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Auberges de jeunesse 
 
Chaque année, surtout pendant les grandes vacances, d'innombrables1  jeunes logent dans des 
auberges de jeunesse et cela principalement pour des motifs financiers. Les auberges de jeunesse 
offrent effectivement une nuitée bon marché et constituent souvent un agréable décor de rendez-
vous avec des globe-trotters d'autres pays. On y retrouve pour ainsi dire toute l'Europe. Vu leur 
nombre assez élevé elles devraient - en théorie, bien entendu - permettre de vagabonder2 plus ou 
moins librement afin de retrouver une nouvelle auberge le soir.  
 
A tout cela s'oppose évidemment une série d'inconvénients3 de problèmes connus par tous ceux qui 
ont déjà bénéficié des services qui nous intéressent ici. Le désavantage principal des auberges est 
très souvent leur situation hors ville, en général mal desservie4 par le transport public. Il va de soi que 
cela complique considérablement l'accessibilité. Nombreux sont les cas où le dernier bus part à 19 
heures. Le routard5 se voit alors obligé de passer la soirée à l'auberge, de sorte que l'ambiance 
nocturne de la ville visitée lui échappe. 
 
En France, la situation est fort particulière. C'est que les quelque 400 auberges appartiennent à deux 
chaînes différentes qui refusent de s'associer. Pourtant, elles défendent le même idéal et une union 
serait économiquement intéressante. La plus grande d'entre elles, la Fédération Unie des Auberges 
de Jeunesse (FUAJ) est laïque6 et orientée vers la gauche. Son concurrent catholique, la Ligue 
Française des Auberges de Jeunesse (LFAJ) est plutôt de droite. Mais après tout, qu'importe la 
tendance politique d'une institution avec laquelle on n'entre en contact que pour dormir? 
 
D'après Knack, 10 octobre 1990 
 
1. Indiquez la proposition qui convient. 
Ontelbare jongeren verkiezen vooral jeugdherbergen 
1 omdat het een goedkope vorm van logement is. 
2 omdat het er gezellig is. 
3 omdat je er alleen maar jongeren ontmoet. 
4 omdat ze in een aangename omgeving liggen. 
5 omdat de jongeren daardoor jaarlijks op reis kunnen gaan. 
 
2. Indiquez la proposition qui convient. 
"Une nuitée bon marché" betekent 
1 een goedkoop verblijf. 
2 een goedkoop slaapmutsje. 
3 een goedkoop avondje uit. 
4 een goedkoop avondmaal. 
5 een goedkope overnachting. 
 
3. Indiquez la proposition qui convient. 
In jeugdherbergen vindt men 
1 alleen jongens van Europese landen. 
2 jongeren van alle Europese landen. 
3 jongeren van alle Europese sociale klassen. 
4 vooral jonge vagebonden. 
5 alleen minderjarigen. 
 
4. Indiquez la proposition qui convient. 
In een jeugdherberg kun je niet alleen overnachten.  Je kunt er ook 
1 rijkelijk tafelen. 
                                                      
1 ontelbaar 
2 zwerven 
3 een nadeel 
4 aandoen, de verbinding onderhouden tussen 
5 de trekker, iemand die rondtrekt 
6 zonder kerkelijke binding, wereldlijk 



2 allerlei sporten beoefenen. 
3 optredens bijwonen. 
4 andere trekkers ontmoeten. 
5 vakantiewerk doen. 
 
5. Indiquez la proposition qui convient. 
Het grootste nadeel van de jeugdherbergen is meestal 
1 de eenvoudige keuken. 
2 hun ligging. 
3 het plaatsgebrek. 
4 hun geringe aantal. 
5 het gebrek aan comfort. 
 
6. Indiquez la proposition qui convient. 
De trekker is soms verplicht de avond in de jeugdherberg door te brengen 
1 zodat hij er de nachtelijke sfeer kan proeven. 
2 zodat hij gedwongen wordt tot sociaal contact. 
3 zodat zijn ouders niet ongerust moeten zijn dat hij zich na 19u nog verplaatst met het openbaar 
vervoer. 
4 omdat het openbaar vervoer in Frankrijk na 19u geen vaste uurregeling meer heeft. 
5 omdat hij de nabijgelegen stad niet kan bezoeken omwille van gebrek aan openbaar vervoer. 
 
7. Indiquez la proposition qui convient. 
"En France, la situation est fort particulière" betekent dat ze 
1 zeer verward is. 
2 erg pijnlijk is. 
3 erg onduidelijk is. 
4 zeer aantrekkelijk is. 
5 zeer bijzonder is. 
 
8. Indiquez la proposition qui convient. 
De Franse jeugdherbergen 
1 behoren tot twee verschillende ketens die zich niet willen verenigen. 
2 hebben als kenteken twee kettingen die samensmelten. 
3 verenigen zich om economische redenen. 
4 zijn niet politiek gebonden. 
5 maken deel uit van een lekenorganisatie. 
 
9. Indiquez la proposition qui convient. 
De Franse jeugdherbergen 
1 zitten niet op dezelfde golflengte. 
2 verdedigen dezelfde doelstellingen. 
3 hebben dezelfde doelstellingen, behalve op economisch vlak. 
4 kennen een nijpend financieel tekort. 
5 worden financieel gesteund door de Kerk. 
 
10. Indiquez la proposition qui convient. 
De politieke strekking waartoe de jeugdherberg behoort heeft uiteindelijk weinig belang omdat 
1 de jongeren geen interesse hebben voor politiek. 
2 de jongeren niet volgens hun politieke overtuiging kiezen; 
3 de jongeren vooral het overnachten belangrijk vinden. 
4 de jongeren de invloed van die strekking niet ondergaan. 
5 deze strekking de politieke unie niet in de weg staat. 
 
 


