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door Mirjam Noorduijn

Hij was vijftien toen hij Sons and Lovers (1913) 
van D.H. Lawrence las en voor het eerst in zijn 
leven ervoer wat een openbaring het was 
zichzelf in een boek terug te vinden. ‘Ik las als 
het ware mijzelf’, licht gelauwerd jongeren-
auteur Aidan Chambers (76) zijn eerste ken-
nismaking met de grote literatuur toe. ‘Het 
voelde alsof Lawrence zijn meesterwerk over 
de seksuele en artistieke bewustwording van 
mijnwerkerszoon Paul Morel speciaal voor 
mij had geschreven. Alles in het boek — het 
arbeidersmilieu, de strijd die liefde kan zijn, 
de wijze waarop Pauls moeder hem stimu-
leert zich te ontwikkelen en geestelijk vrij te 
vechten — was zoals het leven dat ik kende. 
Noodzakelijkerwijs werd Sons and Lovers let-
terlijk mijn voorbeeld. Het markeerde het 
begin van mijn schrijverschap, het bleek het 
boek waaruit mijn oeuvre zou ontstaan. En 
dat niet alleen: tot op de dag van vandaag is 
Sons and Lovers voor mij de ultieme jongeren-
roman. Het boek maakte mij op dat specifieke 
moment in mijn leven, bungelend tussen 
jeugd en volwassenheid, bewust van wie ik 
was. En dat is precies een van de belangrijk-
ste functies van literatuur — iedere vorm van 
literatuur: doordringen tot het wezen van de 
mens, doordringen tot jezelf’.

Het uitroepen van Sons and Lovers als 
de ultieme young adult-roman werpt direct 
de vragen op die Chambers al zo ongeveer 
zijn hele leven probeert te beantwoorden: 
wat is jeugdliteratuur? Bestaat het verschijn-
sel wel als zodanig? En als het bestaat, is er dan 
zoiets als een poëtica van de jeugdliteratuur?

Alvorens die vragen te beantwoorden, 
gaat Chambers ten kantore van zijn uitgever 
eens rustig verzitten en bewijst vervolgens, 
na een moment van bedachtzaam zwij-
gen, dat hij behalve een verhalenverteller en 
romancier ook een groot en belezen intellec-
tueel is — tegenwoordig een zeldzaamheid.

Jongerenliteratuur
Jeugdliteratuur gaat onvermijdelijk over het 
proces van (op)groeien, vindt Chambers, en 
het wezen van een literatuur van jeugd is 
daarom logischerwijs de verbeelding van wat 
Chambers youthhood noemt: een term die 
in de Engelse taal niet vaak gebruikt wordt, 
maar die wat hem betreft de periode tussen 
ongeveer dertien en vijfentwintig jaar, de 
adolescentie, het beste dekt. Beter dan het 
uit de Verenigde Staten overgewaaide young 
adult in ieder geval. Die woordencombinatie 
geeft de leeftijdsgrenzen onvoldoende aan.

‘Je hebt childhood en adulthood ’, 
aldus Chambers, ‘dus waarom zou je voor 
dat fascinerende niemandsland tussen kin-
dertijd en volwassenheid in niet het woord 
youthhood gebruiken en verhalen die zich 
op youthhood concentreren youth literature 
noemen? Die youthhood kan je als auteur ove-
rigens op verschillende manieren verbeelden. 
Vaak — want dat blijkt verhaaltechnisch het 
gemakkelijkst — wordt gekozen voor het ver-
telperspectief van een jongere die de hoofd-
rolspeler van het verhaal is. Maar er zijn meer 
en andere mogelijkheden. Je kunt kiezen 
voor een alwetende verteller, of je laat ver-
schillende jeugdige en volwassen vertelstem-
men en percepties elkaar afwisselen. Virginia 
Woolf bijvoorbeeld kon dat als geen ander 
en probeerde zo het onderbewustzijn en de 
conflicten waarmee haar karakters, jong en 
volwassen, worstelden te duiden. To the Light-
house (1929) en The Waves (1931), waarin de 
gedachten en stemmen van zes personages 
voortdurend in elkaar overvloeien, zijn juist 
daarom meesterwerken. Zoals dat ook geldt 
voor Sons and Lovers en The Portrait of the 
Artist as a Young Man (1916) van James Joyce.

