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Young aDuLt-LitEratuur

door Mirjam Noorduijn

Het Young Adult-virus is enkele jaren gele-
den overgewaaid vanuit de Angelsaksische 
wereld en verspreidt zich razendsnel. Zoda-
nig, dat in het boekenvak wordt gesproken 
over booming business. Auteurs, uitgeverijen 
en boekhandelaren spelen daar handig op 
in. Steeds meer uitgeverijen hebben een 
apart Young Adult-fonds en zorgen ervoor 
dat jongerenboeken te herkennen zijn aan 
hun eigentijdse, hippe uiterlijk. Veel boeken-
winkels plaatsen deze boeken vervolgens in 
aparte kasten, tussen het aanbod voor kinde-
ren en volwassenen in.

Inhakend op deze trend en vooral 
ook om aandacht te genereren voor de hoge 
kwaliteit van veel boeken die momenteel 
voor jongeren geschreven en  — laten we 
dat vooral niet uit het oog verliezen — door 
jongeren gelezen worden, is in 2010 op initi-
atief van het Nederlandse Letterenfonds en 
de Vlaamse en Nederlandse Stichting Lezen, 
de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs in het 
leven geroepen. Maar liefst drie prijzen (van 
15.000 euro) zijn te vergeven: een voor het 
beste Nederlandstalige jongerenboek, een 
voor het beste buitenlandse jongerenboek 
en een prijs voor het beste boek door het 
(lezers)publiek gekozen.

Toen in oktober vorig jaar de vakjury 
onder voorzitterschap van Hedy d’Ancona 
de zes nominaties bekendmaakte, ontstond 
direct verwarring in letterenland. Dat Dit is 
geen dagboek van Erna Sassen, het tragikomi-
sche verslag van een tegendraadse zestien-
jarige jongen die gevangen zit in rouw om 
zijn dode moeder, en John Greens eigenzin-
nige Paper Towns — een humorvolle, filoso-
fische highschool- en roadnovel over hoe de 
zoektocht van een achttienjarige naar zijn 
verdwenen, vermeende grote liefde gaande-
weg verandert in een zoektocht naar de zin 
van literatuur en daarmee het leven — tot 
de kanshebbers behoorden, werd niet als 
verrassend ervaren. Maar op de nominaties 
van Zeitoun (Dave Eggers), Muleum (Erlend 
Loe), Trouw is de ander wang (Peter Bekkers) 
en Dagen van gras (Philip Huff) reageerde 

de boekenwereld verdeeld. (Zoals ze ook 
dit jaar deed op de nominaties van Robert 
Williams’ Luke en Jon, een roman waarin een 
bijzondere vriendschap centraal staat, en 
de verontrustende, licht sarcastische verha-
lenbundel Vogels die vlees eten van Thijs de 
Boer, beide ook uitgebracht in een fonds voor 
volwassenen).

Uitgeefster Thille Dop van Moon, die 
een klein, maar interessant Young Adult-
fonds beheert, vond het ‘jammer dat het 
merendeel van de genomineerde titels, 
boeken voor volwassenen’ waren. Terwijl 
Jean Christophe Boele van Hensbroek van 
Lemniscaat — de uitgever die met de ‘In-
Between’-reeks en ‘Made-in-the-USA’ zich-
zelf als ‘aanstichter van het Young Adult-virus 
in Nederland’ ziet — juist verheugd was dat 
de jury had getracht traditionele grenzen te 
slechten.

Zoals iedereen die zich met jongeren-
literatuur bezighoudt, werd ook de vakjury 
van de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs 
zowel bij de editie van vorig jaar als dit jaar 
onvermijdelijk geconfronteerd met de vraag 
wat Young Adult-literatuur eigenlijk is. Is het 
wel een apart genre, of is het een slimme mar-
ketingvondst? Wat voor soort boeken komen 
in die Young Adult-kasten terecht? En wie zijn 
die jongeren eigenlijk voor wie die boeken 
zijn bestemd? Auteurs, uitgeverijen, boek-
handelaren, docenten, lezers, critici en litera-
tuurwetenschappers: geen van allen kunnen 
ze het met zekerheid zeggen.

