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antwoorden, audio, video en de transcripten
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Docenttotaallicentie
toegang tot de materialen van de startlicentie,
maar ook tot de toetsen, de digibordapplicatie
en extra opdrachten in VensterFrans
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Textes & Activités deel A en B*
een tekst- en werkboek in één
Manuel
een naslagwerk met strategieën, een
grammaticaoverzicht en werkwoorden
Littérature
een tekstwerkboek en digibordapplicatie
met audio en visuele verrijking
		

Het is mogelijk volledig digitaal te werken of te werken met het boek in combinatie met digitaal
materiaal.
* Ook beschikbaar als Édition Intégrée (leeropdrachtenboek inclusief Manuel)
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Over ThiemeMeulenhoff
ThiemeMeulenhoff ontwikkelt zich van educatieve
uitgeverij tot een learning design company. We
brengen content, leerontwerp en technologie
samen. Met onze groeiende expertise, ervaring en
leeroplossingen zijn we een partner voor scholen
bij het vernieuwen en verbeteren van onderwijs.
Zo kunnen we samen beter recht doen aan de
verschillen tussen lerenden en scholen en ervoor
zorgen dat leren steeds persoonlijker, effectiever
en efficiënter wordt.
Samen leren vernieuwen.
www.thiememeulenhoff.nl
ISBN 978 90 06 81381 4
Eerste druk, eerste oplage, 2016
© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2016
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voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het
FSC®-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw op een
verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,
door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder
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Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO),
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro.nl).
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TOELICHTING PROEFMATERIA AL
In dit katern vindt u een voorproefje van de
Literatuurmodule bij Libre Service 4e editie.
De Literatuurmodule bestaat uit vier
componenten:
1 Een leerwerkboek met 14 leçons. Zie voor de
inhoud: Table des Matières verderop in dit
katern.
2 Een digibord-applicatie met veel verrijking bij
de 14 lessen.
3 Een leerlingsite met extra informatie en
opdrachten in het digitale leerplatform eDition.
4 Toetsen per leçon.
Hieronder staat een toelichting bij deze vier
componenten.

1

LITERATUURMODULE: LEERWERKBOEK

Net als bij Textes & Activités is ook de
Literatuurmodule een leerwerkboek. Dit zorgt
ervoor dat leerlingen tekst en opdrachten bij
elkaar hebben. En het biedt de mogelijkheid voor
leerlingen om daar waar nodig aantekeningen bij
de tekst te maken of onderdelen uit een tekst te
markeren.
Iedere leçon is als volgt opgebouwd:
• openingspagina met de belangrijkste feiten bij
de stroming
• introductie in de tijdgeest, de kunst en de
literatuur
• opdrachten bij tekst 1
• tekst 1
• opdrachten bij tekst 2
• tekst 2
• in enkele leçons: opdrachten bij tekst 3
• in enkele leçons: tekst 3
u DIDAC TISCHE LIJN

Voor de didactiek in de Literatuurmodule is
gekozen voor de Meervoudige benadering
Moderne Vreemde Talen Literatuur Onderwijs,
ontwikkeld door Jasmijn Bloemert van de
Rijksuniversiteit Groningen. Dit houdt in
dat literaire teksten vanuit de volgende vier
benaderingen behandeld worden in de les:
• tekstgericht
• contextgericht
• lezersgericht
• taalgericht
Binnen deze didactiek worden de vier
benaderingen geïntegreerd en gebalanceerd
aangeboden om zo de literatuurlessen zoveel
mogelijk te verrijken. Momenteel wordt er
onderzoek verricht naar deze didactiek door

de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit
Groningen onder leiding van Jasmijn Bloemert die
op dit onderwerp zal promoveren. Zij is dan ook,
namens de RUG, als adviseur betrokken bij deze
Literatuurmodule.
De vier benaderingen bieden naast de
mogelijkheid om uw literatuurlessen te verrijken,
ook de mogelijkheid om te differentiëren en
het materiaal aan te laten sluiten bij uw eigen
voorkeur van literatuuronderwijs of bij de
voorkeuren van leerlingen. Op pagina 4 vindt u
meer informatie over deze didactiek.
De vier benaderingen sluiten ook aan bij de
didactique en trois étapes van Libre Service: mise
en route; compréhension, mise en pratique. Deze
vertrouwde opbouw vindt u dan ook terug bij de
Literatuurmodule.
u INHOUD

In dit proefkatern vindt u twee uitgewerkte leçons:
leçon 3 over het Classicisme en leçon 14 over
de Prix littéraires. De inhoudsopgave van de
complete module staat op pagina 6 en 7.
u THEMATISCHE INSTEEK

Naast de chronologische lijn is er ook een
projectmatige lijn rondom drie thema’s:
• Liberté
• Amour
• Voyages
Voor deze drie projecten volgt een handleiding bij
het definitieve materiaal.

2

DIGIBORD-APPLICATIE VIA SCHOOLTAS

De digibord-applicatie via het platform Schooltas
biedt veel verrijking bij het leerwerkboek. Die
verrijking bestaat uit:
a Extra beeldmateriaal: bijvoorbeeld portretten
van schrijvers, beelden die aansluiten bij de
inhoud van bepaalde werken; beeldmateriaal
dat andere kunstuitingen uit de stromingen
visualiseert.
b Vertalingen bij de fragmenten uit het boek.
c Extra leesteksten ter verdieping.
d Links naar videobeelden: bijvoorbeeld
boekverfilmingen, chansons, toneelstukken.
e Links naar audiomateriaal: bijvoorbeeld
ingesproken fragmenten.
U kunt de digibord-applicatie bekijken via de
proeflicentie van Libre Service 4e editie. Die
kunt u aanvragen via de klantenservice van
ThiemeMeulenhoff: vo@thiememeulenhoff.nl
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examenvraag

spreken

3 LEERLINGMATERIAAL OP WEBSITE VIA
EDITION
Via het digitale leerplatform
eDition is er bij
lezen
iedere leçon extra materiaal voor de leerling. Dit
zijn vaak wat omvangrijkere toepassingsgerichte
opdrachten. Dit materiaal komt in de komende
maanden beschikbaar. U kunt het bekijken via de
groepsopdracht
proeflicentie van Libreschrijven
Service 4e editie. Die kunt u
aanvragen via: vo@thiememeulenhoff.nl
Online

B1

B2
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TOETSEN

Bij de literatuurmodule komt per stroming een
toets beschikbaar, die kennis van de stroming,
begrip van de fragmenten, relevant vocabulaire
en waar mogelijk toepassing bevraagt.
u BESTELGEGEVENS

Libre Service vwo Littérature | 128 pagina’s |
ISBN 9789006340624 | € 12,50
u TOT SLOT

A2

We horen graag wat u van dit proefmateriaal
vindt. U kunt uw opmerkingen mailen aan:
literatuurmodule@thiememeulenhoff.nl.
tekst

Grammar

kijken regarder

context

TOELICHTING VOOR
LEERLINGEN –
lezer
MEERVOUDIGE BENADERING
taal

gesprek

tekst-context
Meervoudige benadering Moderne
Vreemde
Talen (MVT) Literatuur Onderwijs
Er zijn verschillende manieren waarop
je een
tekst-taal
literaire tekst kunt lezen. Je kunt bijvoorbeeld
kijken naar de sociale en culturele achtergrond
context-lezer
van een literaire tekst of je richt je juist
op het
taalgebruik en hoe de auteur zijn/haar boodschap
verwoordt.
taal-lezer

Hieronder staat een korte uitleg over de vier
benaderingen en wat je kunt verwachten als
je de verschillende kleuraanduidingen bij de
opdrachten ziet staan.

DE TEKSTGERICHTE BENADERING
Bij deze benadering gaan de vragen en
opdrachten over de tekst zelf. Zo kijk je
bijvoorbeeld naar genre, zoals de ballade of de
In dit boek volgen we de Meervoudige
geromantiseerde biografie, en je bestudeert
extra opdracht
context-taal-lezer
benadering Moderne Vreemde Talen (MVT)
bepaalde literaire begrippen zoals perspectief
Literatuur Onderwijs. Dat betekent dat je de
en beeldspraak. Verder kijk je binnen de
tekst-lezer-context
literaire teksten vanuit vier verschillende
maar
tekstgerichte benadering ook naar het verhaal
geïntegreerde invalshoeken gaat bestuderen. De
zelf, het plot en de verschillende thema’s, de
vier benaderingen geven je samen een
veelzijdig
karakters en hun ontwikkeling en natuurlijk waar
tekst-taal-lezer
beeld van de teksten en ze leren je inzien wat
het verhaal zich afspeelt.
literatuur lezen in een vreemde taal je allemaal
tekst-lezer
DE CONTEXTGERICHTE BENADERING
kan bieden.
De vier benaderingen zijn:
Bij de contextgerichte benadering ligt de
n de tekstgerichte benadering
tekst-context-taal nadruk vooral op de wereld om de literaire
n de contextgerichte benadering
tekst heen. Je kijkt bijvoorbeeld wie de tekst
n de lezersgerichte benadering
geschreven heeft en waarom bepaalde auteurs
context-taal
n de taalgerichte benadering
bepaalde teksten geschreven hebben. Binnen
deze benadering bestudeer je ook de sociale,
tekst-lezer-context-taal
Samengevat in het icoon:
culturele en historische kenmerken van de teksten
en het verhaal. Op deze manier kom je veel
tekst-context-taal over Franstalige landen en hun geschiedenis en
ontwikkeling te weten. Omdat we in dit boek een
selectie voor je hebben gemaakt van teksten die
tekst-context-taal geschreven zijn vanaf de middeleeuwen tot nu,
krijg je ook een goed beeld van verschillende
tekst-context-taal literaire periodes en stromingen.
De vier benaderingen zijn:
■ de tekstgerichte benadering
■ de contextgerichte benadering
■ de lezersgerichte benadering
■ de taalgerichte benadering

tekst

context
lezer
taal

tekst
tekst-co

context
tekst-ta

lezer
context

taal
taal-leze

tekst-co
context

tekst-ta
tekst-le

context
tekst-ta

taal-leze
tekst-le

context
tekst-co

tekst-le
context
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tekst
context

DElezer
LEZERSGERICHTE BENADERING

ALGEMEEN

Bij deze benadering sta jij als lezer centraal.
De taal
teksten in dit boek zijn representatief voor
de periode vanaf de middeleeuwen tot heden
en geven daarmee een goed beeld van de
tekst-context
Franstalige literatuur waardoor je bewust jouw
tekst
leessmaak kunt ontwikkelen. Daarnaast nodigen
de tekst-taal
verschillende teksten je uit om af en toe buiten
context zone te treden omdat je gevraagd
je comfort
wordt
kritisch na te denken over situaties, culturen
context-lezer
of overtuigingen
die wellicht afwijken van jouw
lezer
eigen wereld.
taal-lezer
DEtaal
TAALGERICHTE BENADERING
Allecontext-taal-lezer
literaire teksten die je gaat lezen zijn natuurlijk
geschreven
in het Frans waardoor je tijdens de
tekst-context
literatuurlessen ook je taalvaardigheid ontwikkelt.
tekst-lezer-context
Veel literaire auteurs zijn woordkunstenaars. Door
tekst-taal
het lezen van literaire teksten in het Frans zie je
veeltekst-taal-lezer
creatief taalgebruik en goede voorbeelden
vancontext-lezer
zinsconstructies, woordvolgorde en figuurlijk

