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Herman Pleij 'Theater en spektakel in de middeleeuwen'
Herman Pleij (Hilversum, 1943) is een emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde. In 1979
promoveerde met het proefschrift Het Gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late
middeleeuwen. over onder andere oude carnavalsteksten. In 1980 werd hij hoogleraar aan de Universiteit van
Amsterdam. 29 februari 2008 ging hij met emeritaat.







In middeleeuwse spektakels en vertoningen...
 heiligt het doel de middelen
 heiligen de middelen het doel
 heiligt geen enkele boodschap de middelen
 geen van bovenstaande is correct







Het was altijd de bedoeling om de toeschouwers van een middeleeuws spektakel...
 schrik aan te jagen
 bij het spektakel te betrekken
 op afstand te houden
 naar de kerk te lokken

De belangrijkste tekstfunctie bij middeleeuwse spektakels is de ...






 informatieve functie
 persuasieve/overtuigende functie
 activerende functie
 poëtische of diverterende functie
 persuasieve en activerende functie zijn even belangrijk

Volkspredikers waren vooral...










dorpspriesters
niet-religieuze vertellers
rondtrekkende monniken
gezanten van de paus

Een synoniem voor bedelmonnik is...










armenbroeder
minderbroeder
aalmoezenier
bisschop

Wetenschappers zijn er nu van overtuigd dat je middeleeuwse toneelscripts...










letterlijk moet lezen
moet opvoeren om ze te begrijpen
met andere middeleeuwse teksten moet vergelijken
moet interpreteren m.b.v de bijbel
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Het verslag van de preek van Dirk van Munster staat...










gedrukt in een boek
geschreven in een boek
geschreven in een dagboek
op een los vel papier

Op welke dag werd deze preek gehouden?










Kerstmis
Goede Vrijdag
Witte Donderdag
Pasen

Wat betekent 'steno'?










Geschreven op steen
Geschreven in afkortingen
Geschreven in de volkstaal
Geschreven in het Latijn

Hoe maakt de prediker zich, naast het gesproken woord, aan de massa verstaanbaar?










een beeldende mimiek
geluidseffecten
achtergrondmuziek
borden met tekst op

Hoeveel mensen woonden de preek van Dirk van Munster bij?










enkele tientallen
enkele honderden
enkele duizenden
enkele tienduizenden

Wat betekent de Nederlandse uitdrukking “preken als Brugman”?










Heel saai en langdradig spreken
Heel moraliserend spreken
Heel bevlogen spreken
Heel snel spreken

Hoe lang duurt zo'n middeleeuwse preek gemiddeld?










1 uur
2 uur
3 uur
meer dan 3 uur

Dirk van Munster blijkt niet alleen een uitstekend preker, maar ook...










een heel knappe man
een uitstekende goochelaar
een grappige clown
alle bovenstaande antwoorden zijn van toepassing
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Wat is het thema van de preek?










de vanitas
de ijdelheid
de menselijke nietswaardigheid
alle bovenstaande zijn correct



Waar haalt Van Munster de terminologie waarmee hij de vrouw in het publiek
beschrijft?
  Uit de bijbel
  Uit de minnelyriek
  Uit de medische wetenschap
  Uit zijn fantasie

Wat is de boodschap van de preek?










De schoonheid van de vrouw is een weerspiegeling van Gods schepping
Het lichaam is vuil en vies en leidt tot zonde en verderf van de ziel
Het lichaam is een weerspiegeling van de pracht van de natuur
De ziel en het lichaam zijn een en onafscheidelijk

Wat is een kansel?










Een soort kandelaar
Een spreekgestoelte
Een doodshoofd
Een minister

Kun je aan de uitspraak van deze spreker uitmaken waar hij vandaan komt?










Hij heeft een Noord-Nederlands accent
Hij heeft een Zuid-Nederlands accent
Hij heeft een regionaal accent
Hij heeft helemaal geen accent
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