Floortje Zwigtman, die dit jaar met 
Spiegeljongen voor de prijs was genomineerd 
en — zo zou je denken — een jongerenauteur 
pur sang is, noemt in ‘Een keuze voor vrijheid’ 
(Literatuur zonder Leeftijd, 83, najaar 2010) het 
zoeken naar een precieze definitie van het 
genre ‘een even zinloze en onzalige bezig-
heid als het zoeken naar een antwoord op de 
vraag ‘wat is literatuur’. Want, vindt Zwigtman,  
‘elk boek is een complex universum, dat niet 
in een paar zinnen beschreven kan worden, 
maar gelezen moet worden’.

Zwigtman is niet de enige auteur die er 
zo over denkt. Debutant Philip Huff — door 
de Bezige Bij geïntroduceerd als auteur voor 

volwassenen  — gaf in een interview in De 
Groene Amsterdammer te kennen dat hij ‘voor 
niets of niemand anders dan het verhaal zelf 
schrijft’. Dagen van gras wilde hij schrijven 
als het relaas van een wat onzekere jongen 
van een jaar of zeventien, achttien die in zijn 
eigen taal en direct van toon over zijn weder-
waardigheden vertelt. Daardoor, denkt Huff, 
kreeg het boek een stijl die lezers van die leef-
tijd aanspreekt en werden zij zo het publiek. 
Thematiek, stijl en inhoud maken dat je kan 
spreken van jongerenliteratuur, oorlogslitera-
tuur, homoliteratuur etc. Maar als een boek 
echt goed is, als er te herkennen en verken-
nen valt, als het ontroert en ontregelt, dan 
vervalt dat voorste woord onmiddellijk, con-
cludeerde Huff volkomen terecht.

Auteurs als Zwigtman en Huff, maar 
ook de artikelen in het themanummer 
over Young Adult-literatuur van Literatuur 
zonder Leeftijd (83, najaar 2010) en het laat-
ste nummer van De Leeswelp (2011, nr. 5) 
van Helma Van Lierop-Debrauwer en Peter 
van den Hoven, die beiden beschrijven hoe 
boeken over opgroeiende jongeren zowel 
wortels hebben in de volwassenenliteratuur 
als de jeugdliteratuur en hoe deze boeken 
van het toeval afhankelijk lijken te zijn of ze 
in een volwassenen- of jeugdboekenfonds 
terechtkomen, bevestigen eens te meer dat 
wat goed is niet in een hokje met leeftijds-
aanduiding past: een gulden regel die welbe-
schouwd afrekent met alle genreliteratuur en 
de grens tussen volwassenen- en adolescen-
tenliteratuur compleet doet vervagen.

Tja, daar sta je dan als vakjury van de 
Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs. Want als 
het genre eigenlijk misschien niet bestaat, 
waar moet je dan beginnen met lezen en 
waar eindigen? En is de te beoordelen stapel 
dan niet onvermijdelijk altijd incompleet? 
Peter van den Hoven heeft helemaal gelijk 
in zijn artikel ‘Grenzeloze adolescentenlitera-
tuur’ (De Leeswelp, 2011, nr. 5) wanneer hij stelt 
dat de grens tussen jongerenliteratuur voor 
volwassenen en jongerenliteratuur voor jon-
geren niet langer meer alleen lijkt te worden 
bepaald door literaire kwaliteit en diepgang 
(of juist gebrek daaraan), maar vooral ook 

meer dan de ontwikkelingsroman
Jongerenliteratuur is volwassen geworden
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door praktische afspraken van uitgevers, pro-
ductie en distributiesystemen. Illustratief is 
wat dat betreft Muleum van de Noor Erlend 
Loe, de winnaar van vorig jaar van de Jonge-
renliteratuur Prijs voor het beste buitenlandse 
boek. Dit hilarische fictieve dagboek van de 
hand van een achttienjarige  — een onver-
wachte ode aan het leven terwijl het bij de 
dood begint — is in Noorwegen voor jonge-
ren uitgegeven, maar in Nederland voor vol-
wassenen. Even illustratief is de buitenlandse 
winnaar van dit jaar, Ik ben de sterkste van de 
Italiaan Christian Frascella, dat in eigen land 
voor volwassenen is uitgebracht, terwijl deze 
meesterlijke coming-of-age-roman over een 
zeventienjarige Italiaanse straatjongen die 
probeert te overleven door fysiek en verbaal 
om zich heen te slaan, in Nederland bij het 
jongerenfonds van Moon is terechtgekomen.