De Meervoudige benadering MVT Literatuur
Onderwijs is de afgelopen jaren ontwikkeld door
Jasmijn Bloemert, werkzaam als vakdidacticus
Engels en onderzoeker aan de Lerarenopleiding
van de Rijksuniversiteit Groningen. Veel docenten
en leerlingen zijn reeds met deze benadering aan
het werk gegaan. Docenten geven aan dat de
Meervoudige benadering de literatuurlessen rijker
en gevarieerder maakt, aansluit bij de voorkeuren
van leerlingen en de mogelijkheid biedt om
te differentiëren en het materiaal aan te laten
sluiten bij persoonlijke voorkeuren. Momenteel
wordt er onderzoek verricht naar de verdere
toepassing van de Meervoudige benadering.
Jasmijn is, namens de Lerarenopleiding van de
Rijksuniversiteit Groningen, als adviseur betrokken
bij de ontwikkeling van deze Literatuurmodule.

taalgebruik.
tekst-lezerDoor de verscheidenheid aan
teksten
uit verschillende periodes krijg je een
taal-lezer
goed beeld van hoe de Franse taal zich heeft
tekst-context-taal
ontwikkeld.
context-taal-lezer

De context-taal
Meervoudige benadering MVT Literatuur
Onderwijs
is samengevat in onderstaande figuur:
tekst-lezer-context
tekst-lezer-context-taal
Tekstgerichte
benadering
tekst-taal-lezer
• literaire terminologie
• tekst-context-taal
genre
• tekst-lezer
plaats
• verhaal, plot & thema
• tekst-context-taal
karakters

tekst

context

Contextgerichte benadering
• biograﬁsche informatie
• historische, culturele,
sociale context
• literaire geschiedenis

tekst-context-taal

tekst-context-taal
context-taal

Lezersgerichte benadering
• leeservaring

De vier •benaderingen
zijn:
literaire smaakontwikkeling
tekst-lezer-context-taal
■ de tekstgerichte
benadering
• persoonlijke ontwikkeling
■ de contextgerichte benadering
tekst-context-taal
■ de lezersgerichte
benadering
■ de taalgerichte benadering

lezer

taal

tekst-context-taal
Meervoudige benadering MVT
Literatuur Onderwijs

tekst-context-taal

De vier benaderingen zijn:
■ dePICTOGRAMMEN
tekstgerichte benadering
■ de contextgerichte benadering
dit boek worden
de volgende pictogrammen gebruikt:
■ deInlezersgerichte
benadering
■ de taalgerichte benadering
examenvraag

s
Online

spreken

Schooltas
school
tas

Website
lezen

Taalgerichte benadering
• grammatica en syntaxis
• vocabulaire en idioom
• taalvaardigheden
• taalontwikkeling en variëteit
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TABLE DES MATIÈRES

1 MOYEN ÂGE

Stromingen en fragmenten
in het boek

Extra fragmenten via digibord
en website

Chrétien de Troyes : Yvain ou le
chevalier au lion

Lancelot : Le chevalier à la
Charette & Le combat pour la reine
Le roman de la rose
Le roman de Renart

Fabliau : Le cupide et l’envieux
François Villon : Ballade des menus
propos

2 RENAISSANCE

Pierre de Ronsard : Mignonne
Pierre de Ronsard : Quand vous
Louise Labé : On voit mourir …
serez bien vieille
Michel de Montaigne : De la vanité Michel de Montaigne : De
l’éducation
François Rabelais

3 CLASSICISME

Molière : Le Bourgeois
gentilhomme
Jean de La Fontaine : Le corbeau
et le renard & La cigale et la fourmi

Fable : Le chêne et le roseau
Pierre Corneille : Le Cid
Jean Racine : Phèdre

4 LUMIÈRES

Voltaire : Candide
Jean-Jacques Rousseau : De l’état
civil

Voltaire : Jeannot et Colin
Denis Diderot : L’encyclopédie
Pierre Beaumarchais

5 ROMANTISME

Victor Hugo : Demain, dès l'aube
& Les Misérables
Alfred de Musset : À mademoiselle
Prosper Mérimée: Carmen

Victor Hugo: Jolies femmes
Dumas père: Le comte de
Monte-Cristo
Dumas fils: La Dame aux
Camélias

6 RÉALISME

Honoré de Balzac : Le père Goriot
Guy de Maupassant : La parure

Gustave Flaubert : Madame
Bovary

pagina 8

Émile Zola : L’assommoir

7 FIN DE SIÈCLE

Charles Baudelaire : L’albatros &
Hymne à la beauté
Edmond Rostand : Cyrano de
Bergerac

Paul Verlaine : Il pleure dans mon
cœur
Charles Baudelaire : Invitation au
voyage
Arthur Rimbaud : Le dormeur du
val
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Stromingen en fragmenten
in het boek

Extra fragmenten via
digibord en website

8 BELLE ÉPOQUE

Marcel Proust (fragment
madeleines)
Colette

Alain-Fournier : Le Grand
Meaulnes
Anna de Noailles

9 GRANDE GUERRE ET
ANNÉES ’20

Guillaume Apollinaire : Dada
Louis-Ferdinand Céline :
Voyage au bout de la nuit

Roland Dorgelès : Les Croix de
bois

10 GUERRE ET APRÈSGUERRE

Jacques Prévert : Pour faire le
portrait d’un oiseau
Eugène Ionesco : La cantatrice
chauve

Paul Éluard : Liberté
Samuel Beckett : En attendant
Godot

11 L’EXISTENTIALISME

Jean-Paul Sartre : Les jeux sont
faits
Antoine de Saint-Exupéry : Le
petit prince
Françoise Sagan : Bonjour
tristesse

Albert Camus : L’étranger
Simone de Beauvoir : Les
belles images

12 LITTÉRATURE
CONTEMPORAINE

Tatiana de Rosnay : Elle
s’appelait Sarah
Pierre Lemaître : Au revoir
là-haut

Philippe Claudel : La petite fille
de monsieur Linh
Éric-Emmanuel Schmitt :
Odette Toulemonde

13 SUSPENSE !

Gaston Leroux : Le fantôme de
l’opéra
Fred Vargas : Pars vite et
reviens tard

Maurice Leblanc : Arsène Lupin
Maigret : Maigret et le clochard

14 PRIX LITTÉRAIRES

David Foenkinos : Charlotte
Lydie Salvayre : Pas pleurer
Joël Dicker : La Vérité sur
l’Affaire Harry Quebert

J.M.G. LeClézio : Trois
aventurières
Patrick Modiano : Pour que
tu ne te perdes pas dans le
quartier & Rue des Boutiques
Obscures

pagina 18
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Le Classicisme

9

Les faits
• De Franse 17e eeuw wordt Le Grand
Siècle genoemd.
• Koning Louis XIV regeerde van 1643
tot 1715 en maakte van Frankrijk een
sterk gecentraliseerde staat, met een
absolute monarchie. Louis XIV wordt
ook wel Le Roi Soleil, de Zonnekoning,
genoemd.
• Louis XIV huurde architecten en
kunstenaars in om voor hem een paleis
in Versailles te bouwen, het grootste
en duurste kasteel van het toenmalige
Europa. Door in Versailles een
schitterend hofleven te creëren, waarbij
de edelen geacht werden aanwezig te
zijn, wist hij de adel aan zich te binden.
• De Franse taal, kunst en cultuur
waaierden uit over heel Europa en
werden toonaangevend.

Les arts
• Architecten, kunstenaars en schrijvers
wilden in deze periode de kunst uit de
klassieke oudheid imiteren. Gebouwen
werden in Grieks-Romeinse stijl
opgetrokken, kunstenaars beeldden
veelal figuren en taferelen af uit de
Griekse en Romeinse mythologie,
toneelschrijvers schreven klassieke
tragedies. In de klassieke oudheid
bestonden strenge regels waaraan alle
kunst moest voldoen. In de 17e eeuw
werden die regels weer toegepast.
Daarom heet deze periode Le
Classicisme.
• Louis XIV bood veel kunstenaars
en schrijvers volop kansen om hun
talenten te ontwikkelen. Hij was een
groot opdrachtgever en werd hierin
ook gevolgd door zijn hof. Maar wie
afweek van de normen die hij stelde
of wie niet de juiste standpunten
verbeeldde of verwoordde, had geen
kans op succes.
• In de literatuur lag de nadruk op
theater. Maar ook de fabels van Jean
de La Fontaine waren zeer populair.

LITTÉRATURE • LEÇON 3 • LE CLASSICISME
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school
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Als de Nederlanders over hun 17e eeuw spreken, noemen
ze die ‘De Gouden Eeuw’. Een tijd van ondernemingszin,
aanzien in de wereld en grote welvaart. Ook Frankrijk
was in de 17e eeuw een belangrijke natie. De Fransen
noemen deze eeuw Le Grand Siècle. Het koningschap
onder Louis XIV werd de monarchie absolue genoemd,
omdat de koning alle macht had. Hij presenteerde zich
in een balletvoorstelling aan het hof als le Roi Soleil, de
Zonnekoning, met een stralend gouden pak aan en een
hoofdtooi met zonnestralen.

‘L’État, c’est moi’
In 1643 (hij was toen 4 jaar oud) werd Louis
koning. Omdat hij nog te jong was, nam Minister
Mazarin het regeren op zich. Toen deze in 1661
stierf, greep Louis de kans om alleen te regeren,
zonder hulp van een Eerste Minister. Zijn
regering duurde tot 1715, hij was dus maar liefst
72 jaar lang koning. Hij zou gezegd hebben:
‘L’État, c’est moi’, om duidelijk te maken dat
alleen hij de beslissingen nam voor het land,
en dat anderen hem wel van advies konden
dienen maar geen inspraak hadden. Louis was
alleen verantwoording schuldig aan God en zijn
geweten.
Louis ontwierp een schitterend hofleven waarin
hij zelf het stralende middelpunt was. In zijn
nieuwe paleis van Versailles moest alles het
mooiste zijn van Europa. De pracht en praal van
het Franse hof werden internationaal geroemd
en nagevolgd. Louis liet de beste architecten en
kunstenaars zijn paleizen bouwen en versieren.
In Europa werd de Franse smaak steeds meer
toonaangevend. Die Franse smaak greep terug
op de klassieke oudheid: alle kunst moest aan
de regels van de klassieke oudheid voldoen. Dit
wordt het classicisme genoemd.

