
Toets  5 VWO   Hofcultuur	  
Kunst: beeldende vormgeving – dans – drama – muziek – algemeen	  
	  
Deze toets bestaat uit 7 vragen. Bij de laatste 2 vragen over muziek in de 
hofcultuur horen geluidsfragmenten die een half uur na aanvang van deze toets 
klassikaal afgespeeld worden. Je hebt 60 minuten om de toets te maken. Succes!	  
	  
____________________________________________________________	  
	  
	  
Vraag 1 – Theater	  
	  
Het klassieke theater aan het Italiaanse hof steunde vooral op de teksten. In de 
tweede helft van de 16de eeuw ontstond een meer theatrale vorm van 
bewegingskunst, die zich vooral richtte op de expressieve uitbeelding van een 
verhaal met theatrale overdrijvingen.	  
	  
1p. 1A.  Hoe wordt deze vorm van theater genoemd?	  
	  
2p. 1B.  Waarvoor diende de tekst vooral en wat maakte dit soort toneel zo	  

leuk voor het publiek, ook als ze een tweede keer kwamen kijken? 	  
Geef twee antwoorden.	  

	  	  
	  
Vraag 2 – Theater	  
	  

   	  
	  
Op de afbeelding is het Theatro Olympico in Vicenza (Italie) te zien. Het is in 
1580 gebouwd en ontworpen door Andrea Palladio. Dit theater bestaat nog 
steeds en is helemaal gebaseerd op hoe men in die tijd dacht dat Romeinse 
(openlucht) theaters er uit moeten hebben gezien.	  
	  
2p. 2A. Noem minimaal 2 kenmerken van dit theater.	  
	  
1p.     2B. In het klassieke drama wordt er vastgehouden aan de drie	  

eenheden van Aristoteles. Welke zijn dat?	  
	  
 	  
	  
	  
	  
 



Vraag 3 – Dans	  
	  
De Academie Royale de Danse werd in 1661 aan het Franse hof opgericht door 
Lodewijk XIV.	  
	  
1p. 3A. Waarom werd deze dans academie opgericht? Noem 1 argument.	  
	  
1p.     3B. Noem een ontwikkeling op het gebied van de danskunst die door	  

deze academie werd bevorderd.	  
	  
	  
	  
Vraag 4 – Beeldend	  
	  

	  
	  
De David van Michelangelo (1475 – 1564) op de linker afbeelding is één van de 
bekendste beeldhouwwerken in de kunstgeschiedenis. Het monumentale 
standbeeld is gemaakt tussen 1501 en 1504 ten tijden van	  de Hoog- Renaissance 
in Florence.	  
De David van Bernini (1589 – 1680) op de rechter afbeelding is een beeld 	  
gemaakt door de Italiaanse beeldhouwer Bernini. Het beeld is gemaakt in 	  
opdracht van kardinaal Scipio in 1623. Het beeld stelt David voor die de reus 
Goliath aanvalt met een slinger.	  
	  
2p.  4A.  De David van Michelangelo is een beeld uit de Renaissance. De	  

David van Bernini is een beeld uit de Barok. Noem 3 argumenten	  
die dit uitleggen.	  

	  
	  
	  
	  



Vraag 5 – Algemeen	  
	  
 ‘Sprezzatura’ is een term uit de Renaissance en werd door Baldassar Castiglione 
(1478-1529) geïntroduceerd in zijn boek “Il libro del Cortegiano”, het handboek 
van de Hoveling, Venetië, 1528.	  
Sprezzatura is onlosmakelijk verbonden met het gedrag van iemand die zich de 
regels van de levenskunst heeft eigen gemaakt.	  
	  
1p. 5A. Leg uit wat ‘sprezzatura’ betekent.	  
	  
2p. 5B. Noem twee eisen waaraan de ideale hoveling volgens Castiglione	  

moest voldoen.	  
	  