Het feit dat grenzen kennelijk nogal 
willekeurig worden getrokken en dat de lite-
raire kwaliteiten van wat eens jeugdboeken 
waren zo enorm zijn toegenomen, maakt 
het voor de vakjury van de Dioraphte Jon-
gerenliteratuur Prijs meer dan gerechtvaar-
digd en zelfs noodzakelijk om ook boeken 
te beoordelen die aanvankelijk voor volwas-
senen zijn uitgegeven, om zo grenzen te 
slechten. Dat betekent niet dat alle boeken 
waarin jongeren centraal staan automatisch 
tot jongerenliteratuur behoren. Ademschom-
mel van Nobelprijswinnaar Herta Müller is als 
een ‘portrait of the artist as a young man’ en 
als relaas van een zeventienjarige jongen die 
gaandeweg het verhaal zijn (homo)seksua-
liteit ontdekt, ogenschijnlijk een jongeren-
boek. Maar Müllers unieke literaire vermogen 
dat voor alle honger en ellende die de Duitse 
Roemenen tijdens de Goelag ondervonden, 
zeer indringende poëtische beelden vindt, 
maakt haar vermeende coming-of-age-roman 
tot zo’n ongeëvenaard stilistisch meester-
werk over het uitzichtloze grote lijden van de 
mens, dat je bijna vanzelfsprekend een grens 
trekt tussen jong en volwassen.

Als jury die literatuur voor jongeren 
beoordeelt, moet je daarom oppassen je te 
beperken tot de uit de bildungsroman voort-
gekomen moderne literatuur over jongeren: 
het realistische, sociaalpsychologische genre 
waarin het (vaak) moeizame (mentale en 
fysieke) proces van volwassenwording cen-
traal staat. In Het begin van een einde (Litera-
tuur zonder Leeftijd, 83, najaar 2010) schrijft 
Aidan Chambers niet voor niets en zeker 

terecht dat ‘jeugdliteratuur niet slechts een 
genre is, omdat het alle genres kan omvatten’.

Maar toch, in de wereld van het 
Nederlandstalige jongerenboek worden fan-
tasyverhalen en sciencefictionromans van 
oudsher met de nodige argwaan ontvangen 
en werd vorig jaar de nominatie van Dave 

kiezen en verliezen, over zoeken en vinden — 
dicht bij huis of ver weg, in onze tijd, of in een 
andere tijd —, en over het gevecht tegen de 
hypocrisie van de volwassenenwereld en hoe 
ze daar de revolutie kunnen verkondigen en 
grenzen kunnen doorbreken.

Logischerwijs draait het merendeel 

‘Grenzen slechten, verbreden en niet beperken en zoeken naar zoveel 

mogelijk onconventionele kwaliteitsboeken over zoekende zielen: dat is de 

taak van de vakjury van de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs, die uiteinde-

lijk altijd vanuit de literaire kwaliteit van de tekst zal beoordelen.’ 

Eggers’ Zeitoun, een waargebeurd verhaal 
over een Syrische moslim die een eerzaam 
bestaan in Amerika opbouwt, maar zich na de 
orkaan Katrina noodgedwongen moet afvra-
gen of het de gemaakte keuzes in zijn leven 
zijn, of zijn afkomst en geloof die zijn identi-
teit bepalen, door de meeste critici en (jon-
geren)literatuurkenners gediskwalificeerd 
als roman voor de doelgroep. Dat brengt 
mij terug bij de essentiële vraag voor wie de 
boeken die de vakjury van de Jongerenlitera-
tuur Prijs moet beoordelen zijn bedoeld.

Natuurlijk, ‘de jongere’ bestaat net 
zo min als ‘de volwassene’ en de doelgroep 
onderscheidt zich vooral door zijn enorme 
diversiteit. Dat betekent niet dat er geen 
algemene en universele karakteristieken zijn. 
Uitermate behulpzaam in de zoektocht daar-
naar is de definitie in Van Dale Groot Woorden-
boek van de Nederlandse Taal: ‘adolescentie’ 
wordt daarin omschreven als de ‘overgangs-
periode tussen puberteit en volwassenheid, 
waarin de jongere een eigen identiteit moet 
ontwikkelen’. Dat geeft houvast en doet 
onmiddellijk denken aan heel wat jeugdigen 
die we kennen vanuit de wereldliteratuur: 
jonge rebellen die zoals Holden Caulfield uit 
The Catcher in the Rye in hun zoektocht naar 
eigenheid constant dwarsliggen. Of juist 
geboren twijfelaars: de Hamlets, Woutertjes 
Pieterse of Kees de Jongens die al dan niet 
met een gezonde dosis zelfrelativering vro-
lijk of vervaarlijk balanceren op de rand van 
een existentiële crisis. Vanzelfsprekend leest 
dit soort met zichzelf worstelende jonge-
ren liefst over thema’s die aansluiten bij hun 
eigen levensfase: over seks, drugs en rock-
‘n-roll, over romantiek, over zielenstrijd, over 

