk motief komt in dit fragment voor? 
A motief 1 
B motief 2 
C motief 3 
 

1p 13 Welke twee blaasinstrumenten spelen achtereenvolgens aan het einde de 
onderstaande melodie? 
 

 
 
eerst  ....................................................................................................................  
 
vervolgens  ...........................................................................................................  
 
cd 1 track 10 
Je hoort thema 1 uit de reprise drie keer. 
De dwarsfluit speelt een tegenmelodie. 

2p 14 Noem twee kenmerken van deze tegenmelodie. 
 
1  .........................................................................................................................  
 
2  .........................................................................................................................  
 
cd 1 track 11 
Je hoort een langer fragment uit de reprise één keer. Daarna wordt de cd vijf 
minuten stilgezet. 
Deze muziek is geschreven in de romantiek. 

3p 15 Geef voor deze bewering drie argumenten. 
 
1  .........................................................................................................................  
 
2  .........................................................................................................................  
 
3  .........................................................................................................................  
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(De volgende vraag begint op pagina 8.) 
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H. Purcell - Abdelazar, deel 2 

 
cd 1 track 12 
 
Dit vragenblok gaat over het tweede deel uit een suite van Henry Purcell  
(1659 - 1695). Het werk is geschreven voor strijkers en basso continuo. 
De klank is een halve toon lager dan de notatie. 
 
 
Het thema is afgedrukt. 
Na een korte leestijd hoor je het fragment twee keer. Daarna wordt de cd tien 
minuten stilgezet. Beantwoord in die tijd vraag 16 t/m 19. 
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1p 16 Welk notenvoorbeeld geeft de articulatie van de eerste viool in maat 1 het best 
weer? 
 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 
 

1p 17 In welke toonsoort staat dit thema? 
 
 ............................................................................................................................  
 
In maat 3 t/m 6 van de melodie komt een bepaalde manier van motiefverwerking  
voor. 

1p 18 Geef de technische term voor deze manier van motiefverwerking. 
 
 ............................................................................................................................  
 

1p 19 Noteer maat 3 van de altviool in de g-sleutel. Denk om het goede octaaf. 
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cd 1 track 13 
Van een volgend fragment zijn de eerste twee maten afgedrukt. Dit fragment 
begint met het thema, maar in een andere toonsoort. 
 

 
 

1p 20 In welke toonsoort begint dit fragment? 
 
 ............................................................................................................................  
 

1p 21 Wat is de relatie tussen de toonsoort van vraag 17 en de toonsoort van 
vraag 20? 
 
 ............................................................................................................................  
 
Je hoort het fragment één keer. 
 
cd 1 track 14 
Halverwege het fragment verandert het karakter. 

2p 22 Noem twee manieren waarop het karakter in de tweede helft van het fragment 
wordt verklankt. Laat de dynamiek buiten beschouwing. 
Je hoort het fragment twee keer. 
 
1  .........................................................................................................................  
 
2  .........................................................................................................................  
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cd 1 track 15 
De eerste vioolpartij van dit fragment is onvolledig afgedrukt. 
 

 
 

2p 23 Noteer de ontbrekende noten. Het ritme is gegeven. 
Je hoort het fragment vier keer. 
 
cd 1 track 16 
Je hoort de hele compositie twee keer. 
De partituur is op de volgende pagina’s afgedrukt. 

3p 24 Geef het vormschema aan door in de partituur boven het begin van elke 
muzikale zin de juiste letter te plaatsen. 
 

1p 25 Hoe noemen we een compositie met een dergelijk vormschema? 
 
 ............................................................................................................................  
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partituur bij vraag 24 en 25, pagina 1 (vervolg op de volgende pagina’s) 
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partituur bij vraag 24 en 25, pagina 2 
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partituur bij vraag 24 en 25, pagina 3 
 

 
 
 
(Let op: vergeet niet vraag 25 te beantwoorden.) 
 
 
cd 1 track 17 
Je hoort het slot één keer. 
Deze compositie is geschreven in de barok. 

2p 26 Geef hiervoor twee argumenten. 
 
1  .........................................................................................................................  
 
2  .........................................................................................................................  
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cd 1 track 18 
Dit werk van Purcell is door Benjamin Britten (1913 - 1976) gebruikt als thema 
voor een serie variaties voor symfonieorkest. 
 
Je hoort het begin van deze compositie drie keer. 
De melodie van het thema is afgedrukt. 
 

 
 

2p 27 Geef met pijlen boven de noten aan op welke momenten je een bekkenslag 
hoort. 
 
In welke maten speelt de xylofoon mee? 
 
In de maten  .........................................................................................................  
 
cd 1 track 19 
In de variatie gespeeld door de slagwerkgroep, wordt toegewerkt naar de  
tutti-inzet van het thema. 

3p 28 Noem drie manieren waarop de pauken naar deze tutti-inzet toewerken. 
Je hoort het fragment drie keer. Daarna wordt de cd vijf minuten stilgezet. 
 
1  .........................................................................................................................  
 
2  .........................................................................................................................  
 