Arm en rijk

Louis XIV creëerde een groots hofleven n

Door de hoge belastingen leefde het gewone
volk in armoede. Burgers konden wel veel geld
verdienen in handel en industrie, maar aanzien
kregen zij daar niet mee. Alleen de adel had
aanzien. Louis speelde hier handig op in door
een groots hofleven te creëren en van de adel te
verwachten hieraan deel te nemen. De edelen
leefden dus vooral in en om Versailles, hielden
zich bezig met mode en feesten, vleierijen
en hofintriges en lieten het beheer van hun
landerijen over aan anderen. Tegelijkertijd
konden rijke burgers nu voor veel geld een
speciaal voor hen in het leven geroepen
adellijke titel (baron of markies) kopen. Met de
hoge belastinggelden en de inkomsten van de
verkoop van adellijke titels kon de koning niet
alleen zijn riante hofleven bekostigen, maar ook
oorlog voeren en wegen aanleggen van Parijs
naar alle delen van Frankrijk. Het wegennet was
het beste van Europa, maar alle wegen leidden
wel naar Parijs. Een uitgebreid systeem van
postkoetsen maakte het mogelijk dat een brief
die in Bretagne gepost werd, twee dagen later
al in Lyon aankwam. De brief ging wel via Parijs. *
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Les arts
De paleizen en herenhuizen (hôtels genoemd) werden
gebouwd naar het voorbeeld van Romeinse en Griekse
tempels: symmetrie, geen opsmuk maar strakke horizontale
lijnen, evenwicht tussen het geheel en de details, zuilen
en frontons met symbolische reliëfs. De pracht en praal
was dus niet aan de buitenkant te zien, maar vooral in
het interieur te bewonderen, zoals in de spiegelzaal in
Versailles.
Louis XIV wilde ook de mooiste tuinen van Europa.
Tuinarchitect André Le Nôtre ontwierp onder andere
de tuinen van Versailles: ook hier was alles geometrisch,
symmetrisch en met strakke lijnen. Deze tuinontwerpen
werden jardins à la française genoemd.

De tuinen van Versailles: geometrisch, symmetrisch en met strakke lijnen n

La musique: Louis XIV hield van muziek en dans en had
een eigen hofcomponist: Jean-Baptiste Lully, die veel
balletmuziek voor hem componeerde en uitvoerde. Van
hem is de bekende La marche pour la cérémonie des
Turcs, die hij componeerde voor de comédie-ballet Le
Bourgeois gentilhomme van Molière. *

Les arts plastiques
Schilders en beeldhouwers imiteerden de kunst uit de
Griekse en Romeinse tijd. Het streven was om perfectie en
schoonheid te bereiken met onderwerpen uit de klassieke
mythologie. Er lag een grote nadruk op compositie,
symmetrie en evenwicht, veel minder op kleurgebruik.
Afbeeldingen moesten welvoeglijk zijn, mochten niet
choqueren. De schilders Nicolas Poussin en Charles Le
Brun waren zeer geliefd. *
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La littérature

s

Het is niet verwonderlijk dat in deze eeuw de nadruk kwam
te liggen op toneel. Zowel tragedies als komedies zijn
een aangenaam en leerzaam vermaak voor hovelingen
die verder niet zo veel te doen hebben. De tragedies
moesten lijken op die van de klassieke oudheid. Net als in
de andere kunstvormen werd de klassieke oudheid meer
dan alleen een inspiratiebron. Ze werd voorschrift. Een
perfecte tragedie moest aan la règle des trois unités, de
regel van de drie eenheden voldoen: eenheid van tijd (het
verhaal moest zich afspelen binnen 24 uur), eenheid van
plaats (alles speelde zich af op één plek) en eenheid van
handeling (één verhaallijn, geen nevenintriges). Ook gold
de eis van la bienséance, de welvoeglijkheid: er mocht
geen bloed vloeien op het toneel en er mocht geen grof
taalgebruik gehanteerd worden.
De tragedies werden geschreven in alexandrijnen. Dit zijn
verzen die bestaan uit twaalf lettergrepen, die zes jamben
vormen. Een jambe is een onbeklemtoonde lettergreep
gevolgd door een beklemde lettergreep. Er waren altijd
vijf bedrijven, cinq actes. Voor de tragedies werden veelal
onderwerpen uit de klassieke mythologie gekozen.

Schilderij Apollo offert van Nicholas Poussin n

Pierre Corneille (o.a. Le Cid) en Jean Racine (o.a. Phèdre)
waren de bekendste tragedieschrijvers. Nu nog spreken
we van een corneliaanse held of een raciniaanse held:
bij Corneille moet de held de moeilijke keuze maken
tussen zijn hartstocht en zijn eer. Hij kiest voor zijn eer.
De held van Racine kan die keuze niet maken, hij wordt
meegesleurd door zijn hartstochten en gaat zo ten onder. *
Molière wordt de grootste komedieschrijver aller tijden
genoemd. Zijn komedies, waarin hij de zeden en gewoontes
van zijn tijd op de hak nam, werden meteen in alle Europese
talen vertaald en overal opgevoerd. Zijn werk wordt nog
steeds gespeeld. Molière was zelf toneelspeler en speelde
vaak de hoofdrol in zijn eigen stukken. In zijn komedies werd
het toneelspel afgewisseld door dans. Daarom werd een
stuk van Molière ook wel comédie-ballet genoemd.

scho
tas
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Een komedie hoefde niet aan alle classicistische
regels te voldoen, omdat men dit genre als minder
belangrijk beschouwde. Toch hield Molière zich
veelal aan de regels van eenheid van tijd en van
plaats en gebruikte hij geen grof taalgebruik op
het toneel.
school
tas

Molière wordt wel verweten dat hij zich te goed
schikte naar de wensen van de koning. Toch durfde
hij – in het humoristische – ook kritiek te leveren
op het hofleven. Louis XIV had humor genoeg om
Molière de hand boven het hoofd te houden. *
Jean de La Fontaine uitte in zijn fabels kritiek
op de politiek, de maatschappij en het hofleven
vantekst
zijn tijd. Maar in een fabel is dergelijke kritiek
toch altijd indirect. En de eigenschappen die La
Fontaine
de dieren toedicht, zijn tijdloos. Zijn grote
context
voorbeeld was Aesopus die al in de 6e eeuw voor
Christus dierenverhalen schreef met een wijze les
lezer
voor mensen. De wijze les, la morale, de moraal
genoemd, heeft bij La Fontaine vaak een bittere
taal Nog steeds zijn de fabels van La Fontaine
smaak.
erg populair. Op Franse scholen worden sommige
fabels
nog steeds uit het hoofd geleerd of als
tekst-context
dictee gebruikt.

In zijn komedies nam Molière de zeden en gewoontes van zijn tijd op de hak n

tekst-taal
context-lezer
tekst
taal-lezer
context
OPDRACHTEN
– Molière: Le Bourgeois gentilhomme
1context-taal-lezer
Kijk naar een fragment van de film Le roi danse van Gérard Corbiau uit 2000.
lezer
tekst
a Je ziet Louis XIV die danst. Welk personage verbeeldt hij?
tekst-lezer-context
taal
b Wat vind je van de manier van dansen?
context
tekst-context
2tekst-taal-lezer
Lees de titel en de inleiding van het fragment op pagina 14. Le gentilhomme betekent de edelman.
lezer
a Verklaar de titel van het toneelstuk.
tekst-lezer
tekst-taal
taal
tekst-context-taal
b Waarom wilde in de 17e eeuw een burger graag tot de adel behoren?
context-lezer
tekst-context
tekst
context-taal
taal-lezer
3tekst-taal
In de inleiding wordt de term billet doux gebruikt. Lees het gehele fragment en leg dan uit wat een
context
billet doux is.
tekst-lezer-context-taal
context-taal-lezer
context-lezer
lezer
tekst-context-taal
tekst-lezer-context
taal-lezer
taal
tekst-context-taal
tekst-taal-lezer
context-taal-lezer
4tekst-context
In de eerste twee regels spreekt Jourdain van une personne de grande qualité.
a Waaruit bestaat die grande qualité?
tekst-context-taal
tekst-lezer
tekst-lezer-context
tekst-taal
b Is het eigenlijk wel echt een grande qualité?
tekst-context-taal
De vier benaderingen
tekst-taal-lezerzijn:
context-lezer
■ de tekstgerichte benadering
■ de contextgerichte
context-taal benadering
tekst-lezer
taal-lezer
■ de lezersgerichte
benadering
■ de taalgerichte benadering
tekst-lezer-context-taal
tekst-context-taal
context-taal-lezer

taal
context
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tekst-context
lezer
5tekst-taal
Als de filosofieleraar zegt: Il faut bien étendre un peu la chose (regel 16), wat bedoelt hij dan?
taal
tekst
context-lezer
tekst
tekst-context
context
taal-lezer
tekst-taal
6context
Lees regel 31-33. Uit welke zin blijkt dat Jourdain aan het eind van het gesprek heel erg tevreden is?
Schrijf de zin hier over en vertaal hem.
lezer
context-taal-lezer
lezer
context-lezer
taal
tekst-lezer-context
taal
taal-lezer
7tekst-context
Molière nam in zijn komedies de zeden en gewoontes van zijn tijd op de hak. Leg uit waarmee hij in
tekst-taal-lezer
Le Bourgeois gentilhomme de spot dreef.
tekst
tekst-context
context-taal-lezer
tekst-taal
tekst-lezer
context
tekst-taal
tekst-lezer-context
context-lezer
tekst
lezer
context-lezer
tekst-taal-lezer
8tekst-context-taal
Lees de samenvatting van Le Bourgeois gentilhomme op de website. Vind je dat Jourdain zijn doel
bereikt? Zo ja, leg kort uit hoe. Zo nee, leg kort uit waarom niet.
tekst
taal-lezer
context
context-taal
taal
taal-lezer
tekst-lezer
context
context-taal-lezer
lezer
tekst-lezer-context-taal
tekst-context
context-taal-lezer
tekst-context-taal
tekst-lezer-context
9lezer
Mensen als Jourdain zijn er in alle tijden. Leg uit wat ze in onze tijd volgens jou zouden doen om een
taal
tekst-context-taal
soortgelijk doel te bereiken.
tekst-taal
tekst-lezer-context
context-taal
taal
tekst-taal-lezer
tekst-context
tekst-context-taal
context-lezer
tekst-taal-lezer
tekst-lezer-context-taal
tekst-context
tekst-lezer
tekst-context-taal
taal-lezer
tekst-lezer
tekst-context-taal
Jtekst-taal
Kijk naar een opvoering van het fragment dat je zojuist gelezen hebt.
Wat vind je van dit fragment? Zeg iets over de kostuums, over het spel en over de dictie (= hoe
tekst-taal
tekst-context-taal
duidelijk de acteurs spreken)
context-lezer
context-taal-lezer
tekst-context-taal
De vier benaderingen zijn:
context-lezer
context-taalbenadering
■ de tekstgerichte
taal-lezer
■ de contextgerichte
benadering
tekst-lezer-context
context-taal
tekst-context-taal
■ de lezersgerichte
benadering
taal-lezer
tekst-lezer-context-taal
■ de taalgerichte
Kcontext-taal-lezer
L Deze benadering
opdrachten zijn beschikbaar via Schooltas en de website.
tekst-taal-lezer
tekst-lezer-context-taal
De vier benaderingen zijn:
context-taal-lezer
tekst-context-taal
■ de tekstgerichte
benadering
tekst-lezer-context
video
audio
examenvraag
spreken
tekst-lezer
tekst-context-taal
■ de contextgerichte
benadering
opdrachten: 1, 8, 10, 11, 12
■ de lezersgerichte
benadering
tekst-lezer-context
tekst-context-taal
■ de taalgerichte
benadering
tekst-taal-lezer
tekst-context-taal
s opdrachten: 1, 8, 10, 11, 12
tekst-taal-lezer
tekst-context-taal
tekst-lezer
manuel (Fr) / leren (Eng en Du)
woordenboek
Online
lezen
context-taal
tekst-context-taal
tekst-lezer
De vier benaderingen zijn:
tekst-context-taal
tekst-lezer-context-taal
■
benadering
De de
viertekstgerichte
benaderingen
zijn:
tekst-context-taal
■
de
contextgerichte
benadering
tweetallen
groepsopdracht
schrijven
■ de tekstgerichte benadering
context-taal
■
de
lezersgerichte
benadering
tekst-context-taal
■ de contextgerichte benadering
■ de
de lezersgerichte
taalgerichte
benadering
■
benadering
context-taal
■ de taalgerichte
benadering
tekst-lezer-context-taal
B1
B2
A2
tekst-context-taal
school
tas

