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Verveling
Opdracht 1
Alinea
1

Woord(groep)
souterrain
offerte
academisch ziekenhuis
dossier
tabblad

4
5

syndroom
chronische verveling
existentiële crisis

6
7
8

slipstream
heilzaam
melancholie
slow living
confrontatie
psychotherapeut
fenomenologie

10
11

parafraseren
dissertatie

12
16

17
18
19

21

dialoog
imago
risicofactor
stress
frequent
creativiteit
focus
externe prikkel
zelfbesef
‘Diederik Stapeltje’
zelfreflectie
hommage

Betekenis
geheel of gedeeltelijk onder de grond gelegen ruimte
aanbod of aanbieding
ziekenhuis dat verbonden is aan een universiteit
verzameling gegevens (papieren) over een persoon of
gebeurtenis
blad met een tab (uitstekend stukje) om in ringbanden
onderdelen te scheiden
ziekteverschijnsel
blijvende, altijd aanwezige verveling
tijd waarin wordt getwijfeld aan het nut of de zin van het
eigen bestaan
gevolg
bevorderend voor genezing of welzijn
zwaarmoedigheid, droefgeestigheid
rustig, onbekommerd leven
tegenover elkaar zetten
iemand die helpt een geestelijke ziekte te overwinnen
filosofische methode die probeert de aard van dingen en
verschijnselen te beschrijven
weergeven in eigen woorden
proefschrift, verslag van een onderzoek waarmee een
wetenschapper aantoont dat hij wetenschappelijk
onderzoek kan uitvoeren
gesprek
beeld, wat men van iets vindt
mogelijke oorzaak van gevaar
(geestelijke) druk
vaak en regelmatig voorkomend
het vermogen zelf iets te bedenken en/of te maken
brandpunt, punt waarop alle aandacht is gericht
prikkel die van buiten de mens zelf komt
kennis van je eigen aard
uitkomsten van onderzoek dat mogelijk niet helemaal
betrouwbaar is
denken over jezelf
eerbetoon

Opdracht 2
a
Alinea
2
3
4
4

Uitdrukking
... zich een gekneusde
duim ...
... de nieuwe melaatsen.
socialemediatijden
... slechts een duimbreed
van elkaar verwijderd ...
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Doet denken aan de
uitdrukking ...
zich een ongeluk werken

Betekenis

(bijvoorbeeld) paria’s
(bijvoorbeeld) oorlogstijden

mensen die je moet mijden
tijd waarin iedereen via sociale
media met iedereen is verbonden
met een paar duimbewegingen
heb je contact

(bijvoorbeeld) geen
handbreed of duimbreed
wijken

is voortdurend bezig met
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Vraag een paar medeleerlingen om commentaar en aanvullingen.

Opdracht 3
Schrijver

Hoofdpersoon

Titel van het boek

Taal (of land)

Ivan
Gontsjarov
Gustave
Flaubert
Guy de
Maupassant
Stendhal
Goethe

Oblomov

Oblomov

Rusland

Tijd waarin de
schrijver leefde
1812 - 1891

Madame Bovary

Madame Bovary

Frankrijk

1821 - 1880

Madame De
Burne
Julien Sorel
Werther

Notre coeur

Frankrijk

1850 - 1893

Le rouge et le noir
Die Leiden des jungen
Werthers
Een ellendige nietsnut
en andere verhalen
Kikker verveelt zich

Frankrijk
Duitsland

1783 - 1842
1749 - 1832

Nederland

1929 -

Nederland

1923 - 2006

Remco
Campert
Max Velthuijs

Kikker

Opdracht 4
verveling 1 (alinea 5):
- chronisch
- twijfel aan jezelf
- twijfel aan de wereld
- geestelijke crisis
verveling 2 (alinea 6 - 8):
- niks te doen
- niks te denken
- de geest is vrij
- ongeordend denken
- rust
- ideeën (creativiteit)
- zelfconfrontatie
Opdracht 5
Argument
heeft kennelijk niets om handen
kan zichzelf niet stimuleren
heeft geen vrienden
leidt tot drank of drugs
past bij mensen met niet veel zelfbesef
past bij mensen die moeite hebben met het tonen
van emoties of fantasie
past bij mensen die moeite hebben met het
beschrijven van hun gevoelens

Soort
moreel argument
moreel argument
moreel argument
gevolgen als argument
gezagsargument
gezagsargument
gezagsargument

Opdracht 6
Positief effect
leidt tot zelfreflectie
voedingsbodem voor creativiteit
leidt tot mooie plannen

Eventuele voorwaarde
moet je wel toelaten
moet je wel herkennen
je moet wel over fantasie beschikken

Opdracht 7, 8 en 9
Geef jouw uitwerking aan minstens twee klasgenoten ter beoordeling. Vraag ze ook op
taalgebruik en spelling te letten. Gebruik hun opmerkingen voor een verbeterde versie.
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