3  .........................................................................................................................  
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B. Britten - Gloriana, Choral Dances 

 
cd 2 track 1 
 
Dit vragenblok gaat over een bewerking van een Masque (= een feest van 
gemaskerde mensen) voor tenorsolo, gemengd koor en harp uit de opera 
Gloriana van Benjamin Britten (1913 - 1976). 
Het werk bestaat vooral uit dansen. 
 
 
Je hoort het begin van de introductie vier keer. 
De harp begint met een tweeklank. De harppartij is afgedrukt. 
 

 
 

1p 29 Geef de volledige benaming van het interval van die tweeklank. 
 
 ............................................................................................................................  
 

2p 30 Geef de twee technische termen voor de uitvoeringstechnieken van de harp na 
het koorgedeelte. 
 
……………………………………. en  ......................................................................  
 
cd 2 track 2 
Je hoort een langer gedeelte van de introductie twee keer. 
De tekst van het koor is afgedrukt. 
 
1 Melt earth to sea, sea flow to air 
2 And air fly into fire! 
3 The elements, at Gloriana's chair 
4 Mingle in tuneful choir  
 

1p 31 Hoe is de meerstemmige schrijfwijze van het koor in zin 3 en in zin 4? 
 
zin 3  ....................................................................................................................  
 
zin 4  ....................................................................................................................  
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cd 2 track 3 
In de eerste dans met als titel Time zingt het koor. De tekst is afgedrukt. 

2p 32 Maak met nog vijf letters (zo nodig met accenttekens) het vormschema 
compleet. De eerste letter is gegeven. Laat de tekstregel Although you thought 
to see buiten beschouwing. 
Je hoort het fragment drie keer. 
 
a Yes, he is Time, Lusty and blithe, Lusty and blithe! Time is at his apogee 
 
….. Yes, he is Time, Lusty and blithe, Lusty and blithe! Time is at his apogee 
 (Although you thought to see) 
 
….. A bearded ancient with a scythe, a bearded ancient with a scythe,  
 a bearded ancient with a scythe 
 
….. No reaper he That cries “Take heed!” No reaper he Time is at his apogee! 
 
….. Young and strong, in his prime, in his prime; young and strong, in his prime; 
 young and strong, in his prime 
 
….. Behold the sower of the seed, the sower of the seed. Behold the sower of 

the seed 
 
cd 2 track 4 
Je hoort de eerste tekstregel nog twee keer. 
De sopraan- en de altpartij zijn afgedrukt. 

 
 
Door de combinatie van de koorstemmen ontstaat een bijzonder metrisch 
verschijnsel. 

1p 33 Geef de technische term voor dit metrisch verschijnsel. 
 
 ............................................................................................................................   
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cd 2 track 5 
Je hoort de laatste twee regels van deze dans nog drie keer. 
De tekst is afgedrukt. 
 
1 Young and strong, in his prime, in his prime; young and strong, in his prime; 

young and strong, in his prime 
 

2 Behold the sower of the seed, the sower of the seed. Behold the sower of 
the seed 

 
3p 34 Noem drie verschillen tussen de muziek van beide regels. 

Ga bij je antwoord uit van regel 2. 
 
1  .........................................................................................................................  
 
2  .........................................................................................................................  
 
3  .........................................................................................................................  
 
cd 2 track 6 
Je hoort het begin van de tweede dans met als titel Concord (Eendracht)  
één keer. 

1p 35 Noem één manier waarop deze titel muzikaal wordt uitgebeeld. 
 
 ............................................................................................................................  
 
cd 2 track 7 
Van het volgende gedeelte is de sopraanpartij onvolledig afgedrukt. 

3p 36 Noteer de ontbrekende noten (toonhoogte en ritme).  
Je hoort het fragment vier keer. 
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cd 2 track 8 
Het begin van de derde dans met als titel Time and Concord is afgedrukt. 
 

 
 
Dit deel is polyfoon. 

2p 37 Welke twee (meerstemmige) compositietechnieken zijn hierin toegepast? 
Je hoort het fragment één keer. 
 
1  .........................................................................................................................  
 
2  .........................................................................................................................  
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cd 2 track 9 
Van het slot van deze derde dans is de tekst afgedrukt. 
 
As she whose presence, she whose presence 
Is our pleasance, is our pleasance, pleasance, 
Gloriana, Gloriana 
Hath all our love, hath all our love, all our love 
 

2p 38 Noem twee manieren waarop het eerste woord Gloriana wordt benadrukt. 
Laat de dynamiek buiten beschouwing. 
Je hoort het fragment twee keer. 
 
1  .........................................................................................................................  
 
2  .........................................................................................................................  
 
cd 2 track 10 
In de vierde dans met als titel Country Girls hoor je een vraag en antwoordspel 
tussen sopranen en alten. De alten zingen drie keer eenzelfde motief. 

1p 39 Welk notenvoorbeeld geeft dit motief juist weer? 
Je hoort het fragment vier keer. 
 

A 

 

B 

 

C 

 

D 
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cd 2 track 11 
De laatste drie maten van deze dans zijn afgedrukt, met pijlen boven drie 
tweeklanken. 