van de boeken dat voor de Jongerenlitera-
tuur Prijs in aanmerking komt rond die the-
ma’s. Soms weerspiegelt de thematiek zich 
in de verhaallijn, soms in de handelingen van 
de vaak, maar niet noodzakelijkerwijs jonge 
hoofdpersonages en soms in de stijl en toon 
die moeten verleiden door humor, spanning, 
eigentijdsheid en oorspronkelijkheid.

Vanzelfsprekend zijn jongeren gevoe-
lig voor sensationele verhalen die zich afspe-
len onder hun eigen ogen in hun eigen 
wereld, daar waar hun toekomst ligt en op ze 
wacht. Verhalen die vragen oproepen over 
onze samenleving, over onze cultuur, over 
onze waarden en normen en onze morali-
teit, zoals Zeitoun van Dave Eggers, die niet 
voor niets zo populair is bij de doelgroep, en 
De Gelukvinder van Edward van de Vendel, 
maar ook andere boeken uit de ‘Slash’-reeks 
(Querido).

Tegelijkertijd willen veel jongeren — 
op hun weg naar volwassenheid  — niet 
alleen herkennen, zoals in het literatuuron-
derwijs nogal eens onterecht wordt gedacht, 
maar ook verkennen en nieuwe plekken ont-
dekken. Ze willen niet alleen in de spiegel 
kijken, maar er doorheen stappen. Ze willen 
geen beperking, maar vrijheid en verrijking. 
En dus moeten ze kunnen terugvallen op hun 
verbeeldingskracht: ons besef van ethiek en 
esthetiek danken we uiteindelijk niet alleen 
aan ons vermogen om alledaagse ervaringen, 
sympathie en empathie met elkaar te verbin-
den, maar juist aan de kracht van de fantasie. 
Grenzen slechten, verbreden en niet beper-
ken en zoeken naar zoveel mogelijk oncon-
ventionele kwaliteitsboeken over zoekende 
zielen: dat is de taak van de vakjury van de 
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Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs, die uit-
eindelijk altijd vanuit de literaire kwaliteit 
van de tekst zal beoordelen. Of die boeken 
uit een fonds voor volwassenen of jongeren 
komen interesseert de doelgroep, die zich 
tegenwoordig onderscheidt van vroegere 
generaties door haar grenzeloosheid, zelf 
in het geheel niet, getuige haar keus dit jaar 
voor het bekronen van Mama Tandoori van 
Ernest van der Kwast, die in zijn boek over zijn 

Bespiegelingen van de jury 
De Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs 2011

Als lid van de vakjury van de Dioraphte Jonge-
renliteratuur Prijs rust een grote verantwoor-
delijkheid op je schouders: niet alleen moet je 
met je collega’s op zoek naar het beste Neder-
landstalige en buitenlandse jongerenboek 
volgens de literaire criteria, maar ook moet 
je je voortdurend afvragen of het te lezen 
boek wel jongerenliteratuur is. Immers — en 
het is al vaker gesteld in recente artikelen 
over Young Adult-literatuur in dit tijdschrift 
(De Leeswelp 2011, nr. 5) — de grens tussen dat 
wat literatuur voor jongeren en volwassenen 
is, lijkt tegenwoordig behalve door inhoud en 
kwaliteit vooral te worden bepaald door toe-
vallige, praktische afspraken tussen auteurs, 
uitgevers, distributie- en productiesystemen. 

Gelukkig worden uitgevers zich hier-
van steeds meer bewust. Zo hebben zij 
afgelopen voorjaar voor de Jongerenlitera-
tuur Prijs van 2011 een heel aantal titels inge-
stuurd die aanvankelijk voor volwassenen 
zijn uitgegeven: Mama Tandoori van Ernest 
van der Kwast bijvoorbeeld, de winnaar van 
de publieksprijs, en de kortverhalenbundel 
Vogels die vlees eten van Thijs de Boer, die 
uiteindelijk de shortlist heeft gehaald. Een 
goede inschatting van die uitgevers en dus 
een volkomen terechte keuze.

