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BIJKOMENDE OEFENINGEN OVER “SCHIJN EN IMAGO” 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Beste leerlingen van het zesde NL 2/4, 
 
Hopelijk gaat het goed met jullie en jullie naasten en kunnen jullie allerlei activiteiten bedenken om 
deze wel erg lange lockdown periode op een leuke, interessante en leerrijke manier door te 
brengen. 
Ik kijk ernaar uit jullie vanaf 18 mei terug te zien! In afwachting vinden jullie hieronder één 
vertaaloefening over Schijn en Imago en één leesoefening over Het Belang van Schoonheid . De 
bedoeling is dat jullie jullie Nederlands wat opfrissen alvorens binnen twee weken weer “min of 
meer normaal” les te hebben. Raadpleeg de grammatica voor de vertaaloefening en je 
woordenboek voor de leesoefening. De verbetering stuur ik jullie later wel op. 
Als jullie vragen hebben of als jullie andere oefeningen wensen te ontvangen, aarzel dan vooral 
niet om met mij contact op te nemen ! 
 
Hopelijk tot binnenkort. 
Groetjes uit Klein-Gelmen. 
 
H.Herckens 
 
Eerste oefening                                                                                                                               
De onbepaalde wijs (met of zonder ‘te’ ?) : Vertaal onderstaande zinnen in correct 
Nederlands. 
Raadpleeg eerst de theorie op pagina 36 en 37 van de grammatica. 
 
1) Je te conseille de bien réfléchir avant de faire effectuer cette intervention. 
    ____________________________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________________ 
 
2) Elle prétend ne pas avoir subi d’opération de chirurgie esthétique mais je trouve ça difficile à  
    croire. 
    ____________________________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________________ 
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3) Elle en assez d’être constamment harcelée à cause de son physique et espère avoir bientôt  
    assez d’argent pour se faire opérer. 
    ____________________________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                         
4) C’est ridicule de vouloir modifier son physique ! Il faut apprendre à s’accepter comme on est. 
    ____________________________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________________ 



 
5) Elle essaye de paraître plus jolie en portant beaucoup de maquillage et des vêtements de  
    marque. 
    ____________________________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________________ 
 
6) Ne serait-il pas plus malin de changer tes habitudes alimentaires et de maigrir un peu plutôt 
    que d’envisager une liposuccion ? 
    ____________________________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________________ 
 
7) Après avoir vu les photos d’opérations ratées, j’ai décidé de ne pas me faire refaire le nez. 
    ____________________________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________________ 
 
8) Mon copain m’a promis de faire un effort pour paraître moins négligé et je vais l’aider à 
    améliorer son look. 
    ____________________________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________________ 
 
9) Je commençais vraiment à me sentir mal dans ma peau et je n’avais pas envie de continuer  
    à vivre comme ça. 
    ____________________________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________________ 
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10) - Je souhaite prendre un rendez-vous. Suis-je censé remplir un formulaire ? 
      - Non, vous n’avez pas besoin de faire cela. 
      ___________________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                                         
Tweede oefening 
Leesvaardigheid : Het Belang van Schoonheid. 
 
Contexte :                                                                                                                                       
Dans le cadre du chapitre Schijn en Imago étudié au cours, nous avons fait plusieurs exercices 
ayant pour thème l’apparence physique. Le texte que je vous propose ci-dessous nous explique 
pourquoi nous accordons autant d’importance à la beauté corporelle.  
Tâche : 
Lisez attentivement le texte et répondez ensuite aux questions suivantes de façon structurée et en 
français :  
1) Pourquoi peut-on affirmer sans la moindre hésitation que le fait d’avoir un physique avantageux 
    est un véritable atout dans la vie ? 
2) Quelle est l’origine de notre intérêt pour la beauté physique et en quoi l’attitude des hommes  



    diffère-t-elle de celle des femmes ? 
 
Armez-vous d’un bon dictionnaire et n’oubliez pas qu’il n’est pas indispensable de pouvoir traduire 
chaque mot pour être capable de comprendre le sens d’une phrase. 
 
Texte : 
We doen alsof de buitenkant er niet toe doet. Maar iedereen met enig gezond verstand weet dat 
het uiterlijk niet alleen belangrijk is, maar vaak zelfs bepalend. En hoewel we er door de 
hedendaagse hulpmiddelen en de doorgedreven hygiëne allemaal een stuk beter uitzien dan 
vroeger, doen we er toch nog alles aan om op ons paasbest voor de dag te komen. Bijvoorbeeld 
met behulp van cosmetica of door middel van plastische chirurgie. 
Maar waarom hechten we zoveel belang aan schoonheid? Omdat een mooi uiterlijk in onze 
maatschappij heel wat voordelen oplevert. Het begint al in de wieg. Mooiere baby’s krijgen meer  
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aandacht van hun moeder dan minder mooie baby’s. Uiterlijk is van groot belang bij een eerste 
ontmoeting. Een positieve eerste indruk bepaalt immers of je contact met iemand zoekt of niet. Op                                                                                                                                                      
basis van hoe iemand eruit ziet, dicht je hem of haar binnen een paar seconden bepaalde 
eigenschappen toe. En hoe mooier de persoon is, hoe positiever het oordeel uitvalt. Mensen die 
hun uiterlijk mee hebben krijgen ook vaker gelijk, worden bij een sollicitatie eerder aangenomen 
en maken ook sneller kans op promotie, ze blijven vaker ongestraft bij welk vergrijp dan ook, en ze 
worden doorgaans meer gewaardeerd en vinden makkelijker een partner. Ook iemands 
persoonlijkheidskenmerken hangen vaak samen met zijn uiterlijk. Mooie mensen voelen zich vaak 
beter in hun vel en zijn gewoonlijk assertiever en extraverter, waardoor ze ook makkelijker succes 
boeken.                                                                                                                                                         
Waarom zijn wij zo ontvankelijk voor schoonheid ? Een verklaring ligt in de evolutie die we hebben  
doorgemaakt. De evolutiepsychologie gaat uit van een aangeboren belang van schoonheid. Bij 
onze voorouders stond schoonheid gelijk aan een geschikte partner om zich mee voort te planten. 
En dat is nog steeds zo. Iemand die aantrekkelijk is, laat zien dat zijn of haar genen goed zijn, en 
dus dat hij of zij een goede partner is om nageslacht mee te maken.  
Vooral mannen kijken naar het uiterlijk. Ze zoeken vruchtbare vrouwen met een jeugdige en 
gezonde uitstraling die voor de nakomelingen kunnen zorgen. Vrouwen vinden het uiterlijk minder 
van belang bij het zoeken naar een geschikte partner. Wat voor een vrouw aantrekkelijk is, is 
status. Zij wil iemand die voor haar kinderen kan zorgen. Het is dus de positie van de man op de 
sociale ladder die telt, of zijn mogelijkheden om een hoge status te bereiken. Maar dat laatste is 
aan het veranderen. Voor veel vrouwen doet het uiterlijk van de man er tegenwoordig wel toe. Ze 
zijn nu zelfstandiger en hebben een man minder nodig. Ook de media, die steeds meer aandacht 
aan het uiterlijk van de man besteden, spelen daarbij een rol. 
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