Maar kunnen al die schitterende klas-
siekers die de worstelende jongere als basis 
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voor hun verhaal gebruiken en doorgaans tot 
de grote literatuur gerekend worden, dan ook 
als jongerenliteratuur worden aangemerkt?

Chambers vindt van wel. Zolang ‘limi-
naliteit’ maar een karakteristiek is van betref-
fende romans en het verhaal zich toespitst op 
wat ook wel ‘rite de passage’ wordt genoemd: 
de overgangsperiode van pubertijd naar 
volwassenheid, die veelal met conflicten 
gepaard gaat.

‘Vergeet niet’, verklaart hij zich nader, 
‘dat het proces van opgroeien vaak samen-
gaat met liefde, wraak, vriendschap en 
jaloezie; naast oorlog, onrecht en familiever-
houdingen enkele van de vruchtbaarste the-
ma’s uit de wereldliteratuur. Iedere volwassen 
lezer heeft ooit zelf dat veranderingsproces 
ondergaan: adolescentie is een universele 
fase. [Stellig] Daarom ook is jongerenlitera-
tuur bedoeld voor iedereen die het wil lezen. 
Een jongere zal zich bewust worden van de 
drempel waarop hij staat. Een volwassene zal 
in gedachten teruggaan naar die periode in 
between en bedenken hoe hij sindsdien zijn 
leven vorm heeft gegeven’.

Een poëtica van jongerenliteratuur
Chambers begrijpt dat wat hij zegt klinkt als 
een nogal standaard omschrijving van de 
traditionele bildungsroman, als gewoonweg 
literatuur over de ontwikkeling van jonge 
mensen, die niet per se is geschreven voor 
een jong lezerspubliek. Op de vraag of en hoe 
je dan ooit een poëtica van jongerenlitera-
tuur kunt bewerkstelligen, kan hij geen een-
duidig antwoord geven.

‘Het is een zoektocht’, legt hij uit, ‘en 
een behoorlijk gecompliceerde. Ooit hoop ik 
die te volbrengen en een antwoord te kunnen 
geven in het boek dat ik op dit moment aan 
het schrijven ben: The Age in Between: A Poe-
tics of Youth Literature. Een van de grootste 
problemen waar ik tot nu toe tegen aan ben 
gelopen is de afwezigheid van een canon van 
jongerenliteratuur. Er zijn simpelweg onvol-
doende romans waaruit ik mogelijke jeugdli-
teraire criteria kan destilleren.

Natuurlijk zijn er de aanvankelijk voor 
volwassenen geschreven bekende titels als 
The Catcher in the Rye (1951) van J.D. Salin-
ger en Bonjour Tristesse (1954) van Françoise 
Sagan: beide zijn verhalen die, omdat ze met 
de juiste toon en in een passende stijl vanuit 

een jongerenperspectief worden verteld, nu 
vast en zeker als young adult op de markt 
zouden zijn verschenen. Met als verschil dat 
het ene boek is geschreven door een volwas-
senen man en het andere door een jonge, 
opgroeiende vrouw. Maar The Catcher in the 
Rye en Bonjour Tristesse zijn uitzonderingen. 
Zoals dat ook geldt voor de allereerste echte 
jongerenroman die  — ook al bestond het 
begrip toen nog niet — ooit is geschreven: 
Adventures of Huckleberry Finn (1984) van 
Mark Twain.