tekst-lezer-context-taal
nakijken
tekst-context-taal
tekst-context-taal
tekst-context-taal
tekst-context-taal
De vier benaderingen zijn:
tekst-context-taal
■ de tekstgerichte
benadering
leertip
tekst-context-taal
■ de contextgerichte
benadering
■ de lezersgerichte
benadering
tekst-context-taal
■ de taalgerichte benadering
De vier benaderingen zijn:
Iconen om differentiatieniveaus aan te geven
■ de tekstgerichte benadering
De vier benaderingen zijn:
■ de contextgerichte benadering
■ de tekstgerichte benadering
■ de lezersgerichte benadering
■ de contextgerichte benadering

21st century skills

Grammar

kijken regarder

gesprek
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Molière: Le Bourgeois
gentilhomme

s

school
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Le Bourgeois gentilhomme is een van de meest hilarische komedies van
Molière. De koning gaf Molière en de hofmusicus Jean-Baptiste Lully in
1670 de opdracht om samen een comédie-ballet te schrijven waarin ‘iets
Turks’ voorkwam. Het werd Le Bourgeois gentilhomme. Een kassucces.
De rijke burger Jourdain wil niets liever dan in de adelstand verheven
worden. Daarom wil hij niet alleen dat zijn dochter met een edelman
trouwt, maar neemt hij ook les om goede manieren en galantheid te leren
... Een dansleraar, een muziekleraar, een schermleraar, een filosofieleraar,
ze worden allemaal door meneer Jourdain betaald om hem de nodige
beschaving bij te brengen.
In het volgende gesprek wil Jourdain van zijn filosofieleraar weten hoe hij
het beste een zogeheten ‘billet doux’ moet schrijven ...
Portret van Molière n

5

10

15

20

25

30

M. Jourdain Il faut que je vous fasse une confidence1. Je suis amoureux
d’une personne de grande qualité, et je souhaiterais que vous
m’aidiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet2 que je
veux laisser tomber à ses pieds.
Le maître de philosophie Fort bien.
Jourdain	Je voudrais donc lui mettre dans un billet : Belle marquise,
vos beaux yeux me font mourir d’amour ; mais je voudrais
que cela fût mis3 d’une manière galante, que cela fût tourné
gentiment4.
Maître	Mettre que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en
cendres5; que vous souffrez6 nuit et jour pour elle les violences
d’un ...
Jourdain	Non, non, non ; je ne veux point tout cela. Je ne veux que ce que
je vous ai dit : Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir
d’amour.
Maître	Il faut bien étendre7 un peu la chose.
Jourdain	Non, vous dis-je. Je ne veux que ces seules paroles-là dans le
billet, mais tournées à la mode, bien arrangées8 comme il faut.
Je vous prie de me dire un peu, pour voir, les diverses manières
dont on les peut mettre.
Maître	On les peut mettre premièrement comme vous avez dit : Belle
marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour. Ou bien :
D’amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou
bien : Vos beaux yeux d’amour me font, belle marquise, mourir.
Ou bien : Mourir vos beaux yeux, belle marquise, d’amour, me
font. Ou bien : Me font vos yeux beaux mourir, belle marquise,
d’amour.
Jourdain Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure ?
Maître	Celle que vous avez dite : Belle marquise, vos beaux yeux me
font mourir d’amour.
Jourdain	Cependant je n’ai point étudié et j’ai fait cela du premier coup9.
Je vous remercie de tout mon cœur, et je vous prie de venir
demain de bonne heure.
Maître	Je n’y manquerai pas10.
(Le Bourgeois gentilhomme, acte II, scène VI)

une confidence = een vertrouwelijke
mededeling
2
un billet = een briefje
1

3
4

5
6

mettre = neerschrijven
tourné gentiment = lief gezegd
réduire en cendres = in de as leggen
souffrir = lijden

7

étendre = uitbreiden

8

arranger = rangschikken

9

du premier coup = in één keer goed

Je n’y manquerai pas. = Dat zal
ik zeker doen.

10 

context-taal-lezer
tekst
tekst-lezer-context
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context
tekst-taal-lezer – Jean de La Fontaine: Fables
OPDRACHTEN
lezer
1tekst-lezer
a Wat zijn de kenmerken van een fabel?
taal
tekst-context-taal
b Ken je zelf een of meerdere fabels? Welke?
tekst-context
context-taal
2tekst-taal
Luister naar Le Corbeau et le Renard en lees de tekst mee (zie pagina 17).
tekst-lezer-context-taal
a De vos spreekt de raaf aan met Monsieur du Corbeau (regel 7). Het woordje du of de la in een
eigennaam kwam in Frankrijk alleen voor bij namen van adellijke personen. De raaf is natuurlijk
context-lezer
tekst-context-taal
niet van adel.
tekstWaarom doet de vos of de raaf van adel is?
taal-lezer
tekst-context-taal
context
b Wat zegt de vos verder tegen de raaf? Vat het kort samen.
context-taal-lezer
tekst-context-taal
lezer
tekst-lezer-context
c Le corbeau ne se sent pas de joie (regel 12). Waarom?
De vier benaderingen zijn:
taal
■ de tekstgerichte
benadering
tekst-taal-lezer
■ de contextgerichte benadering
d Wat doet de raaf dan?
tekst-contextbenadering
■ de lezersgerichte
tekst-lezer
■ de taalgerichte benadering
tekst-taal
e Is dat slim? Leg uit waarom wel of waarom niet.
tekst-context-taal
context-lezer
context-taal
f Vertaal de woorden van de vos, van Mon bon Monsieur t/m sans doute (regel 15-18).
taal-lezer
tekst-lezer-context-taal
context-taal-lezer
tekst-context-taal
tekst
3tekst-lezer-context
De moraal:
tekst-context-taal
a Wat is de moraal van deze fabel?
context
tekst-taal-lezer
tekst-context-taal
lezer
b De Griekse dichter Aesopus (620 – 560 voor Christus) schreef al fabels. La Fontaine gebruikte zijn
tekst-lezer
voorbeelden. Ook deze fabel is naar een fabel van Aesopus. Toch kun je in deze fabel kritiek zien
De vier benaderingen
zijn:
in de tijd van La Fontaine. Leg deze stelling uit.
taal op het hofleven
■ de tekstgerichte
benadering
tekst-context-taal
■ de contextgerichte benadering
tekst-context
■ de lezersgerichte benadering
context-taal
■ de taalgerichte
benadering
4tekst-taal
Luister naar La Cigale et la Fourmi en lees de tekst mee (zie pagina 17).
tekst-lezer-context-taal
a Wat is er met de krekel aan de hand als het winter wordt?
context-lezer
tekst-context-taal
b Wat vraagt ze aan de buurvrouw?
taal-lezer
tekst-context-taal
context-taal-lezer
c Ze belooft om terug te betalen: Intérêt et principal. Waarom staat intérêt voorop? (Let wel: dit is
niet vanwege het rijm. La Fontaine had er een bedoeling mee!)
tekst-context-taal
tekst-lezer-context
De vier benaderingen zijn:
tekst-taal-lezer
■ de tekstgerichte
benadering
■ de contextgerichte benadering
■ de lezersgerichte
tekst-lezer benadering
■ de taalgerichte benadering
tekst-context-taal
context-taal
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lezer
tekst-taal
tekst
taal
context-lezer
context
d Wat is de reactie van de mier?
tekst-context
taal-lezer
lezer
tekst-taal
context-taal-lezer
taal
e Wat is de moraal van deze fabel?
context-lezer
tekst-lezer-context
tekst-context
tekst
tekst-taal-lezer
5taal-lezer
Vertel La Cigale et la Fourmi na. Gebruik de présent (= o.t.t.) en gebruik de volgende woorden:
tekst-taal
En été – la fourmi – travailler – la cigale – chanter
context
context-taal-lezer
tekst-lezer
context-lezer
En hiver – la fourmi – beaucoup – la cigale – rien
La cigale – demander – aider – manger
lezer
tekst-lezer-context
tekst-context-taal
taal-lezer
La fourmi – répondre – danser
tekst-taal-lezer
6taal
Je bent vier dieren tegengekomen in deze twee fabels, met elk een eigen karaktertrek.
context-taal
context-taal-lezer
Geef van elk dier de karaktertrek en noem woorden uit de teksten waaruit deze karaktertrekken
blijken.
tekst-context
tekst-lezer
tekst-lezer-context-taal
tekst-lezer-context
De raaf:
tekst-taal
tekst-context-taal
tekst-context-taal
De vos:
tekst-taal-lezer
De krekel:
context-lezer
context-taal
tekst-context-taal
tekst-lezer
De mier:
taal-lezer
tekst-lezer-context-taal
7tekst-context-taal
Deze opdracht is beschikbaar via Schooltas en de website.
tekst-context-taal
8context-taal-lezer
Schrijf een brief in het Frans aan Louis XIV. Schrijf daarin wat je in hem bewondert. Maar misschien
context-taal
De vier benaderingen
zijn: op hem. Schrijf die kritiek ook in je brief, in nette bewoordingen. Betrek in je
heb je ook kritiek
■ de tekstgerichte
benadering
bewondering en/of kritiek de rol die hij gespeeld heeft in de wereld van kunst en literatuur.
tekst-lezer-context
tekst-context-taal
tekst-lezer-context-taal
■ de contextgerichte
	