Maar, was de te beoordelen stapel 
daarmee compleet? Tijdens de eerste ver-
gadering besloot de jury om nog een keer 
het literaire jaar na te lopen en goed in het 

geheugen te graven. Dat resulteerde in het 
opvragen van enkele potentieel interessante 
titels, waarover vervolgens in alle hevigheid is 
gediscussieerd. Is Legende van een zelfmoord 
van David Vann (een longlisttitel) bijvoor-
beeld nog wel jongerenliteratuur? Past het 
gekozen perspectief? Is de thematiek (de 
zelfmoord van een volwassen man, vader en 
echtgenoot) niet te afstandelijk en beklem-
mend? En speelt deze in zichzelf gekeerde, 
consequent onverantwoordelijke vader (in 
overeenstemming met die van Vann) niet een 
te centrale rol in de verhalenbundel? 

De discussies bevestigden dat niet 
ieder goed boek in een hokje met leeftijds-
aanduiding past. Neem bijvoorbeeld Luke 
en Jon, Robert Williams’ debuut, dat hij als 
Young Adult-fiction heeft geschreven en ook 
als zodanig in Engeland is uitgegeven, ter-
wijl het in Nederland als volwassenenroman 
helaas onopgemerkt bij Prometheus terecht 
is gekomen. De jury wad het snel eens: dit 
verhaal is niet alleen uitstekend geschreven, 
maar ook een klassieke jongerenroman, een 
karakteristiek coming-of-age-verhaal dat door 
de thematiek, stijl, toon en inhoud ontegen-
zeggelijk het etiket Young Adult verdient. 
Hoofdpersonen zijn Luke Redridge, vanuit 
wiens perspectief het verhaal wordt verteld, 
en Jon Mansfield: twee gevoelige, dromerige 
jongens van een jaar of dertien, veertien, die 
het gemis van een moeder delen en door hun 

achtergrond voor veel jongeren te herkennen 
zijn als typische vertwijfelde buitenstaan-
ders. Luke, getalenteerd schilder, is recent 
verhuisd naar een bouwvallig huis aan de 
rand van een dorp in Lancashire’s landelijke 
heuvellandschap, waar hij woont met zijn 
vader, een houten-speelgoedmaker die sinds 
zijn manisch-depressieve vrouw is veronge-
lukt (of was het zelfmoord?) zijn troost in de 
drank zoekt. Jon woont bij zijn krakkemikkige 
grootvader en dementerende grootmoeder 
in een vervuild huis op ‘de heuvel’. Hij is in 
feite het mysterie van het verhaal: ‘gigantisch 
vreemd maar verre van onnozel’, een veelwe-
ter die kleren uit de jaren vijftig draagt en op 
school dus gepest wordt. Afgewisseld met 
ontroerende gedachten over zijn moeder 
en overpeinzingen over de dood, vertelt 
Luke rechttoe rechtaan en eerlijk, zoals jon-
gens dat kunnen, over hoe de vriendschap 
groeit tussen hem en Jon, die tot vervelens 
toe achtervolgd wordt door ‘sociaalwerkers’. 
Het is Luke’s vanzelfsprekende vertelstem, 
balancerend tussen die van een puber en 
volwassene in, waarmee dit verhaal zich 
onderscheidt: soms naïef, soms nuchter en 
afstandelijk, soms ontroerend, maar nooit te 
sentimenteel en altijd met ruimte voor typi-
sche Britse, cynische understatements. Zo 
heeft Luke na het overlijden van zijn moeder 
geleerd dat als iemand dood is, mensen graag 
voor je willen koken. ‘Echt waar’, vertelt Luke 

Indiase ‘roots’ als geen ander in staat is te ver-
leiden door zijn vlotte vertelstem, cynisme en 
humor.