Het is niet om de plot (de avontuur-
lijke reis over de Mississippi van Huck en de 
gevluchte slaaf Jim) dat het boek een klassie-
ker is. Het is ook niet vanwege Twains keuze 
om de veertienjarige hoofdpersoon zelf aan 
het woord te laten. Nee, het is de spreektaal 
van de eigenzinnige Huck, waardoor het ver-
haal volkomen authentiek overkomt en een 
klassieker is geworden. Tegelijkertijd moet 
je jezelf oprecht afvragen of een veertienja-
rige in die tijd ooit een roman als Huckleberry 
Finn had kunnen schrijven. Nee dus. Precies 
daarom is Twain onnavolgbaar. Want hoeveel 
volwassen auteurs zijn echt in staat zich zoda-
nig in hun jonge karakter te verplaatsen dat je 
zijn schepper vergeet? Maar heel weinig, dat 
is het enige wat ik zeker weet’.

Chambers heeft daarom forse kritiek 
op de hoeveelheid romans die momenteel als 
young adult op de markt worden gebracht. 
‘Niet het karakter van het jonge hoofdper-
sonage en zijn ontwikkeling vormen de basis 
van onze huidige jongerenromans’, verklaart 
hij zich licht gepassioneerd nader, ‘niet de 
taal is de leidraad, maar populaire onderwer-
pen als seks en drugs, die hedendaagse, door 
trends gedomineerde jongeren tot de ver-
beelding spreken. Veel van die jongerenboe-
ken mikken op directe behoeftebevrediging. 
Het doel is hypes en modegevoelige onder-
werpen ter sprake te brengen. Die zoge-
naamde young adult-romans zijn daarom 
vaak niet meer dan een vereenvoudigde 
afspiegeling van onze eigen tijd: vluchtig en 
van voorbijgaande aard. Fiction of youth krijgt 
steeds meer een sociologisch karakter en 
wordt zo steeds meer een commercieel pro-
duct in plaats van een vorm van literatuur. Dat 
helpt allemaal niet in het verwezenlijken van 
een canon.’

Het belang van oeuvreschrijvers
Een bijkomend probleem, vindt Chambers, is 
dat auteurs van enig statuur, die bedoeld of 
onbedoeld jongerenliteratuur schrijven, blij-
ven vasthouden aan het schrijven van steeds 
weer hetzelfde type verhaal met dezelfde 
ingrediënten: de egocentrische jongere, die 
met zichzelf en zijn omgeving overhoop ligt 
en daar met gevoel voor zelfrelativering op 
cynische toon verslag van doet. Na voltooi-
ing van hun eerste roman stellen maar heel 
weinig auteurs zichzelf de vraag hoe van daar-
uit vervolgens verder te schrijven. Ze werken 
niet aan een oeuvre, zoals grote schrijvers als 
James Joyce (1882-1941) en Samuel Beckett 
(1906-1989).

Chambers: ‘Iedereen die aan een 
roman begint, heeft een voorbeeld in zijn 
achterhoofd. Beckett bijvoorbeeld is vooral 
bekend door zijn absurdistische toneelstuk-
ken als Waiting for Godot (1959). Toch debu-
teerde hij — onder invloed van zijn vriend, 
leermeester en grote voorbeeld Joyce, die 
weer op zijn beurt Laurence Sterne en Shake-
speare bewonderde — met een roman. 
Murphy (1938) was een poging een verhaal te 
schrijven in de stijl van Joyce’ Ulysess (1922). 
Na die start kwam Beckett echter tot bezin-
ning. Hij wist dat hij in tegenovergestelde 
richting moest schrijven en koos heel bewust 
voor een minimalistische schrijfstijl met een 
enorme zeggingskracht, die hij steeds verder 
verfijnde. Zodanig dat je zou kunnen zeggen 
dat zijn werk uit zijn laatste periode eigen-
lijk enkel en alleen nog gaat over de onmo-
gelijkheid te zeggen wat men zou willen 
zeggen: over hoe de werkelijkheid aan de taal 
ontglipt’.

