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Tekst 2 Bambi en het aah-gevoel
In een goede samenvatting (maximumscore 19 punten) moeten de
onderstaande informatie-elementen opgenomen zijn. Om de scores van de
samenvatting per onderdeel te kunnen verwerken, zijn deze afzonderlijke
informatie-elementen doorgenummerd.
21.1 maximumscore 1

(omschrijving ‘aah’-gevoel)
• meevoelen met (lot van) dier / zielig vinden van dier (dat pijn heeft)

1

21.2 maximumscore 3

(verhouding mens-dier in de oudheid en verschil)
• vroegere opvatting / opvatting in oudheid
• suprematie mens over dier / dier als lagere soort gezien
• belangrijk verschil: mens kan denken / heeft begrip van de wereld, dier
niet

1
1
1

21.3 maximumscore 2

(ontwikkelingen met betrekking tot het dier)
• vanaf zeventiende eeuw / tijdens (zeventiende-eeuwse) verlichting en
(achttiende-eeuwse) romantiek
• ontdekking van fysieke gelijkenis van mens en dier

1
1

21.4 maximumscore 3

(vervolg ontwikkelingen met betrekking tot het dier)
• daardoor
• serieus nemen van het gevoel bij dier
• tornen aan de (heersende) opvatting van de suprematie van mens over
het dier

1
1
1

21.5 maximumscore 3

(kritiek op denken en herwaardering van het dier)
• het denken leidt tot onbehaaglijk voelen / tot vervreemding van lichaam
en natuur / tot (dwingelandij van ‘hogere cultuur’) met schaamte- en
schuldgevoelens / tot onvrijheid van de mens
• dier is gevrijwaard van opgelegde normen en waarden / dier (in natuur)
is vrij/spontaan/schaamteloos/authentiek/puur
• aandacht voor (natuurlijke) rechten voor het dier
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21.6 maximumscore 2

(houding die samenging met herwaardering dier)
• dier in bescherming genomen
• vanwege symboolfunctie/symbolische waarde voor mens

1
1

21.7 maximumscore 2

(ontwikkeling mens-dier afgeleid uit twee twintigste-eeuwse uitbeeldingen
Bambi)
• aanvankelijk / in jaren twintig / aan het begin van twintigste eeuw / in
het boek
• Bambi/hertje/dier staat symbool voor opgejaagde (Joodse) mens

1
1

21.8 maximumscore 2

(vervolg ontwikkeling mens-dier afgeleid uit twee twintigste-eeuwse
uitbeeldingen Bambi)
• later / vanaf jaren veertig / als Bambi door Disney is verfilmd / in de
film
• Bambi/hertje/dier als filmfiguur / staat symbool voor betrokkenheid van
mens bij dier om dier zelf / menselijk meevoelen met lijden dier /
gedeelde gevoelens mens en dier

1

1

21.9 maximumscore 1

(effect)
• (door de film Bambi te zien) ontwikkelen (bij het kind) van ‘aah’-gevoel
/ ontstaan besef van gevoel dier / lijden dier

1

21.a Regeling met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist

taalgebruik in de samenvatting
Voor fouten met betrekking tot incorrecte formuleringen en onjuist
taalgebruik kunnen in totaal maximaal 4 hele scorepunten worden
afgetrokken. De toepassing van deze aftrekregeling kan overigens nooit
leiden tot een negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De
minimumscore voor de opdracht is 0 scorepunten.
Zie de Vakspecifieke regel 2 voor exacte aanwijzingen omtrent aftrek.
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21.b Regeling met betrekking tot woordgrensoverschrijding van de

samenvatting
Voor de eerste overschrijding met 20 woorden dienen geen scorepunten te
worden afgetrokken. Voor elke volgende overschrijding dienen per
5 woorden steeds 2 scorepunten te worden afgetrokken tot een maximum
van 16 scorepunten.
De toepassing van de aftrekregeling kan overigens nooit leiden tot een
negatieve score bij deze samenvattingsopgave. De minimumscore voor de
opdracht is 0 scorepunten.
Schematisch:
201 - 220: 0 scorepunten aftrek;
221 - 225: 2 scorepunten aftrek;
226 - 230: 4 scorepunten aftrek;
231 - 235: 6 scorepunten aftrek;
236 - 240: 8 scorepunten aftrek;
etcetera, tot een maximale aftrek van 16 scorepunten.
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