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Hugo Claus in Parijs (VPRO interview, 1986)







Waar heeft Claus in de suikerfabrieken gewerkt?
Noord-Frankrijk
West-Vlaanderen
Nederland
Parijs












Welke nationaliteit hadden de seizoensarbeiders in de suikerfabrieken?
Belgen
Vlamingen
Polen
Duitsers












Waarom waren er weinig kandidaten om in de suikerfabrieken te werken?
het was oorlog
het was slecht betaald
het was uiterst vuil en ongezond werk
het was zeer gevaarlijk werk


















Hoelang bleef Claus bij zijn eerste bezoek aan Parijs?
een paar dagen
een week
enkele weken
ongeveer een maand












Hoe kwam Claus aan het geld waarmee hij voor het eerst naar Parijs ging?

 erfenis
 gestolen
 heling
 verdiend in de suikerfabriek






In welke kunststroming was Claus geïnteresseerd toen hij naar Parijs ging?
naturalisme
impressionisme
expressionisme
surrealisme



Het was een droom van de jonge Claus om zijn voorbeeld, de dichter Antonin
Artaud te ontmoeten. Is dat gelukt?
  Hij heeft hem nooit ontmoet
  Hij heeft hem gezien, maar nooit gesproken
  Hij heeft hem ontmoet en zich voorgesteld
  geen van bovenstaande antwoorden zijn van toepassing












Toen hij terugkwam van Parijs ….
schreef hij een brief aan zijn vader
schreef hij een brief aan Artaud
schreef hij een gedicht over Artaud
schreef hij een gedicht over zijn vader

© 2010 taalanderwijs.org – Claus in Parijs: interview

1












Waarom was Sartre geen voorbeeld in Claus' Parijse periode?
De filosofische stroming waar Sartre toe behoorde, was over zijn hoogtepunt
De cirkel waarin Claus vertoefde hield zich niet met politiek bezig
Claus en zijn vrienden waren het helemaal niet eens met zijn standpunten
meerdere antwoorden zijn van toepassing



Wie van de onderstaande Parijse vrienden beschouwt Claus niet als een
kunstenaar?
  Simon Vinkenoog
  Remco Campert
  Karel Appel
  Rudy Kousbroeck

Als Claus nog zou schrijven over die periode, welke vorm zou hij dan
gebruiken?
  memoires
  fictie
  dagboek
  non-fictie












Wat betekent het woord 'fabuleren'?
vervalsen
fantaseren
vertalen
herschrijven







Wat vindt Claus van dagboeken?
hij houdt er niet van
hij houdt steeds een dagboek bij
hij begint soms wel een dagboek, maar houdt het nooit vol
hij vindt ze totaal overbodig

















Welk accent bemerk in Hugo Claus' uitspraak?
Limburgs
Brabants
West-Vlaams
geen accent



De interviewer is overduidelijk afkomstig uit...
  Nederland
  Vlaanderen
  West-Vlaanderen












Dit interview heeft de vorm van een ...
ondervraging
ja/neen-vraaggesprek
losse babbel
gehaaste bedoening
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