Jongerenauteurs die op een manier 
zoals Becket dat deed aan een oeuvre werken, 
zijn er volgens Chambers nauwelijks. Uitzon-
deringen als de Amerikaanse illustrator Mau-
rice Sendak — die met zijn prentenboeken 
zowel het jonge kind als zichzelf trouw blijft 
in de verbeelding van kinderlijke angst —, 
Bart Moeyaert, die Chambers ‘een kunstenaar 
in de ware betekenis van het woord noemt’ 
en Ted van Lieshout daargelaten. Chambers 
noemt Van Lieshout ‘geniaal’: ‘Hij schrijft, 
dicht en illustreert vanuit het diepste van zijn 
wezen, en toch slaagt hij er altijd in kinde-
ren en jongeren direct aan te spreken. Hij is 
ontegenzeggelijk bezig een indrukwekkend 
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totaalwerk te creëren. Het is doodzonde dat 
Nederlands zijn moedertaal is. Als hij in de 
Engelse taal had geschreven, was hij inmid-
dels een grootheid geweest en een rijk man’.

Een drang om verder te schrijven
Natuurlijk is Chambers zelf ook een van de 
uitzonderingen op de regel. Een feit dat hij — 
terecht — niet schuwt ter sprake te brengen. 
Zijn ‘Dance Sequence’, de zes jeugdromans 
die als een dans van verhalen, personen, 
gebeurtenissen en ideeën in elkaar over-
vloeien en die ieder op zich een bepaald 
aspect van youthhood belichten, is onmisken-
baar zijn magnum opus, het hoofdbestand-
deel van zijn oeuvre in wording.

Het eerste boek, Breaktime (vert. Ver-
leden week), dateert uit 1975. Het laatste, This 
is All (vert. Dit is alles: het hoofdkussenboek 
van Cordelia Kenn ), uit 2005. Daarin werkt de 
negentienjarige Cordelia aan een boek over 
haar nog jonge leven, dat ze schrijft voor haar 
nog ongeboren kind.

Chambers: ‘Aanvankelijk dacht ik dat ik 
na het voltooien van This is All klaar was. Met 
de geboorte van haar dochter en het afron-
den van haar hoofdkussenboek, is Cordelia’s 
jeugd immers definitief voorbij. Het nieuwe 
leven markeert heel tastbaar haar toetreden 
tot de volwassen wereld. Maar, tijdens het 
samenstellen van mijn nieuwe verhalenbun-
del The Kissing Game (vert. Dit is mijn dag) 
voelde ik een grote drang om verder te schrij-
ven. Ik wist dat er een leven na This is All moest 
zijn. Ik kon het creatieve proces niet stoppen.

Ik was echter niet langer gelukkig 
met een verhaal dat enkel en alleen vanuit 
het groeiende bewustzijn van een jongvol-
wassene zijn vorm zou vinden. Ik moest een 
volgende stap zetten. Na youthhood komt 
adulthood, heb ik eerder bepleit. Misschien, 
bedacht ik, kunnen die twee levensfasen in 
een roman wel naast elkaar bestaan. En zo 
ben ik begonnen met het schrijven van een 
verhaal over een dyslectische jongen die, 
omdat hij zo’n gesloten karakter heeft, op 
verzoek van zijn vriendin zijn levensverhaal 
opschrijft. Zij weet echter niets van zijn dys-
lexie en de moeilijkheden die hij ondervindt 
in het verwoorden van zijn zielenroerselen 
en eigen geschiedenis. Hij, op zijn beurt, is 
echter niet van plan zijn geheim te onthullen 
en besluit de hulp in te roepen van de favo-

riete romancier van zijn vriendin. Die wordt 
zo de eigenlijke verteller in Dying to Know 
You, zoals de titel zal luiden. Hoe ik het jon-
geren- en volwassenenperspectief zal laten 
vervloeien, weet ik nog niet precies. Maar het 
moet mogelijk zijn.’