 
 

2p 40 Geef de volledige naam van de intervallen van de tweeklanken onder de pijlen. 
Je hoort het fragment twee keer. 
 
lands  ...................................................................................................................  
 
her  ......................................................................................................................  
 
Queen  .................................................................................................................  
 
cd 2 track 12 
Van het slot van de compositie is de harppartij afgedrukt. 
 

 
 

1p 41 Welke toonladder is in deze partij verwerkt? 
Je hoort het slot twee keer. Daarna wordt de cd vijf minuten stilgezet. 
 
 ............................................................................................................................  
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Snow Patrol / The Baseballs - Chasing Cars 

 
cd 2 track 13 
 
Dit vragenblok gaat over het nummer Chasing Cars in de originele uitvoering 
door Snow Patrol uit 2005 en in een uitvoering door The Baseballs uit 2010. 
 
 
De uitvoering door Snow Patrol. 
 
Van het begin van couplet 1 is de gitaarpartij gedeeltelijk afgedrukt. 
Deze partij is gebaseerd op een tweetonig motief dat steeds herhaald wordt. 
 

 
 

1p 42 Hoe ontwikkelt dit motief zich in maat 3 t/m 6? 
Je hoort het fragment twee keer. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
cd 2 track 14 
Je hoort couplet 1 twee keer. 
De motieven van de zangmelodie zijn in willekeurige volgorde afgedrukt. 
 
 
a 
 
 
 
b 
 
 
 
c 

  
 

2p 43 Geef de volgorde waarin deze motieven worden gezongen. 
 
…… - …… - …… - …… - …… - …… 
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cd 2 track 15 
Je hoort het eind van couplet 1, gevolgd door het begin van het refrein 
twee keer. 
De tekst is afgedrukt. 
 
couplet: We don’t need 
 anything 
 or anyone 
refrein: If I lay here 
 if I just lay here 
 
De motieven van de zangmelodie in het refrein zijn anders dan in het couplet. 

2p 44 Noem één verschil, gelet op het ritme, en noem één verschil gelet op de 
toonhoogte. 
Ga bij je antwoord uit van het refrein. 
 
ritme  ....................................................................................................................  
 
toonhoogte  ..........................................................................................................  
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cd 2 track 16 
Je hoort een gedeelte van het refrein vier keer. 
De melodie met onvolledige tweede stem, is afgedrukt. 
 

 
 
 

1p 45 Welk notenvoorbeeld geeft maat 6 juist weer? 
 

A 

 

B 

 

C 

 

D 
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cd 2 track 17 
Van een refrein is een gitaarpartij afgedrukt. 
 

 
 
Deze gitaarpartij bestaat voornamelijk uit powerakkoorden. 

1p 46 Leg uit waarom de akkoorden in maat 3 en 4 geen powerakkoorden zijn. 
Je hoort het fragment één keer. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
cd 2 track 18 
Je hoort één keer een langer fragment. 
Dit nummer heeft kenmerken van gitaarrock / alternatieve rock. 

2p 47 Noem aan de hand van dit fragment twee kenmerken van deze stijl. 
 
1  .........................................................................................................................  
 
2  .........................................................................................................................  
 
cd 2 track 19 
De vragen 48 t/m 52 gaan over de uitvoering van The Baseballs. 
 
Je hoort couplet 1 vier keer. 
Het ritme van de snaredrum is afgedrukt. 
 

 
 
De bas en de elektrische gitaar spelen ook steeds een ritmisch patroon van 
twee maten. 

2p 48 Noteer dit ritmisch patroon, inclusief rusten. 
De eerste noot is gegeven. 
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cd 2 track 20 
Je hoort het refrein twee keer. 
De baspartij is afgedrukt. 
 

 
 

2p 49 Geef de volledige benaming van de akkoorden onder de haken. 
 
haak 1  .................................................................................................................  
 
haak 2  .................................................................................................................  
 
haak 3  .................................................................................................................  
 
cd 2 track 21 
Je hoort het begin van couplet 1, daarna het begin van couplet 2, en dit twee 
keer. 
De partij van de elektrische gitaar in couplet 2 is anders dan in couplet 1. 

1p 50 Beschrijf dit verschil. 
Ga bij je antwoord uit van couplet 2. 
 
 ............................................................................................................................  
 
cd 2 track 22 
Je hoort een solo drie keer. 
Deze solo is gebaseerd op een bluesschema. 

2p 51 Noteer in elke maat de juiste trap (I, IV of V) van het bluesschema. 
Maat 1 is gegeven. 
 

 
 

                                          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.



 VW-0260-a-12-1-o 27 lees verder ►►►

cd 2 track 23 
Je hoort achtereenvolgens de solo, een couplet en het refrein één keer. 
Dit nummer heeft kenmerken van rock-’n-roll. 

3p 52 Noem aan de hand van dit fragment drie kenmerken van deze stijl. 
Laat bezetting buiten beschouwing. 
 
1  .........................................................................................................................  
 
2  .........................................................................................................................  
 
3  .........................................................................................................................  
 
 

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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