Gebruik 100 benadering
à 200 woorden. Schrijf de brief op een blaadje of print hem uit en geef hem aan je
■ de lezersgerichte
docent. benadering
tekst-taal-lezer
tekst-context-taal
■ de taalgerichte
benadering
tekst-context-taal
VOCABULAIRE
tekst-lezer
tekst-context-taal
De vier benaderingen
le bourgeoiszijn:
de burger
■ de tekstgerichte
benaderingde edelman
le gentilhomme
tekst-context-taal
■ de contextgerichte
tekst-context-taal
la confidencebenadering
de vertrouwelijke mededeling
■ de lezersgerichte
benadering
le billet
het briefje
■ de taalgerichte
context-taal
souffrir benadering lijden
De vier benaderingen
zijn:
étendre
uitbreiden
■ de tekstgerichte
benaderingrangschikken
arranger
tekst-lezer-context-taal
■ de contextgerichte
benadering
de bonne heure
vroeg
■ de lezersgerichte
le corbeau benadering
de raaf
tekst-context-taal
■ de taalgerichte
le renardbenadering de vos

mentir
la proie
se saisir de
flatter
la cigale
la fourmi
le morceau
prêter
subsister
le défaut

liegen
de prooi
pakken
vlijen
de boomkever
de mier
het stuk
lenen
overleven
het gebrek

tekst-context-taal
video

audio

tekst-context-taal
De vier benaderingen zijn:
manuel (Fr) / leren (Eng en Du)
■ de tekstgerichte benadering
■ de contextgerichte benadering
■ de lezersgerichte benadering
■ de taalgerichte benadering

examenvraag

opdrachten: 2, 4, 7
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opdrachten: 7

woordenboek

Online

lezen

tweetallen

groepsopdracht

schrijven

B1
nakijken

spreken

B2

A2
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Jean de La Fontaine: Fables
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Le Corbeau et le Renard

5

10

15

Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l’odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
«Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.»
A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ;
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s’en saisit, et dit : «Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l’écoute :
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute.»
Le Corbeau, honteux et confus,
Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

hoog gezeten
aangelokt
zei ongeveer het volgende

gezang
even mooi is als uw veren
bewoners
is buiten zichzelf van vreugde
prooi
vleier
op kosten van
is wel waard
schaamtevol en verward
Zwoer

s
La Cigale et la Fourmi

5
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20

La Cigale, ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue :
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle.
«Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l’août, foi d’animal,
Intérêt et principal.»
La Fourmi n’est pas prêteuse :
C’est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
- Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
- Vous chantiez ? J’en suis fort aise.
Eh bien ! dansez maintenant.

helemaal zonder eten
de noordenwind
vlieg, worm
haar nood klagen

graankorrel, overleven

op mijn dierenwoord
Rente en hoofdsom
gebrek
leenster
met uw welnemen
Daar ben ik erg blij om
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Les faits
• In veel taalgebieden bestaan literaire
prijzen. Het kunnen juryprijzen zijn (dan
wijst een speciaal aangestelde jury de
prijswinnaar aan) of publieksprijzen
(dan kan iedereen zijn of haar stem
uitbrengen). Sommige prijzen zijn een
mengsel hiervan. Bijvoorbeeld: een
jury bepaalt een long list, het publiek
kiest daaruit, zodat een short list
ontstaat, en publiek en jury bepalen
samen wie de winnaar wordt.
• In Frankrijk is de belangrijkste literaire
prijs de Prix Goncourt. Deze prijs is
vernoemd naar de broers Edmond en
Jules de Goncourt. De prijs was een
wens in het testament van Edmond,
die in 1892 overleed. Sinds 1903 wordt
de Prix Goncourt elk jaar uitgereikt. De
winnaar krijgt 10 euro.
• Sinds 1988 bestaat de Prix Goncourt
des Lycéens. Middelbare scholieren
kiezen, van de long list voor de Prix
Goncourt, hun eigen winnaar.
• Andere bekende Franse literaire prijzen
zijn de Prix Femina, de Prix Renaudot
en de Prix Médicis.
• Een grote eer en een grote cheque
ontvangt de winnaar van de
internationale Nobelprijs voor de
Literatuur. Deze prijs wordt sinds 1901
elk jaar toegekend voor het gehele
oeuvre van een schrijver.

Les auteurs
• In 2012 won Joël Dicker de Prix
Goncourt des Lycéens met zijn roman
La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert.
• In 2014 kreeg David Foenkinos de
Prix Goncourt des Lycéens voor
zijn biografie van de joods-Duitse
kunstenares Charlotte Salomon:
Charlotte.
• In 2014 ontving Lydie Salvayre de Prix
Goncourt voor haar geromantiseerde
biografie van haar moeder: Pas pleurer.
• In de 21e eeuw hebben tot nu toe al
twee Franse schrijvers de Nobelprijs
voor de Literatuur gewonnen:
J.M.G. Le Clézio in 2008 en Patrick
Modiano in 2014.

20
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Les prix

*

Prix Goncourt des Lycéens in de verkoop meer succes
heeft dan zijn grote broer.

In veel taalgebieden worden literaire prijzen toegekend
aan schrijvers die een betekenisvol boek geschreven
hebben in die taal. Per taalgebied zijn er vaak veel
prijzen, voor allerlei genres. Er bestaan juryprijzen en
publieksprijzen.
In sommige taalgebieden is er één juryprijs die de meeste
aanzien heeft. In Groot-Brittannië is dat sinds 1968
de Booker Prize, die elk jaar uitgereikt wordt aan een
Engelstalig auteur. In Nederland is de belangrijkste literaire
prijs de P.C. Hooft-prijs, in 1947 ingesteld bij de 300e
sterfdag van Pieter Corneliszoon Hooft. De P.C. Hooft-prijs
is een oeuvreprijs en niet een prijs voor een bepaald boek.

De gebroeders De Goncourt noteerden in een dagboek
alles wat er om hen heen gebeurde.

De Prix Goncourt en de Prix Goncourt des Lycéens
zijn niet de enige literaire prijzen in Frankrijk. Er zijn er
heel veel. De bekendste drie andere prijzen zijn:
• De Prix Femina, al in 1904 ingesteld door
vrouwen, omdat ze in die tijd vreesden dat de Prix
Goncourt alleen aan mannelijke auteurs uitgereikt
zou worden. Nog steeds bestaat de jury alleen uit
vrouwen, maar ook mannelijke auteurs kunnen de
prijs winnen.
• De Prix Renaudot, een prijs die sinds 1926 door
een jury van journalisten wordt toegekend.
• De Prix Médicis, in 1958 in het leven geroepen om
debuutromans of romans van relatief onbekende
auteurs te bekronen.
Naast nationale prijzen is er ook een internationale
prijs: De Nobelprijs voor de Literatuur. Alfred
Nobel was een Zweeds chemicus en industrieel. Hij
vond in 1866 het dynamiet uit. Hij stierf (1896) rijk en
bepaalde bij testament dat van zijn erfenis een fonds
moest worden opgericht dat jaarlijks vijf prijzen moest
uitreiken aan ‘hen die in het afgelopen jaar aan de
mensheid het grootste nut hebben verschaft’. Drie
wetenschapsprijzen, een prijs voor de vrede en een
literaire oeuvreprijs. Sinds 1901 worden de prijzen
jaarlijks uitgereikt. *

n

In Frankrijk bestaat een dergelijke prestigieuze prijs al sinds
1903. Het is de Prix Goncourt. De gebroeders Edmond
en Jules de Goncourt leefden in de tweede helft van de
19e eeuw en waren zeer betrokken bij het culturele en
literaire leven in Parijs. Jules hield een dagboek bij, dat na
zijn dood in 1870 door Edmond voortgezet werd. Daarin
tekenden ze alles op wat er om hen heen gebeurde, alle
roddels, al het politiek geharrewar, alle ruzies. De broers
waren niet onbemiddeld en Edmond schonk zijn geld bij
zijn dood in 1892 aan een fonds dat voor een jaarlijkse
literaire prijs moest zorgen. Het werd de Prix Goncourt en
in 1903 werd de eerste uitgereikt. Sindsdien wordt hij elk
jaar, na drie voorverkiezingen door een jury, in november
uitgereikt aan een boek dat in dat jaar verschenen is.
Iemand die de Prix Goncourt wint, krijgt een cheque met
het symbolische bedrag van 10 euro. Het gaat bij deze
prijs niet om het geld, maar om de eer. Bovendien kan de
prijswinnaar rekenen op een enorm goede verkoop van
het bekroonde boek in binnen- en buitenland, wat een
behoorlijke bron van inkomsten is. *
Sinds 1988 heeft de Prix Goncourt er een broertje bij:
de Prix Goncourt des Lycéens. 2.000 leerlingen van het
lycée lezen de boeken van de voorselectie van de ‘echte’
Goncourt, geven hun mening, en zo ontstaat er een
winnaar, die bekend gemaakt wordt enkele dagen na de
uitreiking van de Prix Goncourt zelf. Het komt voor dat de

s

Alfred Nobel liet na zijn dood een fonds oprichten waaruit
jaarlijks vijf prijzen worden uitgereikt

Een bekende Franse winnaar van de Nobelprijs voor
de Literatuur is Jean-Paul Sartre, aan wie de prijs
werd toegekend in 1964. Hij is de enige schrijver die
de prijs weigerde. Het was tegen zijn principes om wat
voor prijs dan ook te aanvaarden. Hij wilde geen dankje-wel hoeven zeggen tegen instellingen die hij vrijuit
wilde kunnen bekritiseren. Een probleem was wel dat
de Nobelprijs niet geweigerd KAN worden. Officieel
is Sartre dus nog steeds de Nobelprijswinnaar van
1964, ook al heeft hij de prijs en de cheque van
273.000 Zweedse kronen (nu: 425.000 euro) nooit in
ontvangst genomen.

n
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Les auteurs
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en Les Souvenirs in 2011, beide verfilmd) publiceerde
hij in 2014 Charlotte, de biografie van de joods-Duitse
schilderes Charlotte Salomon. Foenkinos heeft er lang
over gedaan om een geschikte vorm te vinden voor de
biografie. De vondst om korte zinnen te maken en bij
iedere zin op een nieuwe regel te beginnen was een
uitkomst. Het boek is zo net een lang gedicht, een ode
aan het tragische leven van een jonge kunstenares, die
in 1943 in Auschwitz is vermoord. Charlotte Salomon
vluchtte in 1939 voor de nazi’s vanuit Berlijn naar ZuidFrankrijk, waar haar grootouders al eerder hun toevlucht
gezocht hadden. Charlotte, die in Berlijn aan de
kunstacademie had gestudeerd, begon te schilderen. Zo
ontstond een omvangrijk oeuvre van autobiografische
gouaches. Het boek Charlotte werd in 2014 dubbel
bekroond, zowel door de Prix Renaudot als door de
Prix Goncourt des Lycéens. *

Lydie Salvayre ontving in 2014 de Prix Goncourt
voor haar biografie van haar moeder

n

Lydie Salvayre
Lydie Salvayre (geboren in 1948) is kinderpsychiater. Haar
ouders zijn afkomstig uit Spanje en in 1939 naar Frankrijk
gevlucht tijdens de Spaanse burgeroorlog. Het Frans
is dus niet de moedertaal van de schrijfster, want thuis
werd Spaans gesproken. Na een aantal romans, die als
onderwerp vaak de sociale ongelijkheid in de wereld
hadden en waarvan er enkele met succes voor het toneel
bewerkt zijn, besloot zij een geromantiseerde biografie van
haar moeder te schrijven. Tijdens dit schrijfproces leefde
haar moeder nog, maar dementeerde ze al. Toch wist ze
nog veel te vertellen over de tijd van de burgeroorlog, in
een indringend met Spaanse woorden doorspekt Frans.
Voor Pas pleurer kreeg Lydie Salvayre de Prix Goncourt
2014.

