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0. Avant-propos

0.1. La BD, un bon moyen pour apprendre les langues 

La BD fait partie du monde des enfants et des adolescents (et des adultes). Pour beaucoup, elle est le 

premier pas vers la lecture autonome de récits.  

Au croisement du roman, de la nouvelle et du film, la BD a – au fil du temps – conquis une place dans le 

cœur de ses lecteurs : elle porte dorénavant le titre flatteur de « 8ème Art ». Tous les genres y sont 

représentés, qu’il s’agisse de l’aventure, du drame, de la biographie, de la science-fiction. Genre hybride, 

la BD ne peut nier ses origines : elle emprunte l’intrigue au roman et au film, certaines descriptions au 

roman, les plans, le montage, les dialogues et les bruitages au film,  mais ce qui frappe surtout et avant 

tout, c’est l’image.  

L’apport de l’image nous transporte dans un monde où la communication se fait « comme dans la vraie 

vie ». Placés en situation de communication, nous sommes confrontés à la langue – évidemment – mais 

avant tout à une situation globale : le cadre, les bruits, les odeurs, … En règle générale, la situation dans 

laquelle nous nous trouvons influe sur le contenu et la forme de notre interaction avec les autres. Dans la 

vraie vie, nous communiquons également de façon globale : bien sûr, nous communiquons avec les mots, 

mais tellement plus encore avec le ‘non-verbal’ (les expressions du visage, l’intonation, le comportement, 

…).  

Cela génère une « économie de la communication » impossible dans le monde de la seule langue écrite. 

Dans le film et la BD, nous entrons dans une situation de communication qui semble réelle, 

vraisemblable : celle-ci doit être vraisemblable, le discours concis, en cohérence avec le contexte direct.  

La langue aussi est en prise directe avec la situation : moderne, familière, condensée, efficace, mais 

surtout orale. Comme dans les films ! Avec cet immense avantage que dans la BD, la langue orale s’écrit, 

et donc, qu’on peut la comprendre à son rythme.  

L’objectif de ce Cahier d’Activités est de rendre la lecture de la BD attrayante, en mettant l’accent sur la 

compréhension de l’intrigue. Les activités envisagées ont pour but premier de favoriser le plaisir de lire : 

elles visent à apprendre à lire des textes narratifs d’une plus grande ampleur en faisant appel à toute une 

panoplie de techniques de compréhension (se servir du contexte (au sens large du terme), anticiper, 

analyser la situation, etc.) Lire de tels textes est utile pour les apprenants, car ils apprennent à s’exprimer 

de façon plus concise, plus réaliste : certaines scènes peuvent faire l’objet d’une réelle mise en scène. 

Il est également possible – en périphérie – de travailler l’aspect purement linguistique des choses. C’est 

pourquoi des activités plus clairement linguistiques ont été prévues. Mais elles sont loin d’être 

nécessaires.  

Le risque existe évidemment de réduire la « BD en classe » à une activité scolaire. Dans ce cas, elle risque 

de perdre son caractère attractif. Il faut avant tout continuer à lire des BD … pour le plaisir.  

Vincent Fourie 
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0.2. Critères de choix 

Pour choisir une BD à lire en classe, il y a un certain nombre d’aspects auxquels un enseignant devrait 

faire attention. Voici un relevé de différents critères qui nous semblent pertinents.  

Critères Questions à se poser face à la BD 

L’âge des élèves Le genre de récit est-il adapté à l’âge des élèves ? 

La thématique est-elle adaptée aux élèves ?  

Cette BD contient-elle des éléments (images, textes, …) qui pourraient choquer 

les élèves ?  

L’aspect visuel Le graphisme est-il plaisant (pour des ados) ?  

Les bulles de texte sont-elles facilement lisibles ? 

Le niveau linguistique Quels sont les pré-requis linguistiques ?  

Quels sont les éventuels points linguistiques qui peuvent être abordés en cours de 

lecture ?  

L’aspect récréatif Le récit est-il suffisamment attrayant pour motiver les élèves à la lecture du 

récit ?  

L’aspect culturel Y a-t-il des éléments ‘culturels’ qui sous-tendent le récit ? 

Les éléments ‘culturels’ sont-ils exploitables ?  

Le récit nécessite-t-il la connaissance de récits précédents (par ex. pour une BD 

faisant partie d’une série) ?  

Le récit nécessite-t-il la connaissance de pré-requis ‘culturels’ ? 
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Critères que nous avons utilisés pour sélectionner le récit « Masker van de Wereld » : 

Critères 

L’âge des élèves Figaro est une BD s’adressant prioritairement aux ados.  

C’est un récit d’aventures policières mêlant des éléments que les élèves peuvent 

apprécier :  

o aventure

o amitié

o enquête policière

o voyages

La BD ne contient pas vraiment d’images susceptibles de choquer les ados. 

L’aspect visuel le dessin s’apparente à la Ligne Claire, ce qui simplifie la lecture des images. 

Le dessin est moderne et dynamique 

Le niveau linguistique Les fonctions langagières abordées sont vues en cours du premier – voire du 

deuxième – degré :  

o présenter quelqu’un

o décrire quelque chose ou quelqu’un

o interagir avec les autres

o décrire le déroulement d’évènements (passés, présents ou futurs)

o exprimer des émotions

o demander à quelqu’un de faire quelque chose

Grammaire : 

o temps : OTT, OVT, VTT, Impératif

o conjugaison des verbes irréguliers

o accord de l’adjectif

o auxiliaires de mode

Syntaxe : 

o principales avec ou sans inversion

o subordonnées

o verbes à particules séparables

Vocabulaire : 

o moyens de transport

o nationalités et pays

o traits de personnalité

o couleurs
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o habits

o parties du corps

o métiers

o directions

o compléments de temps

o compléments de lieu

L’aspect récréatif les aventures policières sont assez à la mode actuellement (cf. Séries TV) 

L’aspect culturel Het Masker van de Wereld fait partie d’une série, mais chaque récit peut être lu 

séparément.  

les éléments ‘culturels’ (éventuellement exploitables en rapport avec un cours lié 

à l’EDM) ne concernent pas uniquement un territoire néerlandophone :  

o Vincent Van Gogh

o l’Egypte des Pharaons

o les 7 Merveilles du monde
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0.3. Fonctionnement du Cahier d’Activités 

 

1. Le Cahier d’Activités pour les élèves (photocopiable) 

Le récit a été ‘découpé’ en 7 parties (+ les couvertures), en tenant compte des éléments du récit, 

mais également du rythme de lecture à domicile des élèves.  

La lecture de la BD en tant que telle se fait à domicile. 

2. Parcours de Base et Parcours Facultatifs  

Les activités proposées ont été organisées selon un double schéma :  

 les activités concernant le récit à proprement parler : le parcours de base 

 les activités plus spécifiquement linguistiques et/ou culturelles : les parcours facultatifs.  

Nous avons également tenu compte de la durée des activités à envisager en classe. Etant donné que 

la Valise Pédagogique (+/- 30 BD + Guide Pédagogique) est empruntable pour une durée d’un mois, 

une vingtaine d’heures de cours sont potentiellement concernées. Il ne nous semble néanmoins ni 

utile ni souhaitable de consacrer l’ensemble des heures de langue durant cette période uniquement 

à la lecture de la BD.  

Il nous semble cependant nécessaire de consacrer minimum 8 heures de cours au traitement  en 

classe des activités proposées : une partie (couverture + 7 Delen) = 1 heure de cours.  

Ces activités ‘minimales’ font partie du Parcours de Base. Elles portent surtout sur le contenu du 

récit.  

Nous avons également prévu des activités plus centrées sur l’aspect linguistique et l’auteur. Chaque 

utilisateur de la Valise Pédagogique est libre de programmer ces activités selon le niveau de la classe, 

les besoins linguistiques du moment, la motivation des élèves, etc. Les activités sont regroupées sous 

le dénominateur «Parcours Facultatifs » : il n’y a pas de déroulement-type : toutes les activités sont 

indépendantes les unes des autres. Il vous est loisible de les utiliser toutes (à un moment ou un 

autre), d’utiliser uniquement celles qui sont centrées sur le vocabulaire, ou les exercices plus 

grammaticaux, etc. Les activités autour de l’auteur sont forcément facultatives.  

Il nous semble pertinent de proposer à vos élèves l’ensemble du Cahier d’exercices, que vous 

choisissiez d’aborder toutes les activités ou pas. Il vous est loisible de photocopier ce document à 

votre guise.  

Vous trouverez en fin de ce carnet le corrigé de toutes les activités proposées, qu’elles fassent partie 

du Parcours de Base ou des Parcours Facultatifs.  

Nous avons également souhaité intégrer un petit dossier contenant des informations culturelles 

autour des thématiques qui sous-tendent ce récit. 

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos élèves, beaucoup de plaisir dans la lecture de cette BD. 

 

Les auteurs 
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Cahier d’Activités 
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I. Parcours de base 

0. De kaft en het achterflap

Analyseer de kaft en het achterflap om op de volgende vragen te kunnen antwoorden 

1. Wat is de titel?

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Wat is de ondertitel?

………………………………………………………………………………………………….. 

3. Wat voor een boek is dit ?

o Een roman

o Een strip

o Een biografie

4. Wat is de relatie tussen de personages?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Wie is de blanke man?

……………………………………………………………………………………………………………….……..........................................

............................................................... 

6. Wie is de slechterik?

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Waar komt hij vandaan?

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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8. Wat heeft hij op zijn linkerhand?Wat betekent dat?

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

9. Wat voor een verhaal is dit ?( Je mag meer dan één antwoord aankruisen)

o Avonturenverhaal

o Detectiveverhaal

o Sciencefiction

o Griezelverhaal

o Sprookje

o Oorlogsverhaal

o Psychologisch verhaal

o Liefdesverhaal

o Historisch verhaal

o Reisverhaal

10. In welk land speelt het verhaal zich af, denk je ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

11. Wat is Figaro?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

12. Wie zijn deze mensen ? Geef informatie over hun naam, job, karakter, familiebanden. Je kan

deze informatie tijdens het verdere lezen van de strip steeds aanvullen.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Waar werken Emma, Peck, Brunetti en Maxim?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

14. Wat moeten ze in dit avontuur doen?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

15. Wat is Amon-Râ? Wat is hun doel?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. Deel 1 (blz. 3-9) 

 

1.   Wie zijn Faroek en Walter? 

……………………………………………………………………………………………………. 

2. Waar zijn ze? 

o In Brussel 

o In Brazilië 

o In Egypte 

o In Frankrijk 

 

3. In welke stad bevinden ze zich? Wat leer je over die stad? Is dat belangrijk?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

 

4. Waarom zijn ze gelukkig? 

o Ze zijn goede vrienden 

o Ze hebben iets gevonden 

o Ze hebben iets gekregen 

 

5. Waar bevinden Faroek en Walter zich ?  

o in een tunnel 

o in een graf 

o in een museum 

 

6. Wat zit in de urne? 

o stembiljetten 

o heilige olie uit de tijd van de Farao’s 

o assen 

 

7. Wie is/was Nefertari?  

o Een Egyptische koningin 

o Een lid van de sekte Amon-Râ 

o Een collega van Peck, Emma, Brunetti en Maxim 

 

8. Wat gaan Faroek en Walter met de urne doen ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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9. Wat zijn Peck en Emma aan het doen( bladzijde5-8) ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

10. Wat gebeurt er met de dief?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

11. Kan hij ontsnappen? Wat gebeurt er?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

12. Hoe kunnen ze hem pakken?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

13. Verslag voor de klant

Stel je voor dat je Peck bent. Je hebt na de achtervolging van de dief op straat een paar nieuwe 

elementen ontdekt. Nu moet je aan je klant uitleggen wat je ontdekt hebt zodat hij meer over de 

enquête kan weten. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Deel 2 (blz. 10-13)

1. Wie is Puk Pukkel?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

2. Met wie spreekt Puk Pukkel? Waarover?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Wat is het Dodenboek? Wat was zijn belang om de urne te kunnen vinden?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Wat gebeurt er met Walter en Pukkel?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Wie is Adelbert?

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Waarom heet het kapsalon FIGARO?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Waarom ziet Adelbert er triestig uit? ( 2de beeld, blz 14)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Politieonderzoek

Antwoord op de vragen van de politie over de ontvoering van Eerste Minister Pukkel (blz. 11-12). 

Politie-inspecteur : Naam en voornaam ?  

Walter Van Opkamp : Van Opkamp Walter 

P-I : Wat is Uw beroep, meneer Van Opkamp ? 

WVO :  
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P-I : Hoe bent U in contact gekomen met meneer Pukkel, onze Eerste Minister ? 

WVO :  

P-I : Waarom heeft meneer Pukkel de urne meegenomen ? 

WVO :  

P-I : Wat is er gebeurd toen jullie op de stoep stonden ? 

WVO :  

P-I : Kunt U deze bestelwagen beschrijven ? 

WVO :  

P-I : Hoeveel mensen waren aan boord ? 

WVO :  

P-I : Kunt U die mensen beschrijven ? 

WVO :  

P-I : Beschrijf nauwkeurig wat de inzittenden van de bestelwagen gedaan hebben. 

WVO :  

P-I : Was U ook gewond ? 

WVO :  

P-I : Wat deed de tweede aanvaller ondertussen ? 

WVO :  

P-I : Herinnert U zich nog andere details ? 

WVO :  

P-I : Dank U voor Uw medewerking, meneer Van Opkamp. 

WVO : Graag gedaan.  
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3. Deel 3 (blz. 14-21) 

1. Waarom heet de bende Amon-Râ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

2. Waarom hebben Peck en Emma Faroek nodig? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

3. Wat vertelt de legende van “The hall of Records”? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

4. Wat gebeurde er met Peck en Emma in de hotelkamer? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

5. Uitdrukkingen. 

 Match eerst de Nederlandse uitdrukkingen met de Franstalige vertaling.  

 Gebruik dan de combinatie Letter-Cijfer om een gezochte letter te vinden (bijv. A7 => 

zevende letter in de zin A > n).  

 Gebruik tenslotte alle 10 gevonden letters om het geheime woord terug te vinden. Dit 

woord zal je helpen een deel van het mysterie van dit verhaal te begrijpen.  

 

A. Zich aanstellen (blz 14, lijn4, beeld1) 1.  Je vais lui faire sa fête 

B. Iemand te grazen nemen 1. C’est d’une importance capitale 

C. De pest aan iets hebben  (blz14, l 4, b 2) 2. Ca va, c’est bon 

D. Ik doe hem nog wat (b15, l2, b2)   3. C’est une femme détestable 

E. Wat brengt jullie naar hier? (b16,b1) 4. Quel bon vent vous amène? 

F. Het is van staatsbelang (blz 16, l2, b2) 5. Se donner en spectacle 

G. Ze is een tang van een wijf ( blz 17, l4, b1) 6. Tais-toi 

H. Er valt geen tijd te verliezen (blz 17, l4, b2) 7. Il n’y a pas de temps à perdre 

I. Hou je mond (blz 16, l4, b2) 8. Avoir horreur de quelque-chose 

J. Al goed (blz 14, l2, b2) 9. Attraper quelqu’un (= +/- tu m’as eu) 

 
A B C D E F G H I J 

          

       K  K   
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4. Deel 4 (blz. 22-33)

1. Wat gebeurt er tussen Peck, Emma en de aanvaller?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

2. Wat zal de baas van de aanvaller waarschijnlijk niet leuk vinden?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

3. Wat doet de danseres?Wie is de man rond wie ze danst?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

4. Voor wie werkt ze?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

5. Wat is het nut van de gestolen sleutel?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

6. Waarom willen Peck en Emma Het Masker van de Wereld vóór Amon-Râ vinden?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Waarom is het erg dat de sekte nu de vier elementen heeft?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………. 
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8. Het Dodenboek

Hier is een uittreksel van Het Dodenboek. Vul de blanco ruimtes in. Gebruik daarbij de woorden uit 

de tabel.  

Samenbrengen, as, formules, Horus, poort, Masker van de Wereld, Nefertari, eeuwig, elementen, 

sleutel, ring, Dodenboek(x2), Hiernamaals, uitersten, onderwereld, struisvogel.  

De almachtige ___________________ van “The Hall of Records” zal zich pas openen voor de gelovige 

die de vier ___________________heeft kunnen vinden. Precieze aanwijzingen van de plaatsen waar 

hij die kan vinden staan in dit___________________van Ramses II. Wanneer de gelovige het 

___________________draagt zal ___________________- de god der Goden- hem niet kunnen 

herkennen en hem zo op een rechtvaardige manier kunnen beoordelen. De 

precieze___________________voor het openen van de deuren van het ___________________ zal 

de gelovige uit het ___________________moeten lezen. Dan pas zal de___________________van 

Horus voor hem de ___________________ naar het Hiernamaals zijn. 

Wee de gelovige, als de ___________________ van het hart van ___________________ zwaarder 

weegt dan de veer van een ___________________: hij zal onherroepelijk verslonden worden door de 

___________________. Maar hij die de 4 ___________________ heeft kunnen 

___________________ en wiens hart even licht is als een veer, zal ___________________blijven 

bestaan.  

9. Ondertussen op de luchthaven van Caïro

Vertel de gebeurtenissen en gebruik daarbij de volgende samenvatting. Vul de blanco ruimtes in met 

de passende adverbia, conjuncties en preposities van tijd uit deze tabel.  

tijdens, op het moment dat, daarna, toen, voor, ondertussen, toch, onmiddellijk, eindelijk, dadelijk, 

na, net, maar, vervolgens.  

Peck en Emma moesten naar Aboe Simbel om het Masker van de Wereld te vinden. Mohammed had 

Faroek dus gevraagd om hen naar zijn privé vliegtuig te brengen. ____________ het vliegtuig bleek 

defect. ____________ kon Faroek op het laatste moment een ander vliegtuig regelen. 

______________ Peck het vliegtuig instapte, merkte hij dat hij de piloot misschien ergens al gezien 

had. ______________ de vlucht drukte de piloot – die eigenlijk de aanvaller van de hotelkamer was – 

op één van de knopjes van zijn dashboard. De cabine begon zich _______________met rook te 

vullen. ________________ begonnen Peck en Emma zich flauw te voelen. Gelukkig had Emma –

_____________ ze helemaal flauwviel – nog ____________ de tijd om haar polshorloge te activeren. 

______________ werden Peck en Emma naar het hoofdkwartier van Amon-Râ gebracht. 

____________ ze wakker werden, ontdekten Peck en Emma dat Puck eigenlijk de leider van de sekte 

was. _________________ had Maxim het sos-bericht van Emma gekregen. Dankzij het ingebouwde 

zendertje van zijn eigen GPS kon Maxim Peck en Emma situeren. __________ een paar uur stond hij 

voor de ingang van de schuilplaats van de sekte. Hij zorgde ervoor dat hij ongezien binnen kon 

geraken om hen ______________ te bevrijden. ______________ ging Peck op zoek naar de drie 

uitersten. 
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10. Waarom doodt Faroek Mohammed Ilah, de directeur van het Egyptische museum van Caïro?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Deel 5 (blz. 34-40)

1. Waarom heeft Peck Max gekneveld?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Waarom kleedt Peck zich zoals de andere leden van de sekte? Wat doet hij?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wat bevindt zich in de schrijnen, dat ze proberen te bereiken?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Wat gebeurt er met Peck?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

6. Deel 6 (blz. 41-45)

1. Pagina 43, eerste beeld. Hoe ziet Faroek eruit? Waarom?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

2. Waarom draagt Faroek handschoenen?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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3. Pukkel, zijn twee acolieten, Emma en Maxim staan voor de Geheime Poort. Leg het ritueel

uit.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Deel 7 (blz. 46-48)

1. Er is een probleem met het ritueel…. Leg uit.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………...... 

2. Wie heeft de as verwisseld, hoe en wanneer?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

3. Wat gebeurt er met Pukkel?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

4. Zijn Peck en Emma volledig in hun opdracht geslaagd?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 
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II. Parcours facultatifs

A. Exercices linguistiques 

1. Deel 1 (blz. 3-9)

1. Stel andere woorden op hetzelfde schema samen. Gebruik daarvoor de woorden uit de

tabel

het jaar, de dag, het uur, de minuut, de eeuw 

0. Thebe was eeuwenlang de hoofdstad van het Egyptische rijk.
1. De mecanicien is _____________________ bezig geweest met de reparatie van de oude

auto.
2. Het alarm bleef ____________________ rinkelen.
3. De gevangene moest _________________ op zijn vrijlating wachten.
4. Door de staking hebben de reizigers ______________ op hun vliegtuig moeten wachten.

2. Vul de blanco ruimtes in met andere woorden om het aantal te beschrijven. Gebruik

daarvoor de woorden in de tabel

honderden, tientallen, enkele, een paar, duizenden 

0. De oxidatie werd veroorzaakt door de adem van duizenden bezoekers.
1. De voorzitter maakte _________________ domme opmerkingen.
2. Peter luistert de hele tijd naar muziek. Hij heeft ________________ cd’s op zijn kamer.
3. Maaike heeft _______________ keren in het ziekenhuis gelegen.
4. De grote manifestatie werd gevolgd door _______________ betogers.

3. Associeer de Nederlandse uitdrukking met de Franse vertaling ervan

A de opdracht staken 1 extrêmement riche 

B als de bliksem 2 arrêter la mission 

C stinkend rijk 3 à la vitesse de l’éclair 

A B C 

4. Ken je andere uitdrukkingen – zoals “stinkend rijk” – die “extrêmement….” betekenen ?

Probeer deze te vertalen.

1 Smoorverliefd 

2 Dolgelukkig 

3 Diepongelukkig 

4 Stapelgek 

5 Keimoeilijk 

6 Bloedmooi 

7 Gloednieuw 

8 bomvol 

9 Peperduur 
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5. Welke uitdrukking uit de tabel zou je gebruiken om te zeggen dat… ?

je moet lef hebben om zoiets te doen, dit is onbegonnen werk, de goden zijn jou goedgezind, laten 

we dit snel afhandelen. 

1. … hij veel geluk heeft :  
2. … hij veel moed moet hebben :  
3. … je vlug klaar met iets wil zijn :  
4. … je denkt dat deze taak heel moeilijk is : 

6. Vertaal de volgende uitdrukkingen in het Frans

1. De zenuwzieke(Bladzijde 5, lijn 2, beeld1):
2. De koffer (Bladzijde 6, lijn1, beeld2):
3. Het riool(Bladzijde 6, lijn 2, beeld 2):
4. Het schilderij (Bladzijde 6, lijn 2, beeld 2):
5. Ontsnappen( bladzijde 7, lijn 1, beeld 2):

2. Deel 2 (blz. 10-13)

1. Vul de juiste prepositie in. Gebruik daarbij de woorden in de tabel.

van, op, dankzij, naar 

1. Dit lange wachten stelt mijn geduld ____ de proef.
2. Dit museum is genoemd ________ de bekende schilder Vincent Van Gogh.
3. De politie vond de schuldige ______ de aanwijzingen van de getuige.
4. Het antwoord op deze vraag is ____ kapitaal belang.

2. Probeer de betekenis van die uitdrukkingen te vinden.

1. Iets op de voet volgen (Bladzijde 10, lijn 1, beeld 1):

2. Het is van kapitaal belang (Bladzijde 10, lijn 1, beeld 1):

3. Iets op de proef stellen (Bladzijde 10, lijn 2, beeld 2):



15 

Sophie ROLAIN © 2013 

3. Deel 3 (blz. 14-21)

1. Stel andere woorden samen. Gebruik daarvoor de woorden in de tabel. Vul daarna de

blanco ruimtes met de nieuwe samenstellingen.

knippen, spelen, spreken, zwemmen. 

0. Vandaag ga ik naar de kapper. Ik heb dringend een knipbeurt nodig.
1. Ik moet vandaag repeteren, want morgen heb ik een _______________ over Indonesië.
2. Na de siësta is het tijd voor een verfrissende ________________.
3. Om een tennismatch te winnen moet je zoveel ___________________ mogelijk winnen.

2. Vul de blanco ruimtes in met het passende woord uit de tabel

onzin, pest, staat, grazen, opvliegend, meen, scheutje, staatsbelang,  vernomen, dutje. 

0. De kapper vraagt of ik een afspraak heb.
1. De leraar had de ___________ aan al de leerlingen die hun les niet studeerden.
2. De politie heeft de dief nog net op de luchthaven te __________ kunnen nemen.
3. Mijn baas heeft een nogal _________________ karakter. Ik moet oppassen met wat ik

hem zeg.
4. Hij moet ’s morgens vroeg opstaan, en daarom doet hij meestal ’s middags een

____________.
5. De oude vrouw wilde altijd een ______________ melk in haar thee.
6. Dit geheim mag je tegen niemand vertellen : het is van ______________________.
7. Je zou een andere jurk moeten kopen : deze ____________ je helemaal niet !
8. Dat __________ je niet!

9. Wat een ________________!

10. We hebben niets van hem_________________.

3. Vul de blanco ruimtes in met de passende prepositie uit de tabel

met, door, van, om, aan, in, over, tegen, in. 

0. Maximiliaan heeft de pest aan zijn voornaam.
1. Mag ik U voorstellen ________ mijn schoonzus ?
2. Het postkantoor werd gisteren __________ twee dieven overvallen.
3. Ik was gisteren zo moe dat ik voor de televisie _______ slaap ben gevallen !
4. Dit geheim is ________ staatsbelang.
5. Wie de vier uitersten in zijn bezit heeft, heeft de mogelijkheid om  ________ de hele

wereld te regeren.
6. Ik heb een afspraak __________ de directeur. Is hij er al ?
7. Je toekomst ligt ________ je handen.
8. De bediende bleek niet opgewassen __________ de spanning op zijn werk.
9. Ik heb het zo warm ! Ik verlang __________ een douche.
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4. Deel 4 (blz. 22-33)

1. Associeer de Nederlandse uitdrukkingen met de Franse vertaling ervan

A Die jongen heeft een lekker blauwtje opgelopen 1 Tu n’as pas honte ?! 

B Wat naar (dat je vannacht zo slecht geslapen hebt) ! 2 Il était temps ! 

C Dit staat me niet aan 3 J’en ai marre d’attendre ! 

D Terug ter zake 4 Tu te prends la grosse tête. 

E Ik voel me gekrenkt door die opmerking 5 Comme c’est dommage ! 

F Je nek begint te zwellen ! 6 Je me sens blessé ! 

G We zijn erin geluisd ! 7 Reprenons les choses où on les a laissées 

H Je moest je schamen ! 8 Je n’aime pas ça. 

I Mijn geduld is op ! 9 On s’est fait piéger ! 

J Dat werd tijd ! 10 Il s’est pris un rateau 

A B C D E F G H I J 

5. Deel 5 (blz. 34-40)

1. Vul de blanco ruimtes in met preposities uit de tabel

in (x 2), op, naar (x 2), voor. 

0. Ik ben weer redder in nood.
1. Ik ben benieuwd _______ het cadeau dat ik voor mijn verjaardag zal krijgen.
2. Als je met de auto rijdt, mag je de andere bestuurders niet ________ gevaar brengen.
3. Hij blijft te lang weg. Ik ben er niet ________ gerust.
4. Breng deze doos __________ de zolder, aub.
5. Tijdens de solden liggen alle kleren op de etalage ________ het grijpen.
6. Vertrouw _______ mij ! Ik weet wat ik doe !

2. Associeer de Nederlandse uitdrukkingen met de Franse vertaling ervan

A Je laatste uur heeft geslagen 1 J’en ai plus qu’assez ! 

B De politie heeft nog niets in de gaten 2 Il est de nouveau en train de jouer au héros ? 

C Waar ben ik aan begonnen ? 3 C’est le moment de vérité 

D Als dit maar goed afloopt… 4 Chacun chez soi ! 

E Het moment is aangebroken 5 Ta dernière heure a sonné 

F Wat doet Jan ? Wil hij weer de held uithangen ? 6 Qu’est-ce qui m’a pris ? 

G Wat een toeval ! 7 Pourvu que tout aille bien 

H Ik heb er genoeg van ! 8 Ils ne se sont encore rendu compte de rien. 

I Niet in mijn vaarwater komen zitten 9 Quel heureux hasard ! 

A B C D E F G H I 
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3. Vertaal de volgende uitdrukkingen in het Frans

1. Redder in nood zijn(blz 34, lijn 1, beeld1):

2. Maak me los ! (blz. 34, lijn 2, beeld 1)

3. Je laatste uur heeft geslagen!(blz 34, lijn 4):

4. Niets in de gaten hebben(blz 35, lijn 4, beeld 2):

5. Mijn geduld raakt op!(blz 38, lijn2, beeld1):

6. Het ligt hier zomaar voor het grijpen(blz 38, lijn 4, beeld 2):
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6. Deel 6 (blz. 41-45)

1. Herformuleer het ritueel (blz. 44-46)

Vervang alle imperatieven met het hulpwerkwoord moeten. Gebruik daarbij ook passende 

bijwoorden uit deze tabel 

dan, daarna, ondertussen, vervolgens, tenslotte, … 

De gelovige moet eerst zijn hart en ziel geven aan Osiris, heerser over het Rijk der 

Doden, die hij elke dag en nacht zal eren… 
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7. Deel 7 (blz. 46-48)

1. Associeer de Nederlandse uitdrukkingen met de Franse vertaling ervan

A Wat is er misgegaan ? 1 Ils ont réussi à démanteler la bande 

B Het is voorbij 2 Qu’est-ce qui a foiré ? 

C Ik lust er wel pap van 3 Le mystère a été élucidé 

D De politie is erin geslaagd de dievenbende op te doeken 4 J’en raffole 

E Het geheim is ontrafeld 5 C’est fini 

A B C D E 

B. Exercices variés 

1. Theater spelen

Jullie gaan nu een belangrijke scène uit het verhaal (blz. 14-17) kunnen spelen. 

 Herlees eerst de scène in het verhaal.

 Analyseer dan de emoties van de personages : Wie is …. ? Wanneer ?

Emotie Personage(s) Beeld (blz., regel, …) 

Geïnteresseerd 

Gehaast 

Ontgoocheld 

Gelukkig 

Nerveus 

Beleefd 

Mysterieus 

Trots 

Verveeld 

… 

 Speel nu de scène met de intonatie die correspondeert met de emoties.

Adelbert: Hallo, hadden jullie een afspraak? 

Parel: Wij komen voor een “coupe Figaro”. 

Adelbert: Geen knipbeurt? Jou had ik nochtans graag eens onder handen genomen. 
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Parel: Zijn haar is prima! We hebben weinig tijd. 

Adelbert: Al goed, al goed! Eerste deur aan je linkerkant. 

(…) 

Brunetti: Straks wordt het schilderij opgehaald. Dat hebben jullie weer prima gedaan! 

Maxim: En dat dankzij mijn zendertje. Zonder mijn spitsvondigheid hadden jullie hem nooit te grazen 

kunnen nemen. 

******* DING DONG******** 

Brunetti: Maximiliaan, stel je niet aan. Dat narcistisch gedoe staat je niet! En er is aangebeld. 

Maxim: GRRRR, ik heb pest aan die naam. Maxim staat me beter! 

Parel: Parel Strik, Nederlands minister van OCW en Walter van Opkamp, archeoloog. Wij hadden een 

afspraak met Brunetti. 

Maxim: Vader, je afspraak is er. Parel Strik en Walter… 

Brunetti: Maximiliaan, hoe moet ik je nog zeggen mij niet storen als ik speel ?! 

Maxim: De 11de sonate van Mozart is nu niet bepaald een kort stuk en deze mensen hebben niet veel 

tijd. En het is Maxim !!! 

Brunetti: Vergeef mijn zoon. Opvliegend karaktertje… 

Maxim: Ik doe hem nog wat! 

Brunetti: Mag ik jullie voorstellen aan Peck en Emma, mijn vaste krachten. 

Peck: Aangenaam 

Emma: Hallo 

Brunetti: Koffie? 

Walter: Graag 

Parel: Met een scheurtje afgeroomde melk en twee klontjes suiker, alstublieft. 

Brunetti: Wel, waar wacht je op Maximiliaan? 

Maxim: Kalm blijven, Maxim! 

Brunetti: Vertel, wat brengt jullie naar hier? 

Parel: Walter en Premier Pukkel zijn eergisteren overvallen door de bende van Amon-Râ, genoemd 

naar de oppergod van Egypte. Puk Pukkel is ontvoerd en sindsdien hebben we niets meer van hem 

vernomen. De hele zaak wordt voorlopig stilgehouden. Het is van staatsbelang. 

Walter: Ik ben momenteel herstellende. Het zal nog maanden duren. Maar zoveel tijd hebben we 

niet meer. 

Parel: Amon-Râ wil de macht over de wereld. De Nederlandse regering vraagt jullie hulp om hun plan 

te verhinderen. Sinds de aanslag heeft de bende al twee van “De Vier Elementen” in bezit. 
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Emma: De vier elementen? 

Parel: Vier elementen die toegang verlenen tot “The Hall of Records” en het hiernamaals. 

Peck: Het hiernamaals? Dat meen je niet? Wat een onzin! 

Brunetti: Peck! Hou je mond! Die Hall of Records, wat is dat precies? 

Walter: Volgens de legende moet er een geheime poort zijn die toegang tot The Hall of Records 

verschaft. Een vroegere hogere beschaving zou al hun kennis, boeken en artefacten daarin hebben 

opgeslagen. De geheime bergplaats zou zich bevinden in de grote piramide van Cheops op de vlakte 

van Gizeh, nabij Caïro. 

Parel: Het zou een enorme vooruitgang kunnen betekenen voor de mensheid, als we de geheime 

kamer ontdekken. Vele geheimen en onopgeloste historische vragen zouden beantwoord worden. 

Maar het heeft ook een onaangenaam kantje. Wie deze kennis in handen krijgt heeft de mogelijkheid 

om te regeren over de wereld. 

Brunetti: Inderdaad, want kennis is macht! 

Parel: Jullie moeten zo snel mogelijk Het Masker van de Wereld vinden voor Amon-Râ het in handen 

krijgt. Jullie moeten hun plannen verhinderen! 

Peck: Masker van de Wereld?? 

Parel: Faroek Sjoekruth geeft je de verdere uitleg. Om 15u vertrekt jullie vliegtuig. Tickets liggen klaar 

op de luchthaven. Faal niet deze opdracht, de wereld ligt in jullie handen! 

Brunetti: Er valt geen tijd te verliezen. Ga nog even me met mijn zoon voor wat nieuwe gadgets. 

Maxim: Zie je wel. Jullie kunnen mijn spitsvondigheid niet missen! 
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2. De spion

Veel spionnen gebruiken gadgets. Speel nu de scène tussen Maxim, Peck en Emma (blz. 18). Vervang 

de objecten door andere uit deze lijst, waarvan je denkt dat ze nuttig kunnen zijn voor de geheime 

operatie in Egypte.  

Leugendetector. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……… 

Camera/ micro aansteker 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Simkaart USB decoder 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

Polshorloge pistool 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Bron: https://commons.wikimedia.org/

Bron: https://commons.wikimedia.org/

Bron: https://wikimedia.org/

Bron: Pixabay.com
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3. Lichaamsdelen

Zoek andere uitdrukkingen met lichaamsdelen en zoek telkens de vertaling ervan 

Blz. 5 Het oor Ik ben mijn oor kwijt Je n’entends plus rien 

Blz. 10 De voet De inspecteur volgt de enquête 

op de voet 

L’inspecteur suit l’enquête pas à pas. 

Blz. 45 We moeten ons uit de voeten 

maken 

Blz. 14 De hand Na de test nam de leraar de 

leerling onder handen 

Le professeur lui a passé un savon après 

le test.  

Blz. 39 Het oog Dit mag je nooit uit het oog 

verliezen ! 

Tu dois toujours garder ceci à l’œil ! 

Blz. 45 De keel Hij begint me de keel uit te 

hangen 

Il commence à m’énerver. 

Het lijf 

Het hoofd 

Het haar 

De neus 

De mond 

De tand 

De lip 

De nek 

De hals 

De schouder 

De arm 

De vinger 

De borst 
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De buik 

Het been 

De knie 

De teen 

4. Technieken om de betekenis van woorden te raden

Pour comprendre un mot dans une langue étrangère, il n’est pas toujours nécessaire de recourir au 

dictionnaire. Il existe plusieurs techniques faisant appel à l’analyse (du mot, du contexte, etc.) 

Dans les tableaux ci-dessous, les références des images sont reprises comme telles :  

 P : pagina

 L : lijn

 B : beeld

1. Gebruik het beeld om het woord te begrijpen

Referentie Woord Betekenis 

P6 L2 B2 riool 

P7 L1 B1+2 motorboot 

P18 L1 B2 koffer 

P18 L2 B2 knop 

P19 L3 B1 kaartsleutel 

P20 L3 B1 + L4 B2 dutje 

P24 L1 B2 sleutel 

P25 L4 B1 tekening 

P28 L3 B1+2 waarschuwen 

P41 L5 B1+2 sigarenkoker 

P46 L5 B2 schampschot 

2. Gebruik de context om het woord te begrijpen

Referentie Woord Betekenis 

P6 L1 B1 laatkomer 

P15 L4 B1 scheutje 

P15 L4 B1 klontje 

P17 L1 B1 toegang 

P33 L3 B1 knopje 

P48 L3 B2 ontrafeld 
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3. Analyseer het woord

Referenties Woord Betekenis 

P3 L1 B1 eeuwenlang 

P3 L2 B1 muurschildering 

P3 L3 B2 goedgezind 

P4 L1 B4 inpakken 

P5 L1 B2 zelfportret 

P5 L2 B1 zenuwziek 

P6 L1 B1 laatkomer 

P7 L1 B2 motorboot 

P7 L2 B2 onbegonnen 

P9 L2 B1 stinkdier 

P10 L1 B1 samenwerking 

P10 L2 B1 dodenboek 

P12 L3 B1 dakraampje 

P12 L3 B2 haarkapper 

P13 L3 B1 bedrijfsspionage 

P15 L4 B1 afgeroomd 

P18 L1 B1 vergevingsgezind 

P19 L4 B1 kaartsleutel 

P21 L1 B1 haarbalsem 

P23 L1 B1 onaangenaam 

P25 L3 B3 dodenmasker 

P26 L3 B2 buikdanseres 

P27 L4 B1 wereldwonder 

P28 L2 B3 slaapgas 

P30 L4 B1 onsterfelijk 

P36 L3 B1 luchtruimte 

P40 L1 B1 nooduitgang 

P41 L1 B1 afleidingsmanoeuvre 

P41 L5 B2 sigarenkoker 

P46 L5 B2 schampschot 

P48 L1 B2 onschatbaar 
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C. L’auteur 

1. Mail aan de schrijver

1. Stel dat je een mail aan Steve van Bael zou sturen om hem een paar vragen te stellen.

Schrijf hier je ideeën, wat je zou kunnen zeggen/ vragen.(Bijv. naam van je school,….) 

2. Schrijf je mail hier:
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2. Biografie

Je hebt de volgende biografie van Steve van Bael op het internet gevonden. Lees die en probeer 

daarna op je eigen vragen te antwoorden.  

Steve van Bael : biografie. 

Steve Van Bael werd op 22 mei 1978 in Aarschot geboren. Zijn geboortedag,22 mei, is 

dezelfde als Hergé, striptekenaar van Kuifje. 

Op driejarige leeftijd houdt hij al van tekenen. Steve is 5 jaar als hij zijn eerste stripje tekent. 

Het telde 1 bladzijde en kreeg als titel “Van holle boom tot boot.”  

Op 9-jarige leeftijd neemt hij voor de eerste keer deel aan een tekenwedstrijd. Enkele weken 

later kreeg hij een brief met als vermelding dat Steve de eerste prijs had gewonnen. 

Op school:  

Hij ging naar Het Damiaaninstituut van Aarschot, waar hij elektro- en mechanicatechnieken 

studeerde. Hij moest voor zijn lessen een beetje tekenen, maar het was niet genoeg voor 

hem. Dan ging hij naar Het Koninklijk Technisch Atheneum 2 van Diest waar hij een 98/100 

voor de les waarnemingstekenen kreeg. 

Jaren gaan voorbij. Steve probeerde eerst nog hogere studies in de Provinciale Hogeschool 

van Limburg van Hasselt en in het St.-Lucas Instituut van Brussel.  

Professioneel leven 

Op 21-jarige leeftijd besluit hij in de horeca te gaan werken. Dagelijks rijdt hij rond met 

horecaproducten, die hij aan restaurants, tavernes en dergelijke diende af te leveren. Hij deed 

deze job zeer graag, maar hij had sinds al 2 jaar niet getekend. Na 2,5 jaar besloot hij te 

stoppen als horecaleverancier en begon opnieuw te tekenen.  

Bij Studio Max zat hij niet stil. Ondertussen werkte Steve mee aan de strip van De Planckaerts 

en andere projecten met tekenaars. 

Steve begon ook stilaan te dromen van een eigen stripreeks. 's Avonds na zijn uren is Steve 

druk bezig met een eigen stripproject, Link.  
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Op woensdag 29 oktober 2003 op de Antwerpse boekenbeurs had Steve contact met Jean-

Luc Verspeeten, uitgever van het Nederlandstalige filiaal van Dupuis. Die dag zal aan het 

leven van Steve een andere wending geven. Dupuis was van het eerste moment 

geïnteresseerd in zijn project. Op 23 april 2004 maakt Steve zijn laatste tekenplaten bij Studio 

Max.  

Vanaf dan kon Steve zich volledig toewijden aan Link. Op 8 januari 2005 is het de publicatie 

van het eerste Link-album, getiteld Het zesde gebod. Op donderdag 3 maart liep het verhaal 

ten einde in de kranten en zal nadien in albumvorm uitkomen op 6 april 2005 in België, 

Nederland en Frankrijk, Canada en Zwitserland.  

Link is een detectivereeks met spanning, actie, avontuur en humor. Maar het avontuur was 

van korte duur en stopte na twee goed verkopende albums.  

Begin 2008 besloot Steve meer aandacht aan zijn eigen nieuwe reeks, Figaro te besteden 

Op 8 oktober 2008 zal Figaro gelanceerd worden. Er komen dan meteen 2 albums uit: Het 

Masker van de Wereld en Biechtgeheim. Nummer  3 “De marscode” verschijnt op woensdag 

20 mei 2009 en is op weg om er een langlopende stripreeks van te maken.  

Steve zit dus duidelijk niet stil, heeft sinds zeer jong een visie op zijn leven en grootse 

plannen.  

In mei 2011 wordt echter bekend gemaakt dat Standaard Uitgeverij stopt met Figaro. 
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3. Steve van Bael antwoordt !

Hier zijn de antwoorden van Steve van Bael op een mail die andere leerlingen hem gestuurd hebben. 

Welke vragen hebben die leerlingen hem toen gesteld? 

________________________________________________________________? 

Ik ben afkomstig uit de Gijmel, vlak nabij Aarschot in het Vlaams-Brabantse gedeelte. 

________________________________________________________________? 

Steve Van Bael is (bijna) mijn echte naam. Mijn echte voornaam is Steven, met een N achteraan. 

Voor mijn strips gebruik ik gewoon Steve. Al ben ik wel al jaren op zoek naar een pseudoniem, maar 

ik heb er nog geen gevonden die mij echt aanspreekt. 

________________________________________________________________? 

Vroeger was strips tekenen mijn hobby. Maar nu ik al 10 jaar striptekenaar ben van beroep, is dat 

niet echt meer mijn hobby. Dus heb ik nu andere hobby’s. Zoals vissen en films kijken en boeken 

lezen. Ook figureer ik heel vaak in TV-series. 

________________________________________________________________? 

 Nee, ik heb geen ander beroep. Maar striptekenaar bestaat niet alleen uit tekenen, maar ook uit 

schrijven. Eigenlijk ben ik dus een stripauteur.  

________________________________________________________________? 

 In Vlaanderen ben ik best een bekende striptekenaar met een heleboel vaste fans. Maar bij hét 

grote publiek ben ik nog niet zo echt doorgebroken. 

________________________________________________________________? 

 Een strip tekenen duurt ongeveer 3 à 4 maanden. Het Masker van de Wereld heb ik getekend eind 

2007. 

________________________________________________________________? 

Dat is geheel toevallig gekomen. Als ik teken of schrijf zet ik steeds film- of klassieke muziek op. Toen 

ik aan de reeks Figaro aan het schrijven was, had ik nog geen reeksnaam. Tijdens een van mijn 

schrijfprocessen, stond er een cd van Mozart op en het stuk van “La Nozze de Figaro” speelde toen. 

Ik vond dat meteen een leuk klinkende naam en de beslissing was gevallen. Alleen wist ik nog niet 

goed, hoe ik een verklaring kon geven voor de reeksnaam. Omdat het stuk van “La Nozze de Figaro” 



30 

Sophie ROLAIN © 2013 

gaat over een haarkapper, heb ik er een kapsalon van gemaakt met daaronder een geheim 

detectivebureau  

________________________________________________________________? 

De personages zijn eigenlijk bestaande figuren van mijn vorige reeks “Link” dat ook uitgebracht was 

in het Frans: “Le cinquième commandement”. Ik heb enkel de figuren wat beter uitgewerkt, wat 

bijgeschaafd en een andere naam gegeven. 

________________________________________________________________? 

 Nu ben ik bezig met 4 eigen nieuwe projecten!  Ook ben ik momenteel een educatieve strip aan het 

maken voor scholen i.v.m. met brandveiligheid. En het genre is meer een thriller en het is leuk om te 

doen. 

________________________________________________________________? 

Ja, ik ben er geweest om foto’s te kunnen nemen voor “Het Masker van de Wereld”. Zo ben ik ook 

nog op vele andere plaatsen in de wereld geweest om foto’s te gaan nemen. Dat noemt men: 

Location Hunting. Je mag niet vergeten dat er heel veel research vooraf gaat als men een strip maakt. 

Dat is heel belangrijk en ik heb graag dat alles klopt. Zo gebruik ik vaak tussen de 1000 en 1500 foto’s 

per stripalbum. 

________________________________________________________________? 

Strips lees ik zelden. Er zijn maar enkele reeksen die ik echt graag lees en volg. Dat zijn: Soda,  Seuls 

(Alleen, in het Nederlands) Jerôme K Jerôme Bloche, Gil Jourdan (Guus Slim, in het Nederlands) en 

Largo Winch. Verder lees ik liever psychologische thrillers van Sebastian Fitzek en Fred Vargas. 

________________________________________________________________? 

Op school won ik steevast de eerste prijs. Sinds mijn stripcarrière heb ik al 1 prijs gewonnen voor 

mijn stripreeks LINK. Dat was een Rookie, oftewel “De Kristallen Uil” in 2005. 
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D. Culturele achtergrond1 

1. Nefertari

Nefertari (Nefertari Merenmoet) (ca. 1300-1250 v.Chr.) was de vrouw van 

farao Ramses II, die als zijn evenknie de zeer invloedrijke functie met de 

titel van Godsvrouw van Amon bekleedde. Dit is de opperpriesteres die de 

dagelijkse rituelen in de tempel samen met de farao uitvoerde, en aan het 

hoofd daarvan stond. 

Haar volledige naam is Nefertari Merenmoet. Deze toevoeging betekent 

geliefd door Moet, wat ook naar haar functie verwijst. Ze trouwde op 

dertienjarige leeftijd met de toen vijftienjarige Ramses, nog voordat hij de 

troon besteeg. Ze bleef zijn favoriete vrouw en een belangrijk raadgeefster tijdens zijn lange 

regeerperiode. Mede daarom wordt zij in Aboe Simbel even groot als haar man afgebeeld. 

Toch heeft niet een van haar kinderen Ramses opgevolgd (ze had waarschijnlijk vier zonen en twee 

dochters), maar Merenptah, de zoon van Ramses' tweede vrouw Isisnofret. Na de dood van Nefertari 

werd Isisnofret Ramses' belangrijkste vrouw. 

Haar graftombe is gevonden in de Vallei der Koninginnen en is ontdekt door Ernesto Schiaperelli in 

1904. In de jaren '80 werd het graf volledig gerestaureerd en het wordt gezien als het mooiste graf 

van de Vallei der Koninginnen. Het bezoek aan de tombe is onderworpen aan zeer strenge regels. Zo 

mogen er een maximaal aantal mensen per dag naar binnen en mogen er maar een beperkt aantal 

tegelijk binnen zijn. Ook moet er een pauze zijn tussen de groepen, zodat het condens kan worden 

afgevoerd. 

2. Ramses 2

Ramses II wordt wel beschouwd als de grootste farao aller tijden. Hij 

was een groot veldheer en bouwer. Hij liet onder andere Aboe Simbel 

en het Ramesseum bouwen en breidde ook verschillende andere 

tempels uit. Bovendien liet hij een nieuwe hoofdstad in de Nijldelta 

bouwen om zo eerder te kunnen reageren op een Hettitische aanval. Hij 

had vele vrouwen, waaronder Nefertari, die een van de mooiste graven 

in de Vallei der Koninginnen heeft. Zelf is Ramses begraven in de Vallei 

der Koningen (graf DK 7). Zijn mummie bevindt zich heden ten dage in 

Caïro. 

Op de leeftijd van veertien jaar werd hij tot co-regent benoemd. Hij 

bereikte een zeer hoge leeftijd (waarschijnlijk negentig jaar) en vierde daardoor vele Sed-festivals. 

1
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Aswandam 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ramses_2 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vallei_der_Koninginnen 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nefertari_%2819e_dynastie%29 
http://www.paranormaal.tv/medium%20yentl/ankhteken.html 
http://www.vggallery.com/international/dutch/misc/bio.htm  

Bron: en.wikipedia.org

Bron: en.wikipedia.org

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aswandam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ramses_2
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vallei_der_Koninginnen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nefertari_%2819e_dynastie%29
http://www.paranormaal.tv/medium%20yentl/ankhteken.html
http://www.vggallery.com/international/dutch/misc/bio.htm
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Mogelijk was hij ook farao ten tijde van de Exodus. Hij overleed na een regering van maar liefst 66 

jaar en 2 maanden en werd opgevolgd door zijn dertiende zoon Merenptah. 

In het begin van zijn regering vocht hij een grote veldslag uit, met de Hettieten, bij Kadesh. Hij riep 

zichzelf uit als grote overwinnaar van deze slag terwijl hij dat in feite niet was. Door een valstrik van 

de Hettieten, leed zijn leger al snel heel erg zware verliezen. Al bij de eerste aanval verloor Ramses 

twee van de vier divisies van vijfduizend man die hij bij zich had. Ramses kon ontsnappen, geholpen 

door de laatste divisie en de elite-krijgers van zijn leger die hem te hulp schoten. In de jaren hierna 

onderhandelde hij met de Hettieten over een verdrag om zich zo gezamenlijk te weren tegen de 

dreiging uit Assyrië. De originele tekst van het verdrag is bewaard gebleven: 

“Mogen duizenden godheden, waaronder de goden en godinnen van Hatti en Egypte, getuige zijn van 

dit verdrag tussen de keizer van Hatti en de farao van Egypte. 

Ook zijn getuigen de zon, de maan de goden en godinnen van hemel en aarde, de bergen en de 

rivieren, de zee, de winden en de wolken. 

De duizenden godheden zullen het huis, het land en de onderdanen vernietigen van degene die zich 

niet aan het verdrag houdt. 

De duizenden godheden zullen ervoor zorgen dat degene die zich er wel aan houdt een rijk en 

gelukkig leven zal leiden met zijn huisgenoten, zijn kinderen en zijn onderdanen.” 

3. Vallei der Koninginnen

De Vallei der Koninginnen (Set Neferu ofwel zetel der 

schoonheid) is net als de Vallei der Koningen een 

begraafplaats van het Nieuwe koninkrijk uit het Oude 

Egypte. Deze vallei is echter iets zuidwestelijker gelegen 

en er liggen voornamelijk koninginnen en kinderen. Ook 

edelen uit het Nieuwe Rijk hadden hier een gedeelte 

voor hun eigen graven. 

Geschiedenis 

Net als bij de Vallei der Koningen is de keuze om tombes uit te hakken geboren uit noodzaak. De 

piramides waren niet veilig voor grafrovers, en in de vallei kon men gebruikmaken van andere 

technieken om de graven af te schermen. In de faraonische tijd noemde men deze plek Ta Set 

Neferu, wat in oud –Egyptisch zetel der schoonheid betekent. Omdat de rotsstructuur in deze vallei 

zeer korrelig is gebruikte men hier een andere manier van werken dan in de Vallei der koningen. Men 

gebruikte kalkpasta (muna) om op de muren te smeren. In deze vallei liggen voornamelijk 

Koninginnen en hun kinderen begraven maar ook edelen uit het Nieuwe Rijk hadden hier een 

gedeelte voor hun graven. Vanaf de 18e dynastie werden hier prinsen en prinsessen van Koninklijken 

bloede hier begraven maar ook andere belangrijke personen. En vanaf de tijd van Ramses de Tweede 

werden ook de koninginnen die de titel “Koninklijke gemalin”droegen hier begraven. In de 20e 

Dynastie brak Ramses III met de traditie door ook zonen in het dal te gaan begraven naast hun 

moeder toen zij stierven door de pokken epidemie. 

Bron: commons.wikipedia.org
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Vandaag 

Een aantal graven zijn te bezoeken, zoals het graf van koningin Nefertari Merenmoet, de vrouw van 

Ramses II. Dit graf is volledig gerestaureerd en begin jaren '90 opnieuw opengesteld voor publiek. 

Om het microklimaat van dit graf te beschermen is per dag een beperkt aantal bezoekers toelaatbaar 

en daarom moet een aparte toegangskaart voor dit graf gekocht worden. Een aantal graven is echter 

afgesloten voor het publiek. Het toerisme is hier lang niet zo ontwikkeld als in de Vallei der Koningen. 

Een voorbeeld van een graf voor een edele is het graf van Ramosee. 

4. De Asswandam

De nieuwe Hoge Aswandam en de oudere Lage Aswandam zijn 

twee dammen die de Nijl bij Aswan in Egypte afsluiten. 

Vroeger overstroomde de Nijl elk jaar in de zomer. Deze 

overstromingen lieten vruchtbaar slib achter op de oevers van de 

Nijl, waardoor de bodem ideaal was voor landbouw. De 

overstromingen waren echter onvoorspelbaar en richtten vaak 

schade aan. Daarom werd het nodig geacht om ze beheersbaar 

te maken door middel van een dam. 

5. Het levenskruis

Dit teken werd door het oude Egypte als symbool voor het Goddelijke 

eeuwige leven gezien en is tevens een van de bekendste en oudste tekens in 

de Egyptische mythologie. Als hiëroglief betekent het “leven”. 

Het heeft bovenaan een lus met daaronder een kruis. 

Het verhaal gaat dat de naam ook afstamt van “Sa”, een Egyptisch amulet dat 

werd gebruikt voor magische bescherming. Het zou de sleutel van het leven 

zijn. De Ankh zou onsterfelijkheid geven. In veel afbeeldingen vind je dit teken 

terug waarin overleden farao’s door de Goden door het Ankh-teken tot leven 

worden gewekt. 

Er gaan meerdere verhalen over de oorsprong en bedoeling van dit teken. 

De Goden zouden dit teken dragen als teken van hun onsterfelijkheid. 

Het Ankh-teken staat ook bekend als vruchtbaarheidssymbool. De lus representeert de zon, en het T-

vormige gedeelte van het kruis de aarde. 

Ook wordt dit symbool gezien als het heilige verbond van Godin Isis en God Osiris -een echtpaar-. De 

lus stelt hierbij Isis voor, het T-kruis Osiris. Samen zijn zij een eenheid, totaal in balans. 

Het Ankh-teken heeft ook iets weg van een mensenfiguur, de lus als hoofd, de horizontale lijn de 

armen en de verticale lijn de benen. 

Het Ankh-teken werd ook afgebeeld in zuiveringsrituelen, waarbij vele Ankhs werden uitgestort over 

de persoon die de zuivering ondergaat. Hiervan zijn bewijzen gevonden in tempels in Opper Egypte. 

Ook in tempels wordt het Ankh-teken veel gezien in de handen of in de buurt van diverse Goden en 

Godinnen. Vaak hield de bewuste God of Godin het Ankh-teken vast in de ene hand en een scepter in 

de andere. Ook hier weer staat het symbool voor het eeuwige leven. 

Bron: en.wikipedia.org

Bron: Pixabay.com
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Het Ankh-teken werd later ook vaak teruggevonden als spiegel. Een mooie symbolische manier om te 

laten zien dat leven en dood elkaars tegenpolen zijn. Deze spiegels werden ook gebruikt door 

waarzeggers. 