De nieuwe roman moet in het voorjaar 

ratuur helaas snel in de vergetelheid raken: 
als boeken slechts door jongeren gelezen 
worden, zijn ze bij voorbaat al kansloos toe te 
treden tot de canon. Daarvan zijn voldoende 
voorbeelden. Zoals The Owl Service (1967) 
van Alan Garner: een meesterwerk dat zich 
nooit heeft kunnen ontdoen van het etiket 

‘Het hele idee wat jongerenliteratuur is moet misschien wel worden herzien. En 

de vraag of jongerenliteratuur wel een eigen bestaan heeft, moet misschien wel 

opnieuw worden gesteld. De wijze waarop young adult-literatuur zich nu ontwikkelt, 

zal zeker niet bijdragen aan de vorming van een canon van een literature of youth’. 

van 2012 verschijnen. Wie zijn lezerspubliek 
zal zijn? Daar maakt Chambers zich helemaal 
niet druk over: ‘Het is een boek dat ik per se 
wil schrijven. Dit verhaal moet worden ver-
teld. Dat het daadwerkelijk gepubliceerd zal 
worden, dank ik aan mijn onconventionele 
redacteur bij mijn Amerikaanse uitgever. 
Zij durft risico’s te nemen. Maar helaas is zij 
anno 2011 een uitzondering. Zoals ik eerder 
heb gezegd, een boek moet tegenwoordig 
vooral goed verkopen. De roman is veranderd 
van een literair product in een commercieel 
product. Zo is het ook de markt die de term 
cross-overliteratuur in het leven heeft geroe-
pen. Maar binnen de literatuur bestaat het 
begrip geenszins. Cross-over is onzin: ieder 
goed boek dat door jongeren wordt gele-
zen is automatisch ook een goed boek voor 
volwassenen.’

Behoefte aan een kritieke dialoog
Chambers mist momenteel een kritische dia-
loog. In de jaren zestig van de vorige eeuw 
was er in England vanuit de literaire wereld 
en vanuit de critici veel meer belangstelling 
voor jongerenromans en de vraag wat daar 
eigenlijk onder verstaan zou moeten worden. 
Iemand moet het verschijnsel als zodanig 
identificeren. Iemand moet het benoemen en 
beargumenteren waarom een roman jonge-
renliteratuur zou kunnen zijn.

Tegenwoordig, vindt Chambers, wordt 
jongerenliteratuur of vanuit een academisch/ 
wetenschappelijke invalshoek bekritiseerd, 
of vanuit een sociologische. Het indirecte 
gevolg daarvan is dat belangwekkende jon-
gerenromans binnen de wereld van de lite-

‘voor jongeren’ en daardoor ongelezen in de 
marge van onze (westerse) literatuurgeschie-
denis dreigt terecht te komen.

‘Een verfrissende dialoog en nieuwe 
impulsen zijn daarom hard nodig’, bepleit 
Chambers. ‘Het hele idee wat jongerenlitera-
tuur is moet misschien wel worden herzien. 
En de vraag of jongerenliteratuur wel een 
eigen bestaan heeft, moet misschien wel 
opnieuw worden gesteld. De wijze waarop 
young adult-literatuur zich nu ontwikkelt, zal 
zeker niet bijdragen aan de vorming van een 
canon van een literature of youth.

Ondertussen blijf ik met het complexe 
probleem zitten dat ik onvoldoende literaire 
voorbeelden tot mijn beschikking heb om 
mogelijke jeugdliteraire criteria te formule-
ren. Op grond van de enkele titels die ik heb 
genoemd en mijn bevindingen daarover tot 
nu toe, kan ik slechts de voorlopige conclusie 
trekken dat: a) ja, er is zoiets als youthlitera-
ture, en b) er zou een poëtica van youthlitera-
ture kunnen bestaan, maar tegelijkertijd kan 
deze nog niet gevormd worden’.

Het is tijd voor een broodje, een kop 
koffie en een glas water. De gedachten zijn 
voorlopig geordend, de hersens moeten nu 
tot rust komen. Tijdens de lunch kan Cham-
bers het echter niet nalaten te wijzen op het 
feit dat alles wat hij zojuist heeft gezegd ‘nu 
al weer geschiedenis is’. Morgen zal alles 
weer anders zijn. Het antwoord op de vraag 
wat literatuur is, verandert met de tijd. Voort-
durend en onophoudelijk. En daarmee ver-
andert ook het antwoord op de vraag wat 
jeugdliteratuur is.