Jongerenliteratuur bestaat, hoe mistig 
het begrip ook is. Zeker, het begrip Young 
Adult is ontegenzeggelijk een slimme marke-
tingvondst. Maar dat is het niet alleen. Het is 
ook literatuur voor moderne jongeren, grof-
weg vanaf zo’n jaar of vijftien als ze de eerste 
onzekere jaren van de puberteit achter zich 

hebben gelaten. Anno 2011 behelst die litera-
tuur veel meer dan het genre van de klassieke 
ontwikkelingsroman. In dat opzicht is jonge-
renliteratuur niet alleen net zo grenzeloos als 
de doelgroep waarvoor ze is bestemd, maar, 
zoals de juryvoorzitter van dit jaar, Ronald 
Giphart, tijdens de feestelijke uitreiking van 
de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs sprak, 
ook volwassen geworden. In alle opzichten.

door Mirjam Noorduijn &  Jürgen Peeters
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vervolgens. ‘We kwamen om in het eten. 
Binnen twee dagen zat de vriezer vol en op 
het laatst moesten we eten weggooien’. Zo’n 
ontnuchterende toon spreekt jongeren aan. 
Zoals dat ook geldt voor het hoopvolle einde, 
dat weemoed en realiteitszin treffend com-
bineert. Wanneer Luke, zijn vader en Jon de 
as van Lukes moeder uitstrooien in de Ierse 
zee en hun boot onverwachts wordt opge-
stuwd en meegenomen door een plotselinge 
gigantische golf, gelooft Luke niet dat dat 
een ‘laatste knuffel van zijn moeder is’, of ‘een 
boodschap van boven’, maar dat het gewoon 
iets onverklaarbaars is: bijzonder, maar meer 
ook niet en voldoende krachtig om hem met 
zijn leven verder te laten gaan.

Over de Nederlandstalige winnaar 
van de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs, 
De hemel van Heivisj van Benny Lindelauf, is 
in tegenstelling tot eerder genoemde titels 
juist weinig discussie gevoerd. Misschien 
wel omdat De hemel van Heivisj het ultieme 
voorbeeld is van een boek dat niet in een 
hokje past. Lindelaufs meesterwerk is uitge-
geven als een jeugdroman en dat is begrij-
pelijk en terecht. De hemel van Heivisj wordt 
met vaart verteld vanuit het perspectief van 
Fing die over alles twijfelt, maar tijdens de 
oorlogsjaren definitief afscheid moet nemen 
van haar eigen magische kinderwereld en 
wordt gedwongen om volwassen keuzes te 
maken. Maar goedbeschouwd is het kleur-
rijke verhaal over de Limburgse familie Boon 
een in alle opzichten grenzeloos verhaal. Het 
is een magisch realistische oorlogsroman, 
een psychologische thriller, een spannende 
familiegeschiedenis en een bonte verzame-
ling Limburgse volksverhalen. Het is een vol-
wassen, hecht gecomponeerde roman, rijk 
aan personages, rijk aan fraaie beelden, rijk 
aan sprankelende dialogen en aan humor en 
tragiek. Het is een boek waarop geen enkel 
etiket past, omdat ieder woord en iedere 
zin op zijn plaats staat en daarom een groot 
lezerspubliek verdient. 

Ook Spiegeljongen, het sluitstuk van 
Floortje Zwigtmans magistrale trilogie ‘Een 
groene bloem’, verdient veel meer volwassen 
lezers, al geldt dat vanzelfsprekend voor de 
trilogie als geheel. En dan hoeft dit literaire 
huzarenstukje echt niet met een aparte editie 
voor volwassenen te worden behept, zoals 
met Schijnbewegingen gebeurde. Het bleek 
een slimme, volgens de uitgeverij echter 
broodnodige marketingstrategie, om Zwigt-

mans veelvuldig bekroonde adolescentenro-
man ook bij een publiek van volwassen lezers 
te promoten, al beschikt Schijnbewegingen 
volgens de jury over meer dan voldoende 
inhoudelijk potentieel en literaire zeggings-
kracht om ook zonder dergelijke trucs een 
ruim publiek aan te spreken. Immers, niets 
menselijks is protagonist en zelfverklaard 
antiheld Adrian vreemd: gedreven door bit-
tere gevoelens van haat, jaloezie en wraak 
bespioneert hij zijn ex-geliefde Vincent, komt 
hij in contact met de even macabere als intri-
gerende lady Kinderly en bezondigt hij zich 
aan diefstal, prostitutie en chantage. Behalve 
de fascinerende verhaalstof biedt Zwigtman 
de lezer een rijkgeschakeerd en historisch 
correct portret van het Victoriaanse Londen, 
met zowel inkijk in de flamboyante levens-
stijl van de gegoede klasse, als een authen-
tiek portret van het armoedige straatleven. 
Met de kleurrijke en sensitieve taferelen van 
het Parijs uit het fin de siècle, schaart   ‘Een 
groene bloem’ zich stilistisch tevens vigou-
reus in het lijstje van grote stadsromans als 
Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz of Ulysses 
van James Joyce. De schuchtere zoektocht 
van een adolescent naar het eigen ik getuigt 
van diepmenselijke inzichten in de psyche en 
het ruime scala aan verborgen en verdron-
gen verlangens dat ons drijft en vormt zo een 
herkenbaar klankbord voor adolescenten en 
volwassenen. Zonder concessies te doen aan 
een mogelijke doelgroep, zonder te moralise-
ren en zonder in storende gemeenplaatsen te 
vervallen, biedt Zwigtman de lezer een boei-
end, levensecht en universeel portret van een 
adolescent op weg naar volwassenheid.