David Foenkinos
David Foenkinos (geboren in 1974) studeerde letteren in
Parijs en werkte daarna als persvoorlichter bij uitgeverij
Gallimard. Na eerdere successen (La Délicatesse in 2009

Het boek Charlotte van David Foenkinos werd in 2014 dubbel bekroond

n

Joël Dicker won in 2012 de Prix Goncourt des lycéens

Joël Dicker
Joël Dicker (geboren in 1985) is Zwitser. Hij begon met
schrijven op heel jonge leeftijd, studeerde rechten in
Genève, en won met zijn roman La Vérité sur l’Affaire
Harry Quebert onder andere de Prix Goncourt des
Lycéens 2012.
La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert speelt zich af in
Aurora, een klein stadje in de staat New Hampshire, aan
de oostkust van de Verenigde Staten. De ik-persoon
is de schrijver Marcus Goldman, die een successtory
geschreven heeft, maar nu last heeft van een writer’s
block: er komt niets meer uit zijn pen. Dan wordt hij
opgebeld door Harry Quebert, een beroemd schrijver
die zijn docent is geweest aan de universiteit van
Burrows en een goede vriend is geworden. Harry
Quebert woont in Aurora. Er is iets verschrikkelijks
gebeurd en Goldman besluit om in Aurora uit te gaan
zoeken wat er aan de hand is. Zijn uitgever ziet er een
mooi schandaalverhaal in, maar Goldman wil vooral
zijn vriend Quebert helpen. Je kunt het boek lezen
als een spannende detective. Maar het gaat ook over
vriendschap, trouw en eerlijkheid. En over de rol van
schrijver. In hoeverre kun je als schrijver schrijven wat je
wilt?

n
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* examenvraag

s

spreken

school
tas

tekst
Online

lezen

context
lezer
groepsopdracht

schrijven

taal
B1
B2
tekst-context

tekst-taal

A2

J.M.G. Le Clezio won in 2008 de Nobelprijs voor
de Literatuur voor zijn gehele oeuvre

J.M.G.
Le Clézio
context-lezer
Grammar

Patrick Modiano tijdens de ceremonie van de
Nobelprijs voor de Literatuur in 2014

n

Le Clézio werd in 1940 geboren. Hij groeide op in
Frankrijk, maar zijn
komt van Mauritius. Hij reist
kijken familie
regarder
taal-lezer
veel en woont nu eens in Mexico, dan weer in Marokko
of Frankrijk. De thematiek van zijn boeken overstijgt
decontext-taal-lezer
grenzen, Le Clézio is een kosmopolitisch schrijver.
Hijtekst
beschouwt literatuur als een goed middel om de
huidige
wereld te begrijpen.
In 2008 won J.M.G. Le
tekst-lezer-context
gesprek
Clézio
de
Nobelprijs
voor
de
Literatuur voor zijn
context
oeuvre. *
tekst-taal-lezer
lezer

Patrick Modiano
Patrick Modiano werd geboren in 1945. Hij behoort
dus tot de generatie van de babyboomers: de grote
groep kinderen die geboren werd na de Tweede
Wereldoorlog. De chaotische oorlogstijd, waarin Parijs
door de Duitsers bezet was, intrigeerde Modiano al
vroeg. Zijn personages hebben warrige herinneringen
aan die tijd, vaak weggestopt, vergeten. Ze hebben
geen banden met het verleden, dus ook geen
verplichtingen – en die willen ze ook niet. Ze zijn
alleen, maar wel vrij. Patrick Modiano won de
Nobelprijs voor de Literatuur in 2014.

tekst-lezer
taal
tekst-context-taal
OPDRACHTEN
– Lydie Salvayre: Pas pleurer
tekst-context
extra opdracht

1context-taal
Kijk naar de trailer van de Engelstalige film Guernica. Lees de tekst op pagina 24 over de Spaanse
tekst-taal
burgeroorlog in het Frans en daarna in het Nederlands op de website.
a Wie waren elkaars tegenstanders in de Spaanse burgeroorlog?
tekst-lezer-context-taal
context-lezer
tekst-context-taal
b Wie bombardeerden Guernica en waarom?
taal-lezer
tekst-context-taal
context-taal-lezer
tekst-context-taal
c Wie moesten er in 1939 vluchten?
tekst-lezer-context

De vier benaderingen zijn:
2tekst-taal-lezer
Lees de inleiding en lees regel 1-25 van het tekstfragment.
■ de tekstgerichte benadering
a Wat was de Retirada?
■ de contextgerichte benadering
tekst-lezer
■ de lezersgerichte benadering
■ de taalgerichte benadering
b Waarom maakte Montse deel uit van de Retirada?
tekst-context-taal
c Wat had zij bij zich?
context-taal
tekst-lezer-context-taal
d Hoe reisde zij?
tekst-context-taal
tekst-context-taal

n
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tekst
tekst
context
context

e De reis was verschrikkelijk. Citeer drie dingen uit de tekst die jij het verschrikkelijkst vindt. Schrijf
lezer
lezerde vertaling erachter.
taal
taal
tekst-context
tekst-context
tekst
3tekst-taal
Lees regel 27-28.
tekst-taal
a … vers un horizon qui lui semblait meilleur de l’autre côté de la montagne.
context
Vertaal deze regel.
context-lezer

tekst
context-lezer
lezer
taal-lezer
b Om welke bergen gaat het?
context
taal-lezer
taal
context-taal-lezer
c Was het leven na de grensovergang gemakkelijk voor Montse? Geef argumenten uit de tekst.
lezer
context-taal-lezer
tekst-context
tekst-lezer-context
taal
tekst-lezer-context
tekst-taal
tekst-taal-lezer
tekst-taal-lezer
4tekst-context
De titel van het boek (Pas pleurer) wordt in dit fragment genoemd.
context-lezer
a Wanneer mag Montse niet huilen?
tekst-lezer
tekst
tekst-taal
tekst-lezer
taal-lezer
tekst-context-taal
context
b Denk je dat dat haar goed gelukt is? Leg je antwoord uit.
context-lezer
tekst-context-taal
context-taal-lezer
context-taal
lezer
taal-lezer
context-taal
tekst-lezer-context
tekst-lezer-context-taal
taal
context-taal-lezer
tekst-lezer-context-taal
5tekst-taal-lezer
Welk beeld schetst Lydie Salvayre van haar moeder volgens jou? Dapper of zeurderig? Sterk of zwak?
tekst-context-taal
tekst-context
Zet ze door of geeft ze snel op? Noteer drie kenmerken van de moeder en vermeld bij elk kenmerk
tekst-lezer-context
tekst-context-taal
een woord uit de tekst waaruit dit kenmerk blijkt.
tekst-lezer
tekst-context-taal
tekst-taal
•
tekst-taal-lezer
tekst-context-taal
tekst-context-taal
•
tekst-context-taal
context-lezer
tekst-lezer
tekst-context-taal
•
context-taal
taal-lezer
De vier benaderingen
zijn:
6tekst-context-taal
Het boek Pas pleurer is een geromantiseerde biografie. Dat betekent dat het verhaal gebaseerd
■ de
benadering
De
viertekstgerichte
benaderingen
zijn:
tekst-lezer-context-taal
is op ware gebeurtenissen, op feiten, maar dat de auteur zich ingeleefd heeft in zijn of haar
contextgerichte
benadering
■ de tekstgerichte
benadering
context-taal-lezer
personage(s) om gevoelens uit te drukken. Ook heeft de auteur er details aan toegevoegd vanuit zijn
context-taal
lezersgerichte
benadering
■ de contextgerichte
benadering
of haar fantasie.
tekst-context-taal
taalgerichte
benadering
■ de lezersgerichte
benadering
tekst-lezer-context
a Kijk terug naar opdracht 1. Wat is de feitelijke gebeurtenis die in dit fragment beschreven wordt?
■ de taalgerichte
benadering
tekst-lezer-context-taal
tekst-context-taal
tekst-taal-lezer
tekst-context-taal
tekst-context-taal
tekst-lezer
b Dat haar moeder honger had en in schuren moest slapen, zijn ook feiten. Maar dat haar moeder
tekst-context-taal
tegen haar baby zegt: Ne pleure pas, ma chérie etc. heeft Lydie Salvayre er zelf bij bedacht. Kun
je nog een
voorbeeld geven uit de tekst, van iets wat er door de schrijfster bij bedacht is?
De vier benaderingen
zijn:
tekst-context-taal
tekst-context-taal
■ de tekstgerichte benadering
■ de contextgerichte benadering
context-taal
■ de lezersgerichte benadering
De
viertaalgerichte
benaderingen
zijn:
■ de
benadering
■ de tekstgerichte
benadering
7tekst-lezer-context-taal
Deze opdracht is beschikbaar via Schooltas en de website.
■ de contextgerichte benadering
■ de lezersgerichte benadering
video
examenvraag
spreken
audio
tekst-context-taal
opdrachten: 1, 7
■ de taalgerichte benadering

s

tekst-context-taal
manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

tekst-context-taal

woordenboek

Online

school
tas

opdrachten: 1, 7
lezen
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Lydie Salvayre: Pas pleurer
In dit fragment is Montse, de moeder van de schrijfster, 17 jaar. Ze is getrouwd met Diego, die een
belangrijke functie in de republikeinse partij heeft. Dan rukt het leger van Franco op en de fascisten zijn
al tot dicht bij hun dorp genaderd. Ze wreken zich op iedereen die ze verdenken van ‘communistische’
ideeën. Montse moet vluchten, met haar baby Lunita, de oudere zus van de schrijfster.
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35

Elle partit le matin du 20 janvier 1939, à pied, avec Lunita (…), et une petite valise
noire où elle avait rangé deux draps et des vêtements pour sa fille.
Une dizaine de femmes et d’enfants l’accompagnaient. Le petit groupe rejoignit1
la longue cohorte de ceux qui fuyaient l’Espagne, encadrés2 par la 11e division de
l’armée républicaine. Ce fut ce que, pudiquement3, on appela la Retirada. Une
colonne interminable de femmes, d’enfants et de vieillards, laissant derrière elle
un sillage4 de bagages crevés, de mules5 mortes allongées sur le flanc, de pauvres
hardes6 gisant dans la boue7, d’objets hétéroclites8 emportés à la hâte par ces
malheureux (…).
Pendant des semaines, ma mère marcha du matin jusqu’au soir, garda la même
robe et la même veste raides9 de boue, se lava à l’eau des ruisseaux, s’essuya10 à
l’herbe des fossés, mangea ce qu’elle trouvait sur les chemins ou la poignée11 de riz
distribuée par les soldats de Lister, ne pensant à rien d’autre qu’à mettre un pied
devant l’autre et à s’occuper de sa fillette à qui elle imposait ce calvaire12.
Elle eut faim, elle eut froid, elle eut mal dans les jambes et dans tout le corps, elle
dormit sans dormir, tous ses sens en alerte, sa veste repliée en guise d’oreiller13,
elle dormit à même le sol, sur un lit de branches, dans des granges abandonnées14,
dans des écoles désertes et glacées (…).
Elle fut, malgré sa jeunesse, dans une fatigue sans nom, mais elle continua
chaque jour à mettre un pied devant l’autre, ADELANTE !, l’esprit uniquement
occupé à trouver les moyens de survivre, se jetant à terre ou dans un fossé15 dès
qu’apparaissaient les avions fascistes, le visage écrasé sur le sol16 et son enfant
contre elle, terrifiée de peur et suffocante17 à force de pleurer, son enfant à qui elle
murmurait ‘Ne pleure pas ma chérie, ne pleure pas mon poussin18, ne pleure pas
mon trésor’ (…).
Mais ma mère avait dix-sept ans et le désir de vivre. Elle marcha donc pendant des
jours et des jours son enfant sur le dos vers un horizon qui lui semblait meilleur de
l’autre côté de la montagne. Elle marcha pendant des jours et des jours dans un
paysage de décombres19 et atteignit20 la frontière du Perthus le 23 février 1939.
Elle resta quinze jours dans le camp de concentration d’Argelès-sur-Mer (…), puis fut
dirigée vers le camp d’internement de Mauzac où elle retrouva Diego, mon père.
Après maintes péripéties21, elle finit par échouer22 dans un village du Languedoc,
où elle dut apprendre une nouvelle langue (…) et de nouvelles façons de vivre et de
se comporter, pas pleurer.
Elle y vit encore aujourd’hui.

Muurafbeelding van het schilderij Guernica van Picasso uit 1937, genoemd naar
de plaats Guernica in Spaans Baskenland

n

voegde zich bij
begeleid, beschermd
3
discreet, eufemistisch
1
2

een spoor 5 muilezels
kleren
7
liggend in de modder
8
gevarieerde
9
stijf 10 veegde zich af
11
handjevol
4
6

12

lijdensweg

13

bij wijze van hoofdkussen
verlaten schuren

14

sloot
plat op de grond gedrukt
17
naar adem snakkend
18
mijn kuikentje
15
16

19

puin, ruïnes

21

veel verwikkelingen
belanden
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context-lezer
taal-lezer
OPDRACHTEN
– David Foenkinos: Charlotte
1context-taal-lezer
Lees het tekstgedeelte over Charlotte Salomon via Schooltas of op de website. Bekijk ook een
selectie uit haar werk.
tekst-lezer-context
a Wie was Charlotte Salomon?
tekst-taal-lezer
b Waarom kreeg ze geen prijs op de kunstacademie van Berlijn?
tekst
tekst-lezer
context
c Waarom ging ze naar Zuid-Frankrijk?
tekst-context-taal
lezer
d Hoe is zij gestorven?
context-taal
taal
tekst-lezer-context-taal
e Het werk van Charlotte Salomon wordt expressionistisch genoemd. Wat drukt het volgens jou uit?
tekst-context
tekst-context-taal
2tekst-taal
David Foenkinos schreef een geromantiseerde
biografie over Charlotte Salomon.
tekst-context-taal
Daar ga je nu een fragment uit lezen.
context-lezer
Lees de inleiding en lees regel 1 t/m 35 van
tekst-context-taal
het fragment op pagina 27.
taal-lezer
De vier benaderingen zijn:
context-taal-lezer
■ de tekstgerichte
benadering
■ de contextgerichte benadering
■ de lezersgerichte
benadering
tekst-lezer-context
■ de taalgerichte benadering
tekst-taal-lezer
a Waarom is Charlotte bang als ze in een bus moet stappen?
tekst-lezer
b Wat denkt Charlotte als de agent haar indringend aankijkt?
tekst-context-taal
tekst
c De agent zegt tegen haar: Levez-vous et suivez-moi. Wat denkt Charlotte nu?
context-taal
context
tekst-lezer-context-taal
d Waarom denkt ze dat?
lezer
tekst-context-taal
e Welke beschrijving geeft de auteur van de agent?
taal
tekst-context-taal
tekst-context
tekst-context-taal
3tekst-taal
Lees de rest van het fragment. Leg uit waarom Charlotte niet met de bus meegaat.
De vier benaderingen zijn:
context-lezer
■ de tekstgerichte
benadering
■ de contextgerichte benadering
■ de lezersgerichte
taal-lezer benadering
■ de taalgerichte benadering
context-taal-lezer
tekst-lezer-context
tekst-taal-lezer
tekst-lezer
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context-taal
tekst
4tekst-lezer-context-taal
Net als Pas pleurer van Lydie Salvayre is Charlotte een geromantiseerde biografie.
a Wat zijn de feiten in dit fragment? Vertel in het Frans kort wat er gebeurd is. Gebruik de passé
context
composé (= v.t.t.) en gebruik de volgende woorden:
tekst-context-taal
lezerUn jour – les juifs – se présenter – la préfecture.
tekst-context-taal
Les gendarmes – venir – les juifs – monter dans des bus.
taal Charlotte – monter dans un bus.
Un agent – regarder Charlotte – dire – suivre.
tekst-context-taal
tekstCharlotte – suivre – l’agent – dire – partir.
tekst-context
L’agent – sauver.
De vier benaderingen
zijn:
context
b Je hebtbenadering
in opdracht a zelf de feiten verwoord. De auteur beschrijft meer dan de feiten.
tekst-taal
■ de tekstgerichte
Vermeld hiervan
een voorbeeld uit de tekst. Schrijf het in het Frans op en noteer de vertaling.
■ de contextgerichte
benadering
lezer
■ de lezersgerichte
benadering
context-lezer
■ de taalgerichte benadering
taal
taal-lezer
c Heeft het feit dat de auteur meer dan alleen de feiten beschrijft voor jou een toegevoegde
waarde? Leg je antwoord uit.
tekst-context
context-taal-lezer
tekst-taal
tekst-lezer-context
5context-lezer
Je hebt nu twee fragmenten gelezen uit twee geromantiseerde biografieën. Welk fragment spreekt
tekst-taal-lezer
je het meest aan? Leg je voorkeur uit en betrek in je uitleg welke rol emotie voor jou speelt.
taal-lezer
tekst-lezer
context-taal-lezer
tekst-context-taal
tekst-lezer-context
6context-taal
Kijk naar een stukje van een interview met Lydie Salvayre en David Foenkinos.
tekst-taal-lezer
a Wie wordt / worden er geïnterviewd?
tekst-lezer-context-taal
b Ter gelegenheid waarvan vindt het interview plaats?
tekst-lezer
tekst-context-taal
c Wat vind je opvallend aan dit interview?
tekst-context-taal
tekst-context-taal
context-taal
d Hoe is de stemming van de geïnterviewde(n) en waaraan merk je dat?
tekst-context-taal
tekst-lezer-context-taal
De vier benaderingen zijn:
■ de tekstgerichte
benadering
tekst-context-taal
■ de contextgerichte benadering
■ de lezersgerichte benadering
video
tekst-context-taal
■ de taalgerichte benadering

audio

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

spreken

opdrachten: 1, 6

s

tekst-context-taal
De vier benaderingen zijn:
■ de tekstgerichte benadering
■ de contextgerichte benadering
■ de lezersgerichte benadering
■ de taalgerichte benadering
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David Foenkinos: Charlotte
Dit fragment uit Charlotte speelt zich af in de zomer van 1942, in Nice. Omdat Zuid-Frankrijk
niet door de Duitsers bezet was, waren veel joden hierheen gevlucht. Maar nu eisten de
Duitsers van de Fransen dat ook hier joden op transport gesteld moesten worden. Op een dag
werden de joden opgeroepen zich te melden bij de prefectuur, voor een volkstelling, zei men.
Charlotte gaf, met vele anderen, gehoor aan deze oproep. Maar er was politie, de groep werd
omsingeld, er kwamen bussen en iedereen moest instappen. Charlotte was panisch, ze was in
1940 al door de Fransen opgepakt, omdat ze Duitse was, en in het kamp Gurs in de Pyreneeën
ondergebracht. Nu zou ze zeker ook naar een kamp afgevoerd worden.
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Un policier marche entre les sièges.
Son regard s’arrête sur Charlotte.
Il la fixe avec intensité.
Pourquoi ?
Qu’a-t-elle fait de particulier ?
Rien. Rien, elle se dit qu’elle n’a rien fait.
Alors pourquoi ?
Pourquoi continue-t-il à la regarder comme ça ?
Pourquoi ? Son cœur bat trop fort.
Elle va s’évanouir.
Tout va bien mademoiselle ?
Elle n’arrive pas à répondre.
Il pose une main sur son épaule.
Il lui dit : ça va aller.
Il cherche à être rassurant.
Ce policier s’est arrêté devant Charlotte car il la trouve jolie.

de zitplaatsen (in de bus)

Levez-vous et suivez-moi.
Elle est tétanisée.
Elle ne veut pas bouger.
C’est peut-être un pervers.
Comme celui de Gurs, qui violait une fille chaque soir.
Ça ne peut être que cela.
Sinon, pourquoi elle ?
Elle est la seule jeune femme dans le bus.
Il veut la violer.
Oui, c’est ça. Ça ne peut être que ça.
Pourtant, son visage paraît si doux.
Et il ne semble pas du tout sûr de lui.
De petites gouttes de sueur perlent sur ses tempes.
Il insiste : veuillez me suivre mademoiselle.
En ajoutant : je vous en prie.
Charlotte ne sait plus que penser.
Sa jeunesse, sa politesse la rassurent un peu.
Mais, elle ne peut plus croire personne.

volg mij
doodsbang

Elle décide de se lever et de le suivre.
Une fois qu’ils sont tous deux descendus, il lui intime de marcher.
Quelques mètres plus tard, ils sont à l’écart.
Partez, dit-il. Partez vite, et ne vous retournez pas.
Comme Charlotte ne bouge pas, il insiste : allez vite, partez !
Elle comprend ce qui se passe.
Il est simplement en train de la sauver.
Elle ne sait que dire pour le remercier.
De toute façon, elle n’a pas le temps de trouver les mots.
Elle doit se dépêcher.
Elle commence à marcher.
Doucement, puis de plus en plus vite.
Dans une ruelle de Nice, elle se retourne enfin.
Il n’y a plus personne derrière elle.

kijkt haar strak aan
voor bijzonders

flauwvallen

geruststellend

verkrachtte

zelfverzekerd
zweet, slapen

beveelt
van de rest verwijderd
dringt aan
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wat te zeggen
zich haasten
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tekst
context
OPDRACHTEN
– Joël Dicker: La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert
tekst
1lezer
a Wie verdienen er volgens jou veel geld als een boek een bestseller wordt?
context
taal
lezer
b Mag een schrijver volgens jou alles schrijven wat hij wil of zijn er grenzen? Licht je antwoord toe.
tekst-context
taal
tekst-taal
tekst-context
context-lezer
2tekst-taal
Lees fragment 1 op pagina 30.
a Met welke mededeling belt Harry Quebert Marcus Goldman op 12 juni 2008 op?
taal-lezer
context-lezer
context-taal-lezer
taal-lezer
b Hoe voelt Harry zich op het moment dat hij belt? Vermeld drie zinnen uit de tekst waaruit dat blijkt.
tekst-lezer-context
context-taal-lezer
tekst-taal-lezer
tekst-lezer-context
tekst-lezer
tekst-taal-lezer
tekst
tekst-context-taal
tekst-lezer
c Wanneer begrijpt Goldman pas wat er gebeurd is?
context
context-taal
tekst-context-taal
lezer
d Wat is er in juni 2008 gebeurd?
tekst-lezer-context-taal
context-taal
taal
e Wat zijn de gevolgen daarvan voor Harry Quebert?
tekst-context-taal
tekst-lezer-context-taal
tekst-context
tekst-context-taal
tekst-context-taal
3tekst-taal
Lees fragment 2 op pagina 31.
tekst-context-taal
a Een schrijver is niet vrij, zegt de uitgever. Waarvan is een schrijver volgens hem zoal afhankelijk?
tekst-context-taal
Noem 5 dingen. Schrijf ze op in het Frans en schrijf de vertaling erachter.
context-lezer
tekst-context-taal
De vier benaderingen
zijn:
taal-lezer benadering
■ de tekstgerichte
■ de contextgerichte benadering
De
vierlezersgerichte
benaderingenbenadering
zijn:
■ de
context-taal-lezer
■
de
tekstgerichte
benadering
■ de taalgerichte
benadering
b In regel
44-56 geeft hij het voorbeeld van iemand die hij kende en die vrij wou zijn. Vat het verhaal
■ de contextgerichte
over dezebenadering
persoon kort in het Nederlands samen.
tekst-lezer-context
■ de lezersgerichte
benadering
■ de taalgerichte benadering
tekst-taal-lezer
tekst-lezer
tekst-context-taal
context-taal
tekst-lezer-context-taal
tekst-context-taal
tekst-context-taal

tekst
tekst
context
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context
lezer
c Vertel nu het verhaal over die persoon in het Frans na. Schrijf eerst 10 steekwoorden uit de tekst op.
lezer
taal
taal
tekst-context
d Vertaal de laatste zin: Nous sommes prisonniers des autres et de nous-mêmes.
tekst-context
tekst-taal
4tekst-taal
De uitgever slaat een dwingende, autoritaire toon aan, die discussie onmogelijk maakt. Noteer drie
context-lezer
voorbeelden uit de tekst waaruit dit blijkt.
context-lezer
taal-lezer
tekst
taal-lezer
context-taal-lezer
context
context-taal-lezer
lezer
5tekst-lezer-context
Over de vrijheid van een schrijver kunnen de meningen verdeeld zijn. Vermeld voor beide meningen
een argument.
tekst-lezer-context
tekst-taal-lezer
taal
• Een schrijver is vrij om te schrijven wat hij wil, want
tekst-taal-lezer
tekst-lezer
tekst-context
• Een schrijver is niet vrij om te schrijven wat hij wil, want
tekst-lezer
tekst-context-taal
tekst-taal
tekst-context-taal
6context-taal
Luister naar een fragment van een interview met Joël Dicker.
tekst
context-lezer
a Zeg hoe Joël Dicker op jou overkomt. Zeg iets over zijn uiterlijk, over zijn manier van spreken en
over de manier waarop hij op de vragen reageert.
context-taal
tekst-lezer-context-taal
context
taal-lezer
tekst-lezer-context-taal
tekst-context-taal
lezer
context-taal-lezer
tekst-context-taal
b Wat kun je zeggen over de plaats waar het interview zich afspeelt?
tekst-context-taal
taal
tekst-lezer-context
tekst-context-taal
tekst-context-taal
tekst-context
tekst-taal-lezer
tekst-context-taal
tekst-taal
tekst-lezer
c Speelt ditzijn:
interview zich af vóór of na de prijsuitreiking? Hoe weet je dat?
De vier benaderingen
■ de tekstgerichte benadering
■
benadering
context-lezer
tekst-context-taal
De de
viercontextgerichte
benaderingen
zijn:
■
de
lezersgerichte
benadering
■ de tekstgerichte benadering
■
benadering
■ de
de taalgerichte
contextgerichte
context-taal
7taal-lezer
Je hebt naastbenadering
de fragmenten uit La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert twee fragmenten gelezen
■ de lezersgerichte
benaderinggeromantiseerde biografieën. Beide biografen hebben zich dus vrijheden
uit twee verschillende
■ de taalgerichte
benadering
veroorloofd
met betrekking tot de werkelijkheid. In hoeverre mag een schrijver dit doen?
context-taal-lezer
tekst-lezer-context-taal
Schrijf in het Frans een kort opstel over dit thema, met als titel: La liberté de l’écrivain. Doe het als
tekst-lezer-context
tekst-context-taal
volgt:
• Neem een persoon in gedachten: jij zelf, een familielid, een vriend of vriendin of iemand die je
kent van TV of uit een film.
tekst-taal-lezer
tekst-context-taal
• Schrijf de feiten die je weet over die persoon op.
• Beschrijf daarna de onderwerpen (liefde, ziekte, conflicten, etc.) die een schrijver er volgens jou
tekst-lezer
tekst-context-taal
wel of juist niet bij mag fantaseren.
• Schrijf een conclusie: Is volgens jou de schrijver geheel vrij of zijn er grenzen?
tekst-context-taal
De vier benaderingen zijn:
Gebruik ongeveer 200 woorden. Schrijf je opstel op een blaadje of print het uit en geef het aan je
■ de tekstgerichte benadering
leraar of lerares.
context-taal
■ de contextgerichte
benadering
■ de lezersgerichte benadering
opdracht: 6
■ de taalgerichte
benadering
tekst-lezer-context-taal
tekst-context-taal
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Joël Dicker: La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert
In het volgende fragment lees je hoe Goldman verneemt dat er iets verschrikkelijks
gebeurd is rond Harry Quebert. Harry Quebert woont in Aurora en zijn huis heet
Goose Cove. Douglas is Goldman’s literair agent.

Een huis zoals Goose Cove n
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Cela se produisit le jeudi 12 juin 2008. J’avais passé la matinée chez moi, à
lire dans le salon. Dehors, il faisait chaud mais il pleuvait. Aux environs de
treize heures, je reçus un coup de téléphone. Je répondis, mais il me sembla
d’abord qu’il n’y avait personne au bout du fil1. Puis, je distinguai un sanglot
étouffé2.
– Allô ? Allô ? Qui est là ?, demandai-je.
– Elle … elle est morte.
Sa voix était à peine audible3, mais je le reconnus immédiatement.
– Harry ? Harry, c’est vous ?
– Elle est morte, Marcus.
– Morte ? Qui est morte ?
– Nola.
– Quoi ? Comment ça ?
– Elle est morte, et tout est ma faute. Marcus … qu’ai-je fait ? Bon sang,
qu’ai-je fait ?
Il pleurait.
– Harry, de quoi me parlez-vous ? Qu’essayez-vous de me dire ?
Il raccrocha4. Je rappelai aussitôt chez lui, aucune réponse. Sur son portable :
sans succès. Je réessayai à de nombreuses reprises, laissant plusieurs
messages sur son répondeur. Mais plus aucune nouvelle. J’étais très inquiet.
J’ignorais à cet instant précis que Harry m’avait appelé depuis le quartier
général de la police d’État à Concord. Je ne compris rien à ce qui était en
train de se passer jusqu’à ce que, vers seize heures, Douglas me téléphone.
– Marc, nom de Dieu, t’es au courant5 ?
– Au courant de quoi ?
– Bon sang, va allumer ta télévision ! C’est à propos de Harry Quebert ! C’est
Quebert !
Je me branchai6 immédiatement sur une chaîne d’information. À l’écran, je
découvris, stupéfait, des images de la maison de Goose Cove et j’entendis le
présentateur qui expliquait : C’est ici, dans sa maison d’Aurora, dans le New
Hampshire, que l’écrivain Harry Quebert a été arrêté aujourd’hui après que la
police a déterré7 des restes humains dans sa propriété. D’après les premiers
éléments de l’enquête, il pourrait s’agir du corps de Nola Kellergan, une jeune
fille de la région qui avait disparu de son domicile en août 1975 à l’âge de
quinze ans, sans que l’on ait jamais su ce qu’il en était advenu8 …
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Goldman gaat naar Aurora en ontdekt beetje bij beetje wat er in 1975 gebeurd
is. Hij begint een boek over de zaak Quebert te schrijven en levert de eerste
bladzijden in bij zijn uitgever. Als Goldman ontdekt dat zijn uitgever die bladzijden
heeft laten uitlekken aan de pers, wil hij niet verder schrijven, want, zegt hij, ‘Écrire,
c’est être libre.’ Dan antwoordt de uitgever het volgende:
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– Qui vous a mis ces sornettes9 en tête ? Vous êtes esclave10 de votre carrière,
de vos idées, de vos succès. Vous êtes esclave de votre condition11. Écrire, c’est
être dépendant. De ceux qui vous lisent, ou ne vous lisent pas. La liberté, c’est
de la foutue connerie12 ! Personne n’est libre. J’ai une partie de votre liberté
dans les mains, de même que les actionnaires de la compagnie13 ont une partie
de la mienne dans les leurs. Ainsi est faite la vie, Goldman. Personne n’est libre.
Si les gens étaient libres, ils seraient heureux. Connaissez-vous beaucoup de
gens véritablement heureux ? Vous savez, la liberté est un concept intéressant.
J’ai connu un type qui était trader à Wall Street, le genre de golden boy à qui
tout sourit. Un jour, il a voulu devenir un homme libre. Il a vu un reportage à la
télévision sur l’Alaska et ça lui a fait une espèce de choc. Il a décidé qu’il serait
désormais un chasseur14, libre et heureux, et qu’il vivrait du bon air. Il a tout
plaqué15 et il est parti dans le sud de l’Alaska, vers le Wrangell. Eh bien, figurezvous que ce type, qui avait toujours tout réussi dans la vie, a également réussi
ce pari-là : c’est devenu véritablement un homme libre. Pas d’attache16, pas
de famille, pas de maison : juste quelques chiens et une tente. C’était le seul
homme vraiment libre que j’aie connu.
Il a été très libre pendant quatre mois, de juin à octobre. Et puis il a fini par
mourir de froid l’hiver venu, après avoir bouffé17 tous ses chiens par désespoir.
Personne n’est libre, Goldman, pas même les chasseurs d’Alaska. Nous
sommes prisonniers des autres et de nous-mêmes.
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