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Voor een uitgebreide routebeschrijving (per OV en/of per auto) 
http://www.rug.nl/staff/location/1111?lang=en 

 

 
Stichting van Romanisten aan de Nederlandse Universiteiten 

De SRNU - Stichting voor Romanisten aan de Nederlandse Universiteiten - 
is opgericht in 2007 en beoogt uitwisseling en overdracht van kennis 
tussen docenten en onderzoekers Franse Taal en Cultuur in alle mogelijke 
geledingen van het onderwijs. Daartoe organiseert de stichting cursussen, 
congressen, onderzoeksdagen, en oefent zij waar mogelijk invloed uit op 
onderwijsbeleid.  

www.romanisten.nl 
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Franse Literatuur en Film 
 

 
 
 
    
  
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
LOCATIE  Rijksuniversiteit Groningen, Academiegebouw, Broerstraat 5 
DATUM  woensdag 4 november 2015  
TIJD  10.30-17.30 uur 
KOSTEN  inclusief syllabus, koffie/thee, lunch en nascholingscertificaat  

€ 135,-  voor geïnteresseerden niet verbonden aan universiteit of hogeschool  
€  25,-  voor aio’s en studenten van universiteiten en hogescholen, en voor leden van de  

Alliance française  

INSCHRIJVING   U kunt zich aanmelden d.m.v. een e-mail met uw volledige naam- en adresgegevens 
naar beide geadresseerden:  Erik Schoorlemmer ( e.schoorlemmer@hum.leidenuniv.nl)  
en Jeanette den Toonder (j.m.l.den.toonder@rug.nl) 

Uw inschrijving is definitief na overmaking van het cursusbedrag (vóór 25 oktober 
2015) op NL04 INGB 0004 0543 54 t.n.v. Stichting van Romanisten aan Nederlandse 
Universiteiten te Amsterdam o.v.v. Franse Literatuur en Film.  

 



 
 
Franse Literatuur en Film  
 

Literatuur en film zijn twee zelfstandige kunstvormen die elkaar wederzijds kunnen beïnvloeden. Tijdens deze 

nascholingsdag staat de wisselwerking tussen deze twee kunstvormen centraal. Lange tijd werd de verfilming 

van literaire teksten door cineasten gezien als een risicovolle onderneming; bijna altijd ging het om de vraag of 

de verfilming wel recht deed aan het boek en werd de nadruk gelegd op de verschillen tussen boek en film. 

Inmiddels benadrukken critici dat een boekverfilming niet het louter ‘vertalen’ betekent van het literaire verhaal 

op het witte doek, maar dat de regisseur zijn of haar eigen interpretatie van het werk geeft. Andersom is het 

ook heel goed mogelijk dat recente cinematografische ontwikkelingen hun sporen nalaten in veranderende 

verteltechnieken in de moderne roman. 

 

De nauwe banden tussen literatuur en cinema zijn duidelijk aanwezig in het werk van Patrick Modiano, die 

onlangs de Nobelprijs voor literatuur in ontvangst nam. Modiano heeft een aantal scenario’s geschreven, enkele 

van zijn boeken zijn verfilmd en hij trad op als acteur in een film van Raoul Ruiz. De cinematografische 

verwijzingen in Modiano’s romans zetten de lezer op het spoor van een diepere betekenislaag en in zijn 

narratieve procedés lijkt de invloed van filmtechnieken zichtbaar.  

 

André Schwarz-Bart’s schrijfstijl leent zich uitstekend voor filmadaptatie; door het gebruik van close up, 

flashbacks en panoramische beschrijvingen lijkt het alsof zijn romans vanuit een camera-perspectief zijn 

geschreven. Ondanks pogingen van de regisseurs Jules Dassin en Lisa St Auban de Terán zijn de adaptaties van 

de romans Le dernier des Justes (1959) en La Mulâtresse Solitude (1972) toch nooit van de grond gekomen. 

Een onderzoek naar het waarom is nog in volle gang.       

 

De roman van Pascal Quignard, Tous les matins du monde (1991), en de verfilming ervan door Alain Corneau in 

2007 zijn als het ware complementair: samen vormen ze een uniek en rijk kunstwerk dat de grenzen tussen 

genres doet vervagen en de wisselwerking tussen de kunstvormen uitstekend illustreert.     

 

Wanneer we de handvaten vergelijken die we hebben om dieper door te dringen in de technieken van romans 

en films, valt op dat concepten uit de verteltheorie en filmanalyse lange tijd naast elkaar hebben bestaan. Ook 

op dit vlak blijkt een toenadering tussen de twee heel vruchtbaar, zoals zal blijken uit een toelichting op het 

begrip filmnarratologie aan de hand van voorbeelden uit Renoir’s Partie de campagne (1936). 

 

De lezingen (in het Nederlands en het Frans) zijn bedoeld voor docenten in het voortgezet onderwijs, studenten 

van universiteiten en hogescholen, en eenieder die er belangstelling voor heeft – ter informatie en inspiratie. De 

sprekers zijn ervaren docenten aan universiteiten. De cursus wordt namens de SRNU georganiseerd door 

Jeanette den Toonder in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. 

 
 
Zie ook onze website: www.romanisten.nl 
Meer informatie: j.m.l.den.toonder@rug.nl  

 

 
 
PROGRAMMA 

10.30 uur 
Inschrijving en ontvangst met koffie en thee 

11.00-11.15 uur 
Inleiding 
Jeanette den Toonder  (Rijksuniversiteit Groningen) 

11.15-12.15 uur 
Achter de schermen: Over de wisselwerking tussen film en tekst in het werk van 
Patrick Modiano 
Manet van Montfrans  (Universiteit van Amsterdam) en Matthijs Engelberts  (Universiteit van 
Amsterdam) 

12.15-12.30 uur 
Vragen en discussie 

12.30-13.45 uur 
Lunch  

13.45-14.15 uur 
Au septième art avec Schwarz-Bart: film et roman entre juste et injuste  
Kathleen Gyssels  (Universiteit van Antwerpen) 

14.15 -14.30 uur 
Vragen en discussie  

14.30-15.30 uur 
Au-delà de l’adaptation : Tous les matins du monde, des œuvres à l’œuvre   
Isabelle Thibaudeau-Boon (Radboud Universiteit Nijmegen) en Marjolein van Tooren  (Vrije 
Universiteit)  

15.30-15.45 uur 
Vragen en discussie 

15.45-16.00 uur 
Pauze 

16.00-16.30 uur  
Filmnarratologie  
Peter Verstraten (Universiteit Leiden)  

16.30 - 17.30 uur : Vragen en discussie + Verre d’amitié 


