
Tekst 3 Berlin braucht ein Museum 

Maximumscore 1 

8  Het tentoonstellen van kunst uit de DDR / Oost-Duitsland in de Berliner Nationalgalerie / in 

(een belangrijk museum in) West-Berlijn. / 

Uit het samen exposeren van Oost- en West-Duitse kunst. 

Opmerking 

Uit het antwoord moet blijken dat het gaat om het tentoonstellen van Oost-Duitse kunst in 

West-Berlijn / West-Duitsland / het westen dan wel om het “samen” tentoonstellen van 

kunst uit Oost- en West-Duitsland. 

9 B

Maximumscore 1 

10  De kern van het antwoord moet zijn: het Westen sluit zich af voor kunst uit de DDR. 

Een antwoord als ‘Het westen stelt nauwelijks kunst uit Oost-Duitsland tentoon’ is dus 

goed. 

Opmerking 

Als leerlingen een antwoord geven waarin het woord ,muur’ voorkomt, moet uitgelegd 

worden om wat voor muur het gaat. Een antwoord als ,West-Duitsland richt een muur op 

tussen oost en west’ is dus fout.  

Antwoorden Deel-

scores

Maximumscore 1 

11  De musea in het oosten moe(s)ten alleen dezelfde soort kunst als in West-Duitsland 

exposeren. / 

Het streven om de kunstmaatstaven van het Westen aan te leggen. 

Opmerking 

Acceptabel: Het alleen exposeren van kunst uit West-Duitsland. 

12 A

13 C

Maximumscore 2 

14 1 Onjuist. 

2 Juist. 

3 Juist. 

Indien drie antwoorden goed zijn  2

Indien twee antwoorden goed zijn  1

Indien één antwoord goed is  0
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Maximumscore 1 

15  Kunst uit de DDR moet in een eigen museum tentoongesteld worden. 

Maximumscore 1 

16  Er zullen nu ook werken van kunstenaars getoond worden van wie het werk ten tijde van de 

DDR verboden was. / 

Ook kunst uit de DDR die het regime onwelgevallig was, zou tentoongesteld (kunnen) 

worden. / 

Vroeger bepaalde de staat welke kunst tentoongesteld mocht worden. 

17 B

Maximumscore 1 

18  De kern van het antwoord moet zijn: de kunst uit de DDR is ook een onderdeel van de 

Duitse (kunst)geschiedenis. 

Antwoorden Deel-

scores
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