
Opdracht 2. Het jongensuur              50 min.

HET JONGENSUUR

In 1969 bracht Andreas Burnier deze

autobiografische novelle uit. Dit werk gaat,

net zoals Burniers debuut Een tevreden

lach, over de jongensachtige Simone. Het

verhaal speelt zich af tijdens de Tweede

Wereldoorlog in Nederland en als joods kind

moet Simone, gescheiden van haar ouders,

onderduiken op telkens andere adressen.

Ondertussen worstelt ze met een

vrouwelijke puberteit en wil ze liever een

jongen zijn.  Opvallend is dat het verhaal

zich afspeelt volgens een omgekeerde

chronologie: het begint in 1945 en gaat

telkens een jaar terug in de tijd tot 1940.

Waar zou de titel naar kunnen verwijzen?

Waarom zou je dit boek wel of niet willen

lezen?

Waarom zou het verhaal zich omgekeerd

afspelen (van 1945 tot 1940)?

a) Lees de beschrijving van Het jongensuur

en beantwoord de volgende vragen.

b) Test elkaar!

Lees het fragment uit Het jongensuur (zie bijlage 1). Formuleer vervolgens over elk van

onderstaande onderwerpen een vraag. Wissel je blad uit met je buur. Jullie lossen nu

elkaars vragen op! Wie doet het beter?

TIJDREIZEN

Vraag:

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

Antwoord:

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

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

.

GENDER

Vraag:

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

Antwoord:

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

WIST JE DAT...

... er ook een transgender organisatie is die
Het Jongensuur heet? Zij richten zich op
mensen die zich mannelijk voelen, maar

geen (volledige) transitie willen. Waarom
zouden ze precies door dit boek

geïnspireerd zijn?



OORLOG

Vraag:

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

Antwoord:

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

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

.

c) Kies een van de volgende opdrachten en schrijf een tekst. Wissel je tekst

eens uit met een klasgenoot en geef elkaar schrijftips!

PUBERTEIT

Vraag:

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

Antwoord:

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

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

.

Herschrijf de

gebeurtenissen uit het

eerste hoofdstuk zoals

Simone ze in haar dagboek

zou beschrijven.

Kies een scène en vertel ze

vanuit het perspectief van

een ander personage.

Herschrijf de scène in het

zwembad alsof ze vandaag

zou plaatsvinden. Denk goed

na over wat er anders zou

zijn.

Breng in de krant verslag uit

van de gebeurtenis in het

zwembad. Misschien kan je

ook een fictieve getuige

introduceren!