zijn schriftuur. Hij slaat zich — al dan niet let-
terlijk — door het leven, problemen lost hij 
op met z’n vuisten, al gaat hij daarbij steeds 
weer op z’n bek. Die grenzeloze zelfover-
schatting maakt de naamloze protagonist 
bijwijlen onuitstaanbaar, maar biedt wel de 
mogelijkheid om zijn weinig aantrekkelijke 
milieu  — een troosteloos Italiaans dorpje 
waar hij met zijn aan alcohol verslaafde vader 
en godvrezende kwezelachtige zus samen-
woont — te relativeren. Als hij verliefd wordt 
op de bloedmooie Chiara en zijn vader met 
een levensbedreigende levercirrose in het 
ziekenhuis belandt, raakt het verhaal in een 
stroomversnelling en wordt de ik-persoon 
op nietsontziende en toch liefdevolle manier 
ontmaskerd. Frascella maakt subliem gebruik 
van het procedé van de onbetrouwbare ver-
teller. De humoristische, vaak sarcastische stijl 
sluit naadloos aan bij de setting en maakt de 
gebeurtenissen extra markant. Het zal voor 
de Italiaanse regisseur Marco Martani alvast 
geen sinecure worden om Frascella’s debuut 
naar het witte doek te vertalen.

Nog meer zoekende zielen bevolken 
Vogels die vlees eten, het meer dan belofte-
volle debuut van de jonge Nederlander Thijs 
de Boer. De overkoepelende thema’s verbin-
den de diverse tranches de vie en maken van 
deze verhalenbundel een verrassend consi-
stent geheel. Vrolijke, zorgeloze vertelsels zijn 
het echter allerminst; hier is een auteur aan 
het woord die zijn lezers — adolescenten én 
volwassenen — serieus neemt. In tien veront-
rustende portretten karakteriseert De Boer 
onbeholpen, gevoelige zielen, die vanwege 
hun onvermogen tot participatie vluchten 

‘De schuchtere zoektocht van een adolescent naar het eigen ik getuigt van 

diepmenselijke inzichten in de psyche en het ruime scala aan verborgen en 

verdrongen verlangens dat ons drijft en vormt zo een herkenbaar klankbord 

voor adolescenten en volwassenen.’ 

Christian Frascella heeft geen grote 
gebaren of fantastische plotwendingen 
nodig in zijn debuut Ik ben de sterkste, dat in 
thuisland Italië overigens in het volwasse-
nenfonds van uitgeverij Fazi Editore terecht-
kwam. De coming-of-age van z’n irritante en 
balorige protagonist, die daardoor net zo 
ontwapenend overkomt, vormt het hart van 

in verdovende middelen, therapie en medi-
catie. In enkele passages vervaagt de grens 
tussen realiteit en fantasie zelfs volledig, en 
biedt de auteur met verve een inkijk in de 
verwrongen denkbeelden en gesublimeerde 
fantasieën van zijn personages. Het maakt 
hun vaak bizarre relaas treffend herkenbaar 
en ontwricht op betekenisvolle wijze aller-



|   DE LEESWELP 6   | 2011230230

Young aDuLt-LitEratuur

hande zekerheden. De afstandelijke, sarcas-
tische ondertoon wordt versterkt door de 
schijnbaar objectieve observaties  — in de 
meeste verhalen is een belevende ik-verteller 
aan het woord — en fungeert als dam tegen 
de harde werkelijkheid. Dan rijst de vraag — 
meermaals vanuit pