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Kern van het gekozen fragment
Lucas Beigne wordt door gebrek aan visie en durf
meegesleurd in het gebruik van geweld. Hij ziet het
verband niet tussen het rechts-extremisme in zijn
Franse dorp en de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Lucas ervaart
dat dingen gebeuren zonder waarschuwing, zonder dat er tijd is om na te denken
over goed en kwaad. Wie geen standpunt inneemt en zijn eigen normen niet
bevraagt, is een makkelijk slachtoffer voor mooipraters en extreme opvattingen.
Introductie bij het gekozen fragment
Lucas Beigne, een onzekere, vijftienjarige jongen, brengt met zijn moeder de
vakantie door in het huis van zijn overleden grootvader. In het dorp gonst het
van de geruchten over zijn grootvader. Lucas komt in contact met Benoît en
Alex. Zij geven hem het idee dat hij de moeite waard is. Benoît en Alex vinden
dat alle vreemdelingen terug moeten naar hun land van herkomst. Om dit te
bereiken, wil Benoît zelfs geweld gebruiken. Hij haalt Lucas over om de pastorie,
die staat in de Cercle, een wijk met veel buitenlanders, in brand te steken. Lucas
maakt hiervoor in de schuur van zijn grootvader de brandbommen
(molotovcocktails). In de pastorie wil men asielzoekers huisvesten.
Lucas maakt ook contact met Caitlin, een meisje met wie hij vroeger bevriend
was. Caitlin vertelt hem dat Lucas’ grootvader in WOII Joden verraden heeft.
Lucas wordt verliefd op Caitlin. Zij wil echter niets weten van de extreem-rechtse
ideeën van Benoît en Alex.
Vraag 1
a. Wat voor gevoel overheerst bij jou, als je denkt aan het personage Benoît?
Denk aan: bewondering – afkeer – boosheid – jaloezie – nieuwsgierigheid –
angst. Vertel eens waarom.
b. Zou jij bevriend willen zijn met Benoît? Vertel waarom wel/niet.
Vraag 2
Tijdens de betoging ziet Lucas onverwacht Caitlin. Lucas schrikt. Hij kiest ervoor
om te doen alsof hij Caitlin, het meisje op wie hij verliefd is, niet ziet.
a. Welke keuze had Lucas op dat moment ook kunnen maken?
b. Welke keuze had jij op dat moment gemaakt? Vertel waarom.
Vraag 3
Als Benoît en Lucas voor de pastorie staan om de molotovcocktails naar binnen
te gooien, zegt Benoît: “Jij bent niet verantwoordelijk. Ik ben verantwoordelijk.
Jij voert een opdracht uit.” (blz 202)
Is Lucas wel/niet verantwoordelijk voor zijn gedrag? Leg uit waarom.

Vraag 4
Wat is voor jou de belangrijkste passage uit dit leesfragment? Beschrijf die
passage. Vertel eens waarom deze passage voor jou de belangrijkste is.
Extra
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