	  
	  
Vraag 6 – Muziek	  
	  
Geluidsfragment 1:  Orlando di Lasso, Sibylla Persica uit Prophetiae Sibyllarum 	  
Geluidsfragment 2:  Claudio Monteverdi, Lamento della Ninfa 	  
	  
Tijdens de Barok ontstaat en ontwikkelt zich de opera tot een volwaardige	  
kunstvorm. In 1607 wordt l’Orfeo van Claudio Monteverdi voor het eerst 
opgevoerd aan het hof van Mantua. De ‘prima prattica’ beschouwt Monteverdi als 
een oude stijl en hij kiest voor de ‘seconda prattica’.	  
	  
2p. 6A. Welke van de 2 fragmenten is ‘seconda prattica’ en	  

waarom?	  
	  
2p. 6B. Wie voerden deze muziek uit en wie was de opdrachtgever?	  
	  
	  
	  
Vraag 7 – muziek	  
	  
geluidsfragment 3: Jean-Baptiste Lully, Alceste 	  
	  
Alceste is een muzikale tragedie van de componist Lully. Dit was een belangrijk 
muziekstuk in de Franse opera. In dit stuk speelt emotie een belangrijke rol.	  
	  
1p. 7A. Wat betekent de affectenleer voor de muziek?	  
	  
2p. 7B. Noem 3 muzikale eigenschappen die de affecten kunnen	  

versterken.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Toets  5 VWO – Hofcultuur	  
Correctievoorschrift en beoordelingsmodel	  
Kunst (beeldende vormgeving – dans – drama – muziek – algemeen) 
Ontwerp: Petra Banning - Thijs Bakker - Liesbeth Godrie - Marleen Das	  
	  
Deze toets bestaat uit 7 vragen. De verschillende disciplines en zowel de 
Italiaanse- als de Franse hofcultuur komen aan bod. Bij de antwoorden staat 
vermeld wat de strekking van de antwoorden moet zijn en hoeveel punten 
worden toegekend bij goede antwoorden. Het totaal aantal punten wordt door 2 
gedeeld en dit is het eindcijfer voor deze toets.	  
	  
_____________________________________________________________________________________________________
_	  
	  
Vraag 1 – Theater	  
	  
 maximumscore 3 punten	  
	  
1p. 1A. Commedia dell’arte	  
	  
2p. 1B. De antwoorden moeten de volgende strekking hebben (twee van	  

de volgende):	  
● Binnen de Commedia dell’arte worden actuele kwesties op 

komische manier bespreekbaar gemaakt. 
● De voorstelling werd opgevoerd in de eigen taal (geen Latijn). 
● Dialoog op basis van improvisatie is een belangrijk kenmerk 

voor de Commedia dell’arte, hierdoor kan de voorstelling elke 
keer variëren. 

	  
  Per goed antwoord 1 punt, maximaal 2 punten.	  
	  
Vraag 2 – Theater	  
	  
    maximumscore 3 punten	  
	  
2p.     2A. De antwoorden moeten de volgende strekking hebben (twee van	  

de volgende):	  
● Vast decor (dus niet flexibel). 
● Klassieke gebouwen en beelden. 
● Bedrieglijk perspectief door oplopende en versmalde straat in 

het midden van het decor. 
● Publiek in een halve cirkel (of ook wel in een hoefijzervorm) 

op tribunes. 
	  
1p. 2B. Eenheid van tijd, plaats en handeling	  
 	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Vraag 3 – Dans	  
	  
 maximumscore 2 punten	  
	  
2p.     3A. Het antwoord moet de volgende strekking hebben (één van de	  

volgende):	  
● De academie voor de danskunst was opgericht als een soort 

instituut om de inhoud van het vak te bestuderen.  
● De academie maakte de ontwikkeling naar het professionele 

dansen als zelfstandige kunstdiscipline mogelijk. 
● Standaardisering van regels t.a.v. bijvoorbeeld de 

basisposities voor de voeten en armen.	  
● Ontwikkeling van een dansschrift. 

	  
 Per goed antwoord 1 punt, maximaal 2 punten.	  
	  