Later werd het Ankh-teken ook gebruikt om kracht bij te zetten bij Christelijke tradities, waaronder 

de Koptische kerk, die het symbool adopteerden als hun specifieke kruis genaamd crux ansata. Het is 

ook bekend dat de Christelijke kerk het Ankh-teken als basis gebruikte voor het overbekende Jezus-

kruis. 

Nu nog wordt het Ankh/teken beschouwd als een bijzonder krachtig symbool. Veel mensen dragen 

het, anderen gebruiken het als middel om healing te geven.  

6. De zeven klassieke wereldwonderen

Over de wereld bevinden zich een aantal bouw- of 

kunstwerken welke in de loop der tijden respect hebben 

afgedwongen door hun grootte, stijl of betekenis. 

Alle wereldwonderen bevinden zich binnen het rijk van 

Alexander de Grote. De wereldwonderen zijn aangewezen 

door verschillende schrijvers zoals Antipatros van Sidon 

(tweede eeuw voor Christus) en Philon van Byzantium (ook 

2e eeuw voor Christus). 

De klassieke wereldwonderen zijn gebouwd door de Grieken 

behalve de hangende tuinen van Babylon en de piramide van 

Cheops. 

Dit zijn de zeven antieke/klassieke wereldwonderen : 

1. De Piramide van Cheops

2. De Kolossus van Rhodos

3. De Hangende tuinen van Babylon

4. Het Mausoleum van Halicarnassus in Klein-Azië

5. De Pharos van Alexandrië

6. Het Beeld van Zeus te Olympia

7. De Tempel van Artemis te Efeze in Klein-Azië

Op de Piramide van Cheops na bestaan alle klassieke wereldwonderen niet meer. 

Bron: en.wikipedia.org
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7. Vincent van Gogh

Vincent Willem van Gogh (Zundert, 30 maart 1853 – Auvers-sur-Oise, 29 

juli 1890) was een Nederlands kunstschilder. Zijn werk valt onder het 

postimpressionisme, een kunststroming die het negentiende-eeuwse 

impressionisme opvolgde. Van Goghs invloed op het expressionisme, 

het fauvisme en de vroege abstractie was enorm en kan worden gezien 

in vele andere aspecten van de twintigste-eeuwse kunst. Het Van Gogh 

Museum in Amsterdam is gewijd aan het werk van Van Gogh en zijn 

tijdgenoten. 

Van Gogh wordt tegenwoordig gezien als één van de grote schilders van 

de 19e eeuw. Deze erkenning kwam echter pas laat. Tijdens zijn leven werd er waarschijnlijk maar 

één schilderij verkocht: De rode wijngaard (Poesjkinmuseum in Moskou). Anna Boch, een Belgische 

kunstenares en zus van zijn vriend Eugène Boch kocht het voor 400 toenmalige frank op de expositie 

van de Brusselse Les XX in 1890, een paar maanden voor Van Goghs dood. 

Er verliepen maar drie jaar tussen zijn zwaarmoedige De aardappeleters (1885) en de kleurenexplosie 

in het zuidelijke Arles (1888). Van Gogh produceerde al zijn werk in slechts tien jaar, voordat hij 

begon te lijden aan een zenuwziekte en, naar men algemeen aanneemt, zelfmoord pleegde. Zijn 

roem groeide na zijn dood snel. 

Vincent van Gogh (1853-1890) bracht veertig zelfportretten via schilderijen en schetsen tot stand. 

In Parijs, waar hij in 1886 woonde, was Vincent erg geïnteresseerd in het schilderen van portretten, 

maar geld om modellen te huren had hij niet. In plaats daarvan ging hij via het spiegelbeeld zijn 

zelfportretten maken. Hij heeft er ongeveer twintig gemaakt in de tijd dat hij in Parijs woonde en hij 

experimenteerde met kleur en techniek. De eerste portretten zijn nog steeds donker van kleur, maar 

later ogen ze vrolijker. 

Wat later maakte Vincent in Arles het schilderij Zelfportret met verbonden oor en pijp, waar hij met 

een verband om zijn hoofd te zien is. Dit schilderij maakte hij toen hij een stuk van zijn oor had 

afgesneden als straf voor een ruzie met Paul Gauguin. 

Ook zijn beroemde andere portretten ontstonden in deze periode, zoals van de Zouaaf, de postbode 

Roulin en Eugène Boch. 

Toen het minder goed ging met Vincent werd hij opgenomen te Saint-Rémy-de-Provence. De 

zenuwinzinkingen volgden elkaar op, maar Van Gogh bleef doorwerken.Tijdens zijn verblijf in Saint-

Rémy-de-Provence maakte Vincent zijn laatste vier zelfportretten: 

    1: Met palet en penselen, september 1889 

    2: Blootshoofds en baardeloos, september 1889 

    3: Blootshoofds voor een donkerblauwe achtergrond, tussen mei 1889 en juli 1890 

    4: In open jas voor een achtergrond van wervelende penseelstreken, tussen mei 1889 en juli 1890 

Bron: en.wikipedia.org
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Corrigés 
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CORRIGÉS 

I. Parcours de base 

0. De kaft en de achterflap

1. Wat is de titel?

Figaro 

2. Wat is de ondertitel?

Het Masker van de Wereld 

3. Wat voor een boek is het?

o Een roman

o Een strip

o Een biografie

1. Wat is de relatie tussen de personages?

Blijkbaar zijn de twee mannen vijanden. De vrouw en de man met het witte hemd lijken 

vrienden te zijn (de vrouw ziet er bang uit) 

2. Wie is de blanke man?

Hij is misschien het vriendje van de vrouw rechts (hier moeten de leerlingen aan 

anticipatiedoen) 

3. Wie is de slechterik?

De slechterik is de man met het bruine pak 

4. Waar komt hij vandaan?

Blijkbaar komt hij uit Egypte, hij heeft een Egyptisch teken op zijn hand 

5. Wat heeft hij op zijn linkerhand?Wat betekent dat?

Misschien kunnen de leerlingen de oorsprong, de betekenis van dit teken opzoeken. 

(informatie in het Culturele deel)  

Hij heeft het Egyptische levenskruis, het is een teken voor geluk. Het is een teken die uit de 

tijd van de Farao’s dateert. 
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6. Wat voor een verhaal is het?( Je mag meer dan één antwoord aankruisen) 

o Avonturenverhaal 

o Detectiveverhaal 

o Sciencefiction 

o Griezelverhaal 

o Sprookje 

o Oorlogsverhaal 

o Psychologisch verhaal 

o Liefdesverhaal 

o Historisch verhaal 

o Reisverhaal 

 

7. In welk land speelt het verhaal zich af, denk je ? 

Waarschijnlijk in Egypte als ze in het land van de slechterik zijn.  

8. Wat is Figaro? 

Figaro is de naam van een kapsalon in Brussel. Onder die kapsalon bestaat een mini geheime 

dienst. Figaro is ook de naam van die geheime dienst 

9. Wie zijn deze mensen ? Geef informatie over hun naam, job, karakter, familiebanden. Je 

kan deze informatie tijdens het verdere lezen van de strip steeds aanvullen.  

 

Hij heet Maximiliaan (maar heeft een voorkeur voor Maxim), hij is de zoon 

van Brunetti. Hij is geheim agent, hij houdt zich bezig met alle toestellen die 

Peck en Emma tijdens hun missie kunnen helpen. Maxim ziet er slim en 

dynamisch uit maar hij is toch vaak slechtgeluimd en jaloers op Peck. 

 

 

 

Zijn naam is Brunetti, hij is de vader van Maxim en de baas van de geheime 

dienst. Hij houdt veel van piano spelen, hij rookt heel vaak sigaren. Hij ziet 

er streng uit maar is zeer kalm.  

 

 

Ze heet Emma, ze is ook een geheime agent voor Figaro. Emma lijkt een beetje 

verliefd op Peck. Waarschijnlijk kennen ze elkaar sinds lang. Ze ziet er stoer uit 

en is vaak goedgezind. 
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Hij heet Peck, hij werkt ook als geheime agent voor Figaro. Peck is de held van het verhaal, 

hij is zeer slim. Hij ziet er ook stoer uit, hij blijft kalm in alle situaties en is altijd zeer 

dynamisch. Hij is totaal verliefd op Emma. 

10. Waar werken Emma, Peck, Brunetti en Maxim?

Ze werken in Brussel, onder de kapsalon 

11. Wat moeten ze in dit avontuur doen?

Ze moeten de sekte Amon-Râ opsporen om de wereld te kunnen redden 

12. Wat is Amon-Râ? Wat is hun doel?

Amon-Râ is een Egyptische sekte, de leden willen de wereld in hun macht hebben 

1. Deel 1 (blz. 3-9)

1. Wie zijn Faroek en Walter?

Walter is een Nederlandse archeoloog, Faroek is zijn gids. 

2. Waar zijn ze?

o In Brussel

o In Brazilië

o In Egypte

o In Frankrijk

3. In welke stad bevinden ze zich? Wat leer je over die stad? Is dat belangrijk?

Ze zijn in Luxor (Egypte). Deze stad is de grootste archeologische site ter wereld. De stad is 

gebouwd op de vroegere Thebe, die de hoofdstad van het Egyptische Rijk was. Dat is 

belangrijk omdat Faroek en Walter de urne van Nefertari zoeken. 

4. Waarom zijn ze gelukkig?

o Ze zijn goede vrienden

o Ze hebben iets gevonden

o Ze hebben iets gekregen
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5. Waar bevinden Faroek en Walter zich ?

o in een tunnel

o in een graf

o in een museum

6. Wat zit in de urne?

o stembiljetten

o heilige olie uit de tijd van de Farao’s

o assen

7. Wie is/was Nefertari?

o Een Egyptische koningin

o Een lid van de sekte Amon-Râ

o Een collega van Peck, Emma, Brunetti en Maxim

8. Wat gaan Faroek en Walter met de urne doen ?

Ze gaan die verpakken en die naar Nederland nemen voor verder onderzoek 

9. Wat zijn Peck en Emma aan het doen( bladzijde5-8) ?

Ze moeten een gestolen schilderij van Van Gogh terug nemen. Daarvoor moeten ze geld aan 

de dief geven. 

10. Wat gebeurt er met de dief?

Hij gooit een rookbom om Peck te kunnen vertragen. Hij ontsnapt met het geld via het riool. 

Dan neemt hij een auto om te verdwijnen.  

11. Kan hij ontsnappen? Wat gebeurt er?

Nee, hij kan het niet, Max had een zender in de koffer geplaatst om de dief te kunnen 

achtervolgen. Peck en Emma kunnen hem inhalen en arresteren. 

12. Hoe kunnen ze hem pakken?

Hij botste tegen een vrachtwagen die varkens transporteerde. 



6 

Sophie ROLAIN © 2013 

13. Verslag voor de klant

Stel je voor dat je Peck bent. Je hebt na de achtervolging van de dief op straat een paar nieuwe 

elementen ontdekt. Nu moet je aan je klant uitleggen wat je ontdekt hebt, zodat hij meer over 

de enquête kan weten. 

Na twee maanden werk hebben we eindelijk contact met de dief kunnen maken. Hij wilde 

geld in ruil voor het schilderij, dus hebben we besloten een zender in de koffer te plaatsen. Zo 

konden we hem achtervolgen. Ik ben dan naar de afgesproken plaats gegaan om de ruil te 

kunnen maken. Dit gebeurde in een verlaten opslagplaats. De dief had helaas een rookbom, 

hij kon met het geld via het riool ontsnappen. Dankzij de zender konden we hem 

achtervolgen. Na enkele minuten stonden we oog in oog met hem. Hij probeerde nog eens te 

ontsnappen door achteruit te rijden maar hij botste tegen een vrachtwagen. Hij werd uit zijn 

auto geslingerd. Zo hebben we uw schilderij en het geld terug kunnen nemen. 

2. Deel 2 (blz. 10-14)

1. Wie is Puk Pukkel?

Puk Pukkel is de Premier van Nederland.  

In Nederland betekent de “Premier” de Eerste Minister. 

2. Met wie spreekt Puk Pukkel? Waarover?

Hij spreekt met Walter, over de urne van Nefertari en het Dodenboek 

3. Wat is het Dodenboek? Wat was belang ervan om de urne te kunnen vinden?

Het Dodenboek is een boek dat de locatie van verschillende objecten uit de tijd van de Farao’s 

noemt, onder meer de urne van Nefertari. 

4. Wat gebeurt er met Walter en Pukkel?

Ze worden door leden van de sekte Amon-Râ aangevallen. Ze nemen Pukkel mee en laten Walter 

op de grond liggen. 

5. Wie is Adelbert?

Adelbert is de kapper van het salon. 

6. Waarom heet het kapsalon FIGARO?

Figaro is de naam van een bekende opera van Mozart die “Le nozze di Figaro” heet. Waarschijnlijk 

houdt Adelbert van klassieke muziek. 

7. Waarom ziet Adelbert er triestig uit? ( 2de beeld, blz 14)

Hij dacht dat Walter en de vrouw voor een coupe kwamen. Hij gaat geen geld met die twee 

mensen verdienen, hij is dus een beetje teleurgesteld. 
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8. Politieonderzoek

Antwoord op de vragen van de politie over de ontvoering van Eerste Minister Pukkel (blz. 11-12). 

Politie-inspecteur : Naam en voornaam ?  

Walter Van Opkamp : Van Opkamp Walter 

P-I : Wat is Uw beroep, meneer Van Opkamp ?  

WVO : Ik ben archeoloog. Ik hou me vooral bezig met de Egyptische Farao’s. 

P-I : Hoe bent U in contact gekomen met meneer Pukkel, onze Eerste Minister ?  

WVO : Ik had een opdracht in Egypte. Daar was ik op zoek naar de urne van Nefertari. Toen ik die 

gevonden had, kwam ik terug naar Nederland om die aan de Eerste Minister te geven.  

P-I : Waarom heeft meneer Pukkel de urne meegenomen ?  

WVO : Ik denk dat hij die wou laten onderzoeken. 

P-I : Wat is er gebeurd toen jullie op de stoep stonden ? 

WVO : Ineens is een bestelwagen naast ons gestopt. 

P-I : Kunt U deze bestelwagen beschrijven ? 

WVO : Niet echt, alles is zo snel gegaan. Ik denk dat het een Renault was, maar ik ben niet zeker. 

Maar wat ik me wel herinner, is dat die bordeaux rood was.  

P-I : Hoeveel mensen waren er aan boord ? 

WVO : Ik weet het niet precies. Twee mannen zijn uitgestapt, maar misschien was er ook nog 

iemand achter het stuur. 

P-I : Kunt U die mensen beschrijven ? 

WVO : Niet echt. Ze droegen Egyptische maskers. Maar ik kan wel hun kleren beschrijven : ze 

droegen beiden een marineblauw pak, met een bruine broeksriem, een beige trui. Ze droegen 

allebei een soort Egyptische halssnoer. Eén van hen droeg een zwaar machinegeweer.  

P-I : Beschrijf nauwkeurig wat de inzittenden van de bestelwagen gedaan hebben. 

WVO : Ze zijn snel uitgestapt en onmiddellijk zijn ze beginnen te schieten. Meneer Pukkel was 

nogal ernstig geraakt. Eén van de overvallers heeft hem dan in de bestelwagen gedragen. 

P-I : Was U ook gewond ?  

WVO : Ja. Ik lag gewoon op de grond. Ik heb niets kunnen doen. 

P-I : Wat deed de tweede aanvaller ondertussen ?  

WVO : Hij heeft de doos met de urne en het Dodenboek opgeraapt en is ermee in de bestelwagen 

gesprongen. En daarna is de bestelwagen weggereden.  

P-I : Herinnert U zich nog andere details ?  

WVO : Ja, zeker één van de aanvallers had een tatoeage op zijn hand, het Ankh-teken van Amon-

Râ.  
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P-I : Dank U voor Uw medewerking, meneer Van Opkamp. 

WVO : Graag gedaan.   

3. Deel 3 (blz.14-21)

1. Waarom heet de bende Amon-Râ?

Amon-Râ was de naam van de Egyptische hoofdgodheid. Blijkbaar denken de leden van de sekte 

dat ze almachtig zijn.  

2. Waarom hebben Peck en Emma Faroek nodig?

Ze moeten naar Egypte gaan om de sekte te kunnen vinden en arresteren. 

3. Wat vertelt de legende van “The hall of Records”?

De legende vertelt dat iemand die de vier elementen vindt, die toegang tot The Hall of Records 

verlenen, ook toegang tot het hiernamaals zal kunnen hebben. 

4. Wat gebeurde er met Peck en Emma in de hotelkamer?

Ze werden door een man (dezelfde man als op de kaft) aangevallen. Hij probeerde Peck met een 

mes te doden. Gelukkig kwam Emma juist op tijd om die man te kunnen stoppen. 

5. Uitdrukkingen.

 Match eerst de Nederlandse uitdrukkingen met de Franstalige vertaling.

 Gebruik dan de combinatie Letter-Cijfer om een gezochte letter te vinden (bijv. A3 =>

derde letter in de zin A > C.

 Gebruik tenslotte alle 10 gevonden letters om het geheime woord terug te vinden.  Dit

woord zal je helpen een deel van het mysterie van dit verhaal te begrijpen.

A Zich aanstellen (blz 14, lijn4, beeld1) 1 Je vais lui faire sa fête 

B Iemand te grazen nemen 2 C’est d’une importance capitale 

C De pest aan iets hebben  (blz14, l 4, b 2) 3 Ca va, c’est bon 

D  Ik doe hem nog wat (b15, l2, b2) 4 C’est une femme détestable 

E Wat brengt jullie naar hier? (b16,b1) 5 Quel bon vent vous amène? 

F Het is van staatsbelang (blz 16, l2, b2) 6 Se donner en spectacle 

G Ze is een tang van een wijf ( blz 17, l4, b1) 7 Tais-toi 

H Er valt geen tijd te verliezen (blz 17, l4, b2) 8 Il n’y a pas de temps à perdre 

I Hou je mond (blz 16, l4, b2) 9 Avoir horreur de quelque-chose 

J Al goed (blz 14, l2, b2) 10 Attraper quelqu’un (= +/- tu m’as eu) 

A B C D E F G H I J 

6 10 9 1 5 2 4 8 7 3 

A6 = a ; B10 = r ; C9 = n ; D1 = i ; E5 = r; F2 = e; G4 = s; H8 = e; I7 = o; J3 = g 

S I G A R E N K O K E R 
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4. Deel 4 (blz. 22-33)

1. Wat gebeurt er tussen Peck, Emma en de aanvaller?

De aanvaller was een beetje verstrooid, Peck profiteerde daarvan om hem aan te vallen, Emma 

hielp hem. Peck gooide de aanvaller in het zwembad. 

2. Wat zal de baas van de aanvaller waarschijnlijk niet leuk vinden?

Dat hij Peck en Emma niet gedood heeft of hen niet gevangen genomen heeft 

3. Wat doet de danseres?Wie is de man rond wie ze danst?

Ze probeert de sleutel van het museum te stelen. Daarom danst ze rond de eigenaar van het 

museum. 

4. Voor wie werkt ze?

Ze werkt voor Amon-Râ. 

5. Wat is het nut van de gestolen sleutel?

Met die sleutel kan de sekte de gouden ring van Ramses in het museum stelen. Dit is één van de 

vier elementen die de sekte nodig heeft om de wereld te kunnen beheersen. 

6. Waarom willen Peck en Emma het Masker van de Wereld vóór Amon-Râ vinden?

Om te vermijden dat Amon-Râ de vier uitersten in zijn bezit zou hebben. 

7. Waarom is het erg dat de sekte nu de vier elementen heeft?

Ze gaan de Hall of Records kunnen openen en het Hiernamaals kunnen bereiken (om de wereld te 

kunnen beheersen)  

8. Het Dodenboek

Hier is een uittreksel uit het Dodenboek. Vul de blanco’s in. 

De almachtige poort van “The Hall of Records” zal zich pas openen voor de gelovige die de vier 

uitersten/elementen heeft kunnen vinden. Precieze aanwijzingen van de plaatsen waar hij die kan 

vinden staan in dit Dodenboek van Ramses II. Wanneer de gelovige het Masker van de Wereld 

draagt zal Horus- de god der Goden- hem niet kunnen herkennen en hem zo op een rechtvaardige 

manier kunnen beoordelen. De precieze formules voor het openen van de deuren van het 

Hiernamaals zal de gelovige uit het Dodenboek moeten lezen. Dan pas zal de ring van Horus voor 

hem de sleutel naar het Hiernamaals zijn. 

Wee de gelovige, als de as van het hart van Nefertari zwaarder weegt dan de veer van een 

struisvogel: hij zal onherroepelijk verslonden worden door de onderwereld. Maar hij die de 4 

elementen/uitersten heeft kunnen samenbrengen en wiens hart even licht is als een veer, zal 

eeuwig blijven bestaan.  
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9. Vertel de gebeurtenissen en gebruik daarbij de volgende samenvatting. Vul de blanco

ruimtes in met de passende adverbia, conjuncties en preposities van tijd uit deze tabel.

tijdens, op het moment dat, daarna, toen, voor, ondertussen, toch, onmiddellijk, eindelijk, dadelijk, 

na, net, maar, vervolgens.  

Ondertussen op de luchthaven van Caïro 

Peck en Emma moesten naar Aboe Simbel om het Masker van de Wereld te vinden. Mohammed had 

Faroek dus gevraagd om hen naar zijn privé vliegtuig te brengen. Maar het vliegtuig bleek defect. 

Toch kon Faroek op het laatste moment een ander vliegtuig regelen. Op het moment dat Peck het 

vliegtuig instapte, merkte hij dat hij de piloot misschien ergens al gezien had. Tijdens de vlucht 

drukte de piloot – die eigenlijk de aanvaller van de hotelkamer was – op één van de knopjes van zijn 

dashboard. De cabine begon zich vervolgens met rook te vullen. Onmiddellijk begonnen Peck en 

Emma zich flauw te voelen. Gelukkig had Emma – voor ze helemaal flauwviel – nog net de tijd om 

haar polshorloge te activeren. Dadelijk werden Peck en Emma naar het hoofdkwartier van Amon-Râ 

gebracht. Toen ze wakker werden, ontdekten Peck en Emma dat Puk eigenlijk de leider van de sekte 

was. Ondertussen had Maxim het sos-bericht van Emma gekregen. Dankzij het ingebouwde 

zendertje van zijn eigen GPS kon Maxim Peck en Emma situeren. Na een paar uur stond hij voor de 

ingang van de schuilplaats van de sekte. Hij zorgde ervoor dat hij ongezien binnen kon geraken om 

hen eindelijk te bevrijden. Daarna ging Peck op zoek naar de drie uitersten. 

10. Waarom doodt Faroek Mohammed Ilah, de directeur van het Egyptische museum van Caïro?

Om te vermijden dat hij dichterbij de sekte komt en zo de hele operatie in gevaar brengt. 

5. Deel 5 (blz. 34-40)

1. Waarom heeft Peck Max gekneveld?

Hij heeft een plan en hij wil niet dat Maxim alles komt vernietigen. 

2. Waarom kleedt Peck zich zoals de andere leden van de sekte? Wat doet hij?

Hij probeert zich zoals de andere leden van de sekte te gedragen om een oplossing op het 

probleem te kunnen vinden. Hij volgt ze onder het water en ziet dat ze het Masker van de Wereld 

hebben gevonden. 

3. Wat bevindt zich in de schrijnen, dat ze proberen te bereiken?

Het Masker van de Wereld 

4. Wat gebeurt er met Peck?

Hij neemt de lift maar Pukkel laat die ontploffen. 

6. Deel 6 (blz. 41-45)

1. Pagina 43, eerste beeld. Hoe ziet Faroek eruit? Waarom?

Hij ziet er boos uit omdat hij altijd de wacht moet houden 

2. Waarom draagt Faroek handschoenen?

Waarschijnlijk om zijn tatoeage (het levenskruis) te verstoppen. 
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3. Pukkel, zijn twee acolieten, Peck, Emma en Maxim zijn voor de Poort. Leg het ritueel uit. 

 

Eerst leest de danseres een passage van het dodenboek voor de poort. 

Daarna draagt Pukkel het masker van de wereld en plaatst de ring in het beeld van Osiris. 

Ten slotte giet hij de assen van Nefertari in de weegschaal. 

 

7. Deel 7 (blz. 46-48)  

 

1. Er is een probleem met het ritueel…. Leg uit. 

In de urne van Nefertari zit de as van de sigaren van Pukkel, en niet de as van het hart van 

Nefertari. 

2. Wie heeft de as verwisseld en wanneer? 

Peck toen hij het Masker van de Wereld naar het bureau van Pukkel moest brengen (blz 38) 

3. Wat gebeurt er met Pukkel? 

Peck gooit hem het horloge van Emma. Deze mini bom (blz 18) ontploft en Pukkel sterft. 

Wat gebeurt er met de vier uitersten? 

Ze zijn allemaal in de ontploffing verdwenen behalve de ring.  

4. Zijn Peck en Emma volledig in hun opdracht geslaagd? 

Niet helemaal. Ze hebben wel de bende opgedoekt, maar drie van de vier uitersten zijn 

onherroepelijk vernield. 

II. Parcours facultatifs 

A. Exercices linguistiques 

1. Deel 1 (blz. 3-9) 

 

1. Stel andere woorden op hetzelfde schema samen. Gebruik daarvoor de woorden uit de tabel 

het jaar, de dag, het uur, de minuut, de eeuw 

0. Thebe was eeuwenlang de hoofdstad van het Egyptische rijk.  

1. De mecanicien is dagenlang bezig geweest met de reparatie van de oude auto.  

2. Het alarm bleef minutenlang rinkelen.  

3. De gevangene moest jarenlang op zijn vrijlating wachten.  

4. Door de staking hebben de reizigers urenlang op hun vliegtuig moeten wachten.  
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2. Vul de blanco ruimtes in met andere woorden om het aantal te beschrijven. Gebruik

daarvoor de woorden in de tabel

honderden, tientallen, enkele, een paar, duizenden 

0. De oxidatie werd veroorzaakt door de adem van duizenden bezoekers.

1. De voorzitter maakte een paar domme opmerkingen.

2. Peter luistert de hele tijd naar muziek. Hij heeft tientallen cd’s op zijn kamer.

3. Maaike heeft enkele keren in het ziekenhuis gelegen.

4. De grote manifestatie werd gevolgd door honderden betogers.

3. Associeer de Nederlandse uitdrukking met de Franse vertaling ervan

a de opdracht staken 1 extrêmement riche 

b als de bliksem 2 arrêter la mission 

c stinkend rijk 3 à la vitesse de l’éclair 

a b c 

1 3 2 

4. Ken je andere uitdrukkingen – zoals “stinkend rijk” – die “extrêmement….” betekenen ?

Probeer deze te vertalen.

1 Smoorverliefd Amoureux-fou 

2 Dolgelukkig Fou de joie 

3 Diepongelukkig Malheureux comme les pierres 

4 Stapelgek Fou à lier 

5 Keimoeilijk Très difficile 

6 Bloedmooi Très beau 

7 Gloednieuw Complètement neuf 

8 bomvol Plein à craquer 

9 Peperduur Très cher 

5. Welke uitdrukking uit de tabel zou je gebruiken om te zeggen dat… ?

je moet lef hebben om zoiets te doen, dit is onbegonnen werk, de goden zijn jou goedgezind, laten 

we dit snel afhandelen. 

1. … hij veel geluk heeft : “De goden zijn jou goedgezind” 
2. … hij veel moed moet hebben : “Je moet lef hebben om zoiets te doen” 
3. … je vlug klaar met iets wil zijn : ”Laten we dit snel afhandelen”  
4. … je denkt dat deze taak heel moeilijk is : “Dit is onbegonnen werk” 

6. Vertaal de volgende uitdrukkingen in het Frans

1. De zenuwzieke(Bladzijde 5, lijn 2, beeld1): le fou
2. De koffer (Bladzijde 6, lijn1, beeld2): la valise
3. Het riool(Bladzijde 6, lijn 2, beeld 2): l’égoût
4. Het schilderij (Bladzijde 6, lijn 2, beeld 2): la peinture/ le tableau
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5. Ontsnappen( bladzijde 7, lijn 1, beeld 2): s’échapper

2. Deel 2 (blz. 10-13)

1. Vul de juiste prepositie in. Gebruik daarbij de woorden in de tabel.

van, op, dankzij, naar 

1. Dit lange wachten stelt mijn geduld op de proef.
2. Dit museum is genoemd naar de bekende schilder Vincent Van Gogh.
3. De politie vond de schuldige dankzij de aanwijzingen van de getuige.
4. Het antwoord op deze vraag is van kapitaal belang.

2. Probeer de betekenis van die uitdrukkingen te vinden.

1. Iets op de voet volgen (Bladzijde 10, lijn 1, beeld 1): Suivre quelque chose de près

2. Het is van kapitaal belang (Bladzijde 10, lijn 1, beeld 1): C’est d’une importance capitale

3. Iets op de proef stellen (Bladzijde 10, lijn 2, beeld 2): Mettre quelque-chose à l’épreuve

3. Deel 3 (blz. 14-21)

1. Stel andere woorden samen. Gebruik daarvoor de woorden in de tabel. Vul daarna de blanco

ruimtes met de nieuwe samenstellingen. 

knippen, spelen, spreken, zwemmen. 

1. Vandaag ga ik naar de kapper. Ik heb dringend een knipbeurt nodig.
2. Ik moet vandaag repeteren, want morgen heb ik een spreekbeurt over Indonesië.
3. Na de siësta is het tijd voor een verfrissende zwembeurt.
4. Om een tennismatch te winnen moet je zoveel speelbeurt mogelijk winnen.

2. Vul de blanco ruimtes in met het passende woord uit de tabel

onzin, pest, staat, grazen, opvliegend, meen, scheutje, staatsbelang,  vernomen, dutje. 

1. De kapper vraagt of ik een afspraak heb.
2. De leraar had de pest aan al de leerlingen die hun les niet studeerden.
3. De politie heeft de dief nog net op de luchthaven te grazen kunnen nemen.
4. Mijn baas heeft een nogal opvliegend karakter. Ik moet oppassen met wat ik hem zeg.
5. Hij moet ’s morgens vroeg opstaan, en daarom doet hij meestal ’s middags een dutje.
6. De oude vrouw wilde altijd een scheutje melk in haar thee.
7. Dit geheim mag je tegen niemand vertellen : het is van staatsbelang.
8. Je zou een andere jurk moeten kopen : deze staat je helemaal niet !
9. Dat meen je niet!
10. Wat een onzin!
11. We hebben niets van hem vernomen
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3. Vul de blanco ruimtes in met de passende prepositie uit de tabel

met, door, van, om, aan, in, over, tegen, in. 

1. Maximiliaan heeft de pest aan zijn voornaam.
2. Mag ik U voorstellen aan mijn schoonzus ?
3. Het postkantoor werd gisteren door twee dieven overvallen.
4. Ik was gisteren zo moe dat ik voor de televisie in slaap ben gevallen !
5. Dit geheim is van staatsbelang.
6. Wie de vier uitersten in zijn bezit heeft, heeft de mogelijkheid om  over de hele wereld te

regeren.
7. Ik heb een afspraak met de directeur. Is hij er al ?
8. Je toekomst ligt in je handen.
9. De bediende bleek niet opgewassen tegen de spanning op zijn werk.
10. Ik heb het zo warm ! Ik verlang naar een douche.

4. Deel 4 (blz. 22-33)

1. Associeer de Nederlandse uitdrukkingen met de Franse vertaling ervan

A Die jongen heeft een lekker blauwtje opgelopen 1 Tu n’as pas honte ?! 

B Wat naar (dat je vannacht zo slecht geslapen hebt) ! 2 Il était temps ! 

C Dit staat me niet aan 3 J’en ai marre d’attendre ! 

D Terug ter zake 4 Tu te prends la grosse tête. 

E Ik voel me gekrenkt door die opmerking 5 Comme c’est dommage ! 

F Je nek begint te zwellen ! 6 Je me sens blessé ! 

G We zijn erin geluisd ! 7 Reprenons les choses où on les a laissées 

H Je moest je schamen ! 8 Je n’aime pas ça. 

I Mijn geduld is op ! 9 On s’est fait piéger ! 

J Dat werd tijd ! 10 Il s’est pris un rateau 

A B C D E F G H I J 

10 5 8 7 6 4 9 1 3 2 

5. Deel 5 (blz. 34-40)

1. Vul de blanco ruimtes in met preposities uit de tabel

in x 2, op, naar x 2, voor. 

1. Ik ben weer redder in nood.
2. Ik ben benieuwd naar het cadeau dat ik voor mijn verjaardag zal krijgen.
3. Als je met de auto rijdt, mag je de andere bestuurders niet in gevaar brengen.
4. Hij blijft te lang weg. Ik ben er niet in gerust.
5. Breng deze doos naar de zolder, aub.
6. Tijdens de solden liggen alle kleren op de etalage voor het grijpen.
7. Vertrouw op mij ! Ik weet wat ik doe !
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2. Associeer de Nederlandse uitdrukkingen met de Franse vertaling ervan

A Je laatste uur heeft geslagen 1 J’en ai plus qu’assez ! 

B De politie heeft nog niets in de gaten 2 Il est de nouveau en train de jouer au héros ? 

C Waar ben ik aan begonnen ? 3 C’est le moment de vérité 

D Als dit maar goed afloopt… 4 Chacun chez soi ! 

E Het moment is aangebroken 5 Ta dernière heure a sonné 

F Wat doet Jan ? Wil hij weer de held uithangen ? 6 Qu’est-ce qui m’a pris ? 

G Wat een toeval ! 7 Pourvu que tout aille bien 

H Ik heb er genoeg van ! 8 Ils ne se sont encore rendu compte de rien. 

I Niet in mijn vaarwater komen zitten 9 Quel heureux hasard ! 

A B C D E F G H I 

5 8 6 7 3 2 9 1 4 

3. Vertaal de volgende uitdrukkingen in het Frans

1. Redder in nood zijn(blz 34, lijn 1, beeld1): Être la bouée de sauvetage

2. Maak me los!(blz 34, lijn 2, beeld 1): Détache-moi!

3. Je laatste uur heeft geslagen!(blz 34, lijn 4): Ton heure à sonné!

4. Niets in de gaten hebben(blz 35, lijn 4, beeld 2): Ne se rendre compte de rien

5. Mijn geduld raakt op!(blz 38, lijn2, beeld1): Ma patience a des limites

6. Het ligt hier zomaar voor het grijpen(blz 38, lijn 4, beeld 2): il n’y a qu’à se servir

7. Iets uit het oog verliezen (blz.39, l2, 21): Perdre quelque-chose de vue
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6. Deel 6 (blz. 41-45)

1. Herformuleer het ritueel (blz. 44-46)

Vervang alle imperatieven met het hulpwerkwoord moeten. Gebruik daarbij ook passende 

bijwoorden uit deze tabel 

dan, daarna, ondertussen, vervolgens, tenslotte, … 

De gelovige moet eerst zijn hart en ziel geven aan Osiris, heerser over het 

Rijk der Doden, die hij elke dag en nacht zal eren… 

Dan moet hij het Masker van de Wereld aan zijn geliefde Isis wijden : het moet 

gereinigd zijn om heerser over de wereld te worden. Daarna moet de gelovige  de gouden 

ring omarmen en de kracht van Osiris laten uitstralen over wie de ring draagt, voor de 

rest van zijn eeuwig leven. Vervolgens moet hij de ring één laten worden met Horus, 

zoon van Osiris : de almachtige poort van ‘The Hall of Records’ zal zich tot hem 

openen. (Dan moet de gelovige de ‘Hall of Records’ binnengaan).Tenslotte moet de 

gelovige luidop deze (heilige) woorden zeggen : 

“O Maät, Godin van de Waarheid, aanschouw deze canope! Leef eerlijk en laat Uw hart 

minder wegen dan de struisvogelveer, zodat Uw hart niet zal worden verslonden door 

de onderwereld, maar eeuwig blijft bestaan”. 
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7. Deel 7 (blz. 46-48)

1. Associeer de Nederlandse uitdrukkingen met de Franse vertaling ervan

A Wat is er misgegaan ? 1 Ils ont réussi à démanteler la bande 

B Het is voorbij 2 Qu’est-ce qui a foiré ? 

C Ik lust er wel pap van 3 Le mystère a été élucidé 

D De politie is erin geslaagd de dievenbende op te doeken 4 J’en raffole 

E Het geheim is ontrafeld 5 C’est fini 

A B C D E 

2 5 4 1 3 

B. Exercices variés 

1. Theater + 2. De spion

Bekijk nu de verschillende objecten die een spion kan gebruiken.  

Speel nu de scène tussen Maxim, Peck en Emma (blz. 18). Vervang de objecten door andere uit deze 

lijst, waarvan je denkt dat ze nuttig kunnen zijn voor de geheime operatie in Egypte.  

Leugendetector. 

Dit apparaat wordt gebruikt om gesprekken op te nemen. Zo kan je 

weten of je gesprekspartner liegt of niet. 

Camera/ micro aansteker 

Dit apparaat wordt gebruikt om gesprekken/ gebeurtenissen op te 

nemen en te filmen 

Simkaart USB decoder 

Dit wordt gebruikt om in een paar seconden informatie uit een gsm te 

kunnen halen. 

Bron: https://commons.wikimedia.org/

Bron: https://commons.wikimedia.org/

Bron: https://wikimedia.org/
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Polshorloge pistool 

Dankzij dit horloge kan je jezelf verdedigen zelfs als je geen wapen 

meer hebt. Je hoeft alleen op een knop te drukken om je horloge in een 

wapen te veranderen. 

3. Lichaamsdelen

Zoek andere uitdrukkingen met lichaamsdelen en zoek telkens de vertaling ervan 

Blz. 5 Het oor Ik ben mijn oor kwijt Je n’entends plus rien 

Wel oren naar iets hebben S’intéresser à qqch 

Iets in je oren knopen Bien retenir qqch 

Blz. 10 De voet De inspecteur volgt de enquête 

op de voet 

L’inspecteur suit l’enquête pas à pas. 

Blz. 45 We moeten ons uit de voeten 

maken 

Dat hangt mij de voeten uit Ça m’énerve prodigieusement 

iemand voor de voeten lopen Marcher dans les pieds de qqun 

Blz. 14 De hand Na de test nam de leraar de 

leerling onder handen 

Le professeur lui a passé un savon après 

le test.  

Uit de hand lopen Ne plus être sous contrôle 

Iets van de hand doen Se débarrasser de qqch 

Met de handen in het haar 

zitten 

Ne plus savoir que faire 

Blz. 39 Het oog Dit mag je nooit uit het oog 

verliezen ! 

Tu dois toujours garder ceci à l’œil ! 

In mijn ogen D’après moi 

Iets voor ogen hebben Avoir un objectif 

Een oogje in het zeil houden Garder les choses à l’oeil 

Blz. 45 De keel Hij begint me de keel uit te 
hangen 

Il commence à m’énerver. 

Iemand het mes op de keel 

zetten 

Ne pas laisser le choix à qqun 

Het lijf Iemand te lijf gaan Se battre avec qqun 

Iemand tegen het lijf lopen Rencontrer qqun fortuitement 

Dat is hem op het lijf 

geschreven 

Ça lui va comme un gant ; c’est tout-à-

fait lui. 

Het hoofd Iets uit je hoofd leren Étudier qqch par coeur 

Het hoofd boven water 

houden 

Garder la tête hors de l’eau 

Iemand de hand boven het 

hoofd houden 

Défendre, protéger qqun 

Iets over het hoofd zien Négliger qqch (un détail, …) 

Het haar Elkaar in de haren vliegen Se rentrer dans les plumes 

Het scheelde een haar Il s’en est fallu de peu 

De neus Van je neus maken Faire de son nez 

Neuzen Chercher sans but 

De mond Je mond houden Se taire 

Met de mond vol tanden staan Ne pas savoir quoi dire 

Geen blad voor de mond 

nemen 

Dire tout ce qu’on pense 

De tand Je tanden laten zien Montrer qu’on n’a pas peur 

Iemand aan de tand voelen Interroger qqun 

Bron: Pixabay.com
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 De lip Aan iemands lippen hangen Écouter qqun avec beaucoup d’attention 

 Op iemands lippen zitten Être l’un sur l’autre 

 De nek Iemand met de nek aankijken Nier qqun (parce qu’on est fâché) 

 Je nek uitsteken Prendre un risque 

 De hals Iets op je hals halen Faire qqch aux conséquences négatives 

 Hals over kop subitement 

 De schouder Je schouders ophalen Lever les épaules 

 Je schouders onder iets zetten Y mettre toute son énergie 

 De arm Een slag om de arm houden En garder sous la pédale 

 Iemand in de arm nemen Demander de l’aide / un conseil à qqun 

 De vinger Door de vingers kijken Fermer les yeux sur qqch 

 Zijn vingers erbij aflikken S’en lêcher les doigts 

 De borst Zich op de borst kloppen Être fier de qqch 

 Uit volle borst zingen Chanter à tue-tête 

 Dat stuit me tegen de borst Je trouve cela fort ennuyeux 

 De buik Twee handen op een buik Des larrons en foire 

 Ik heb er mijn buik van vol J’en ai vraiment marre 

 Het been De benen nemen Prendre la fuite 

 Steen en been klagen Se plaindre sans arrêt 

 Op de been blijven Ne pas tomber malade 

 Mensen op de been brengen Rameuter les gens 

 De knie Iets onder de knie hebben Maîtriser une matière 

 Door de knieën gaan Passer aux aveux 

 De teen Op je tenen lopen Marcher sur la pointe des pieds 

 Iemand op de tenen trappen Rudoyer qqun 

 

4. Technieken om de betekenis van woorden te raden 

1. Gebruik het beeld om het woord te begrijpen 

Referentie Woord Betekenis 

P6 L2 B2 riool Égout  

P7 L1 B1+2 motorboot Bateau à moteur 

P18 L1 B2 koffer Valise 

P18 L2 B2 knop Bouton 

P19 L3 B1 kaartsleutel Carte-clé 

P20 L3 B1 + L4 B2 dutje Somme, sieste 

P24 L1 B2 sleutel Clé 

P25 L4 B1 tekening Dessin 

P28 L3 B1+2 waarschuwen Avertir, prévenir 

P41 L5 B1+2 sigarenkoker Étui à cigare 

P46 L5 B2 schampschot Éraflure  

 

2. Gebruik de context om het woord te begrijpen 

Referentie Woord Betekenis  

P6 L1 B1 laatkomer Retardataire  

P15 L4 B1 scheutje Nuage (de lait) 

P15 L4 B1 klontje Morceau (de sucre) 

P17 L1 B1 toegang Accès  

P33 L3 B1 knopje Bouton  

P48 L3 B2 ontrafeld Détricoter > élucider 
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3. Analyseer het woord

Referenties Woord Betekenis 

P3 L1 B1 eeuwenlang lang (=long) + de eeuw (= le siècle) > interminable 

P3 L2 B1 muurschildering Schilderen (= peindre)+ -ing (substantif) + de muur (=le 

mur) > la peinture murale 

P3 L3 B2 goedgezind Zinnen (=penser) + goed (=bien) > bien luné 

P4 L1 B4 inpakken Pakken (=envelopper) + in (= dans) > emballer 

P5 L1 B2 zelfportret Het portret (= portrait) + zelf (= soi) > auto-portrait 

P5 L2 B1 zenuwziek Ziek (= malade) + de zenuw (= le nerf) > malade des nerfs, 

nerveux 

P6 L1 B1 laatkomer Komen (= venir) + -er (= celui qui fait l’action) + laat (= 

tard, en retard) > celui qui vient en retard, le retardataire 

P7 L1 B2 motorboot De boot (= le bateau) + de motor (= le moteur) > le bateau 

à moteur 

P7 L2 B2 onbegonnen Beginnen (= commencer) + on- (= neg.) > pas commencé 

et loin d’être fini 

P9 L2 B1 stinkdier Het dier (= l’animal) + stinken (= puer) > l’animal qui pue, 
le putois 

P10 L1 B1 samenwerking Werken (= travailler) + -ing (= le fait de …) + samen (= 

ensemble) > le fait de travailler ensemble, la collaboration 

P10 L2 B1 dodenboek Het boek (= le livre) + dood (= mort) + -e (= celui qui 

est…) > le livre de ceux qui sont morts, le livre des morts 

P12 L3 B1 dakraampje Het raam (= la fenêtre) + -pje (= diminutif) + het dak (= le 

toit) > la petite fenêtre du toit, la lucarne 

P12 L3 B2 haarkapper Kappen (= couper) + -er (= celui qui fait l’action) + het 

haar (= les cheveux) > celui qui coupe les cheveux, le 

coiffeur 

P13 L3 B1 bedrijfsspionage De spion (= l’espion) + -age (= le fait de…) + het bedrijf 

(= l’entreprise) > le fait d’espionner les entreprises, 

l’espionnage industriel, commercial 

P15 L4 B1 afgeroomd De room (= la crème fraîche) + -en (= verbe de l’action 

de…) + af- (= hors de) > retirer la crème du lait, écrèmer 

P18 L1 B1 vergevingsgezind Zinnen (= penser) + vergeven (= pardonner) + -ing (= le 

fait de…) > enclin à pardonner 

P19 L4 B1 kaartsleutel De sleutel (= la clé) + de kaart (= la carte magnétique) > la 

clé magnétique 

P21 L1 B1 haarbalsem De balsem (le baume) + het haar (= les cheveux) > le 
baume pour les cheveux, le baume capillaire 

P23 L1 B1 onaangenaam Aangenaam (= agréable) + on- (= neg.) > déqagréable 

P25 L3 B3 dodenmasker Het masker (= le masque) + dood (= mort) + -e (celui qui 

est…) > le masque du mort, le masque mortuaire 

P26 L3 B2 buikdanseres Dansen (= danser) + -er (= celui qui…) + -es (= féminin) + 

de buik (= le ventre) > celle qui danse du ventre, la 

danseuse du ventre 

P27 L4 B1 wereldwonder Het wonder (= la merveille) + de wereld (= le monde) > la 

merveille du monde 

P28 L2 B3 slaapgas Het gas (= le gaz) + slapen (= dormir) > gaz somnifère 

P30 L4 B1 onsterfelijk Sterven (= mourir) + -elijk (= qui a la propriété de…) + 

on- (= neg.) > qui ne va pas mourir, immortel 

P36 L3 B1 luchtruimte Ruim (= large, espacé) + -te (= la propriété d’être…) + de 

lucht (l’air) > l’espace aéré 

P40 L1 B1 nooduitgang De gang (=le couloir) + uit- (= hors de…) + de nood (= 

l’urgence) > la sortie d’urgence 

P41 L1 B1 afleidingsmanoeuvre Het manoeuvre (= la manoeuvre) + leiden (= conduire) + 

af (= hors de) > la manœuvre pour éconduire, la manœuvre 

de diversion 
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P41 L5 B2 sigarenkoker De koker (= l’étui) + de sigaar (= le cigare) > l’étui à 

cigare 

P46 L5 B2 schampschot Schampen (= érafler) + het schot (= le coup de feu) > le 

coup de feu qui érafle 

P48 L1 B2 onschatbaar Schatten (= évaluer) + -baar (= -able/-ible) + on- (= neg.) > 

inévaluable, inestimable 

C. L’auteur 

1. Mail aan de auteur

1. Stel dat je een mail aan Steve van Bael zou sturen om hem een paar vragen te stellen.

Schrijf hier je ideeën, wat we zouden kunnen zeggen/ vragen.(Bijv. naam van je 

school,….) 

Dit zijn de vragen die de leerlingen zich voor de mail zouden moeten stellen 

Wie zijn we? 

Waar komen we vandaan? 

Waar studeren we? 

In welk studiejaar zitten we? 

Wat zijn de vragen die we hem graag zouden stellen? 

2. Schrijf je mail hier:

Beste Meneer van Bael, 

We zijn de klas 3B van het Godinne-Burnot College. Onze school ligt niet ver van Namen. We leren 

Nederlands op school met mevrouw Pierret. We lezen een strip met onze stagiaire, juffrouw 

Rolain. 

We zouden u graag een paar vragen stellen. Namelijk: 

Waar komt u vandaan? 

Is Steve van Bael uw echte naam? 

Hebt u andere hobby's? 

Hebt u een ander beroep? 

Bent u een bekende tekenaar? 

Wanneer hebt u de strip getekend? 

Waarom hebt u de naam Figaro gekozen? 
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Waarom hebt u die personages gekozen? 

Bent u nu een nieuw verhaal aan het schrijven/ tekenen ? 

Bent u al naar Egypte gegaan? 

Leest u veel? Wat leest u? 

Hebt u al prijzen gewonnen? 

Zou u ons een antwoord kunnen geven? 

Dank u bij voorbaat 

De klas 3B 

2. Biografie

Je hebt de volgende biografie van Steve van Bael op het internet gevonden. Lees die en probeer 

daarna op je eigen vragen te antwoorden.  

Steve van Bael : biografie. 

Steve Van Bael werd op 22 mei 1978 in Aarschot geboren. Zijn geboortedag,22 mei, is 

dezelfde als Hergé, striptekenaar van Kuifje. 

Op driejarige leeftijd houdt hij al van tekenen. Steve is 5 jaar als hij zijn eerste stripje tekent. 

Het telde 1 bladzijde en kreeg als titel “Van holle boom tot boot.”  

Op 9-jarige leeftijd neemt hij voor de eerste keer deel aan een tekenwedstrijd. Enkele 

weken later kreeg hij een brief met als vermelding dat Steve de eerste prijs had 

gewonnen. 

Op school:  

Hij ging naar Het Damiaaninstituut van Aarschot, waar hij elektro- en mechanicatechnieken 

studeerde. Hij moest voor zijn lessen een beetje tekenen, maar het was niet genoeg voor 

hem. Dan ging hij naar Het Koninklijk Technisch Atheneum 2 van Diest waar hij een 98/100 

voor de les waarnemingstekenen kreeg. 
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Jaren gaan voorbij. Steve probeerde eerst nog hogere studies in de Provinciale Hogeschool 

van Limburg van Hasselt en in het St-Lucas instituut van Brussel.  

Professionele leven 

Op 21-jarige leeftijd besluit hij in de horeca te gaan werken. Dagelijks rijdt hij rond met 

horecaproducten, die hij aan restaurants, tavernes en dergelijke diende af te leveren. Hij deed 

deze job zeer graag, maar hij had sinds al 2 jaar niet getekend. Na 2,5 jaar besloot hij te 

stoppen als horecaleverancier en begon opnieuw te tekenen.  

Bij Studio Max zat hij niet stil. Ondertussen werkte Steve mee aan de strip van De Planckaerts 

en andere projecten met tekenaars. 

Steve begon ook stilaan te dromen van een eigen stripreeks. 's Avonds na zijn uren is Steve 

druk bezig met een eigen stripproject, Link.  

Op woensdag 29 oktober 2003 op de Antwerpse boekenbeurs had Steve contact met Jean-

Luc Verspeeten, uitgever van het Nederlandstalige filiaal van Dupuis. Die dag zal aan het 

leven van Steve een andere wending geven. Dupuis was van het eerste moment 

geïnteresseerd in zijn project. Op 23 april 2004 maakt Steve zijn laatste tekenplaten bij Studio 

Max.  

Vanaf dan kon Steve zich volledig toewijden aan Link. Op 8 januari 2005 is het de publicatie 

van het eerste Link-album, getiteld Het zesde gebod. Op donderdag 3 maart liep het 

verhaal ten einde in de kranten en zal nadien in albumvorm uitkomen op 6 april 2005 

in België, Nederland en Frankrijk, Canada en Zwitserland.  

Link is een detectivereeks met spanning, actie, avontuur en humor. Maar het avontuur was 

van korte duur en stopte na twee goed verkopende albums.  

Begin 2008 besloot Steve meer aandacht aan zijn eigen nieuwe reeks, Figaro te 

besteden  

Op 8 oktober 2008 zal Figaro gelanceerd worden. Er komen dan meteen 2 albums uit: Het 

Masker van de Wereld en Biechtgeheim. Nummer  3 “De marscode” verschijnt op 

woensdag 20 mei 2009 en is op weg om er een langlopende stripreeks van te maken.  

Steve zit dus duidelijk niet stil, heeft sinds zeer jong een visie op zijn leven en grootse 

plannen.  
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In mei 2011 wordt echter bekend gemaakt dat Standaard Uitgeverij stopt met Figaro. 

 

3. Steve van Bael antwoordt ! 

Hier zijn de antwoorden van Steve van Bael op een mail die andere leerlingen hem gestuurd hebben. 

Welke vragen hebben ze gesteld? 

 

Waar komt u vandaan?  

Ik ben afkomstig uit de Gijmel, vlak nabij Aarschot in het Vlaams-Brabantse gedeelte. 

 

Is Steve van Bael uw echte naam?  

Steve Van Bael is (bijna) mijn echte naam. Mijn echte voornaam is Steven, met een N achteraan. 

Voor mijn strips gebruik ik gewoon Steve. Al ben ik wel al jaren op zoek naar een pseudoniem, maar 

ik heb er nog geen gevonden die mij echt aanspreekt. 

 

Hebt u andere hobby's?  

Vroeger was strips tekenen mijn hobby. Maar nu ik al 10 jaar striptekenaar ben van beroep, is dat 

niet echt meer mijn hobby. Dus heb ik nu andere hobby’s. Zoals vissen en films kijken en boeken 

lezen. Ook figureer ik heel vaak in TV-series. 

 

Hebt u een ander beroep? 

 Nee, ik heb geen ander beroep. Maar striptekenaar bestaat niet alleen uit tekenen, maar ook uit 

schrijven. Eigenlijk ben ik dus een stripauteur  

 

Bent u een bekende tekenaar? 

 In Vlaanderen ben ik best een bekende striptekenaar met een heleboel vaste fans. Maar bij hét 

grote publiek ben ik nog niet zo echt doorgebroken. 

 

Wanneer hebt u deze strip getekend? 

 Een strip tekenen duurt ongeveer 3 a 4 maanden. Het Masker van de Wereld heb ik getekend eind 

2007. 
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Waarom hebt u de naam Figaro gekozen? 

Dat is geheel toevallig gekomen. Als ik teken of schrijf zet ik steeds film-of klassieke muziek op. Toen 

ik aan de reeks Figaro aan het schrijven was, had ik nog geen reeksnaam. Tijdens eens van mijn 

schrijfprocessen, stond er een cd van Mozart op en het stuk van “La Nozze de Figaro” speelde toen. 

Ik vond dat meteen een leuk klinkende naam en de beslissing was gevallen. Alleen wist ik nog niet 

goed, hoe ik een verklaring kon geven voor de reeksnaam. Omdat het stuk van “La Nozze de Figaro” 

gaat over een haarkapper, heb ik er een kapsalon van gemaakt met daaronder een geheim 

detectivebureau  

Waarom hebt u de personages gekozen? 

De personages zijn eigenlijk bestaande figuren van mijn vorige reeks “Link” dat ook uitgebracht was 

in het Frans: “Le cinquième commandement”. Ik heb enkel de figuren wat beter uitgewerkt, wat 

bijgeschaafd en een andere naam gegeven. 

Bent u nu nog aan het schrijven? 

 Nu ben ik bezig met 4 eigen nieuwe projecten!  Ook ben ik momenteel een educatieve strip aan het 

maken voor scholen i.v.m. met brandveiligheid. En het genre is meer een thriller en het is leuk om te 

doen. 

Bent u al naar Egypte gegaan? 

Ja, ik ben er geweest om foto’s te kunnen nemen voor “Het Masker van de Wereld”. Zo ben ik ook 

nog op vele andere plaatsen in de wereld geweest om foto’s te gaan nemen. Dat noemt men: 

Location Hunting. Je mag niet vergeten dat er heel veel research vooraf gaat als men een strip maakt. 

Dat is heel belangrijk en ik heb graag dat alles klopt. Zo gebruik ik vaak tussen de 1000 en 1500 foto’s 

per stripalbum. 

Leest u veel? Wat leest u? 

Strips lees ik zelden. Er zijn maar enkele reeksen die ik echt graag lees en volg. Dat zijn: Soda,  Seuls 

(Alleen, in het Nederlands) Jerômme K Jerôme Bloche, Gil Jourdan (Guus Slim, in het Nederlands) en 

Largo Winch. Verder lees ik liever psychologische thrillers van Sebastian Fitzek en Fred Vargas. 

Hebt u al prijzen gewonnen?  

Op school won ik steevast de eerste prijs. Sinds mijn stripcarrière heb ik al 1 prijs gewonnen voor 

mijn stripreeks LINK. Dat was een Rookie oftewel “De Kristallen Uil” in 2005. 
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