Vraag 4 – Beeldend	  
	  
 maximumscore 2 punten	  
	  
2p. 4A. De antwoorden moeten de volgende strekking hebben (drie van de	  

volgende)	  
	  
Kenmerken beeldhouwkunst Renaissance:	  
● Beelden werden afgebeeld in contra-posto. Dit is een houding 

waarbij het beeld zijn gewicht naar een been verplaatste 
zodat het andere beentje  er losjes bij hing. 

● Figuren in de Hoge Renaissance werden plastisch en gespierd 
uitgebeeld. 

● Streven naar geïdealiseerde schoonheid zoals die onder 
andere tot uitdrukking komt in perfecte 
lichaamsverhoudingen. 

  Kenmerken beeldhouwkunst barok:	  
● Een draaiing in het lichaam. 
● De kunstenaar streefde naar een zo groot mogelijk 

dramatisch effect in zijn werk en op de toeschouwer. 
● Door de ingewikkelde vormen van de beelden, krijg je een 

sterk licht-donker effect. 
 	  
 Indien 3 antwoorden juist 2 punten	  
 Indien 2 antwoorden juist 1 punt	  
 Indien minder dan 2 antwoorden goed 0 punten	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  



Vraag 5 – Algemeen	  
	  
 maximumscore 3 punten	  
	  
1p. 5A. Het antwoord moet de volgende strekking hebben:	  
  	  

Sprezzatura is	  een soort edele nonchalance. De ideale hoveling	  
doet de allermoeilijkste dingen met een bestudeerde achteloosheid	  
alsof het hem geen enkele moeite kost.	  

	  
2p. 5B. De antwoorden moeten de volgende strekking hebben (twee van	  

de volgende):	  
● De ideale hoveling moet veelzijdig zijn, ten einde uit te 

blinken als moedig krijgsman, musicus, minnaar, 
scherpzinnig spreker, dichter.  

● Kennis en beoefenaar van de schone kunsten, letteren en 
wetenschap.  

	  
 Per goed antwoord 1 punt, maximaal 2 punten.	  
	  
	  
	  
Vraag 6 – muziek	  
	  
 maximumscore 4 punten	  
	  
1p. 6A. Bij fragment 2 is sprake van ‘seconda prattica’.	  
	  
1p.  Het antwoord moet de volgende strekking hebben:	  
  Bij de ‘prima prattica’ is muziek is belangrijker dan de tekst en bij 
  ‘seconda practica’ is tekst belangrijker dan de muziek.	  
	  
1p. 6B. De opdrachtgever is de machthebber van het hof.	  
	  

Het antwoord moet de volgende strekking hebben:	  
1p.  De uitvoering is door de hovelingen van desbetreffende hof.	  
	  
Per goed antwoord 1 punt, maximaal 4 punten.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 



Vraag 7 – muziek	  
	  
 maximumscore 3 punten	  
	  
1p. 7A. Het antwoord moet de volgende strekking hebben:	  
	  
  Affectenleer vertelt hoe gevoelens moeten worden uitgedrukt in de
  muziek. 	  
	  
2p. 7B. De antwoorden moeten de volgende strekking hebben (twee van	  

de	  volgende):	  
	  

De middelen om gevoelens (affecten) bij mensen op te roepen is	  
een combinatie van muzikale eigenschappen zoals:	  
● tempo 
● dynamiek 
● ritme 
● toonsoort 
● intervallen 

	  
 Indien 3 antwoorden juist 2 punten	  
 Indien 2 antwoorden juist 1 punt	  
 Indien minder dan 2 antwoorden goed 0 punten	  
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Online 
 
Claudio Monteverdi -Lamento della Ninfa- 
https://www.youtube.com/watch?v=94BCG5gvJes 
geraadpleegd op 02/02/2015 
 
Orlando di Lasso – Sibylla Lybica uit Prophetiae Sibyllarum 
https://www.youtube.com/watch?v=Z1C3tV-hNPk 
geraadpleegd op 02/02/2015 
 
Lully-LWV50.Alceste-Proloque (1) - Malgoire 
https://www.youtube.com/watch?v=Os8xNiNNIJI 
geraadpleegd op 02/02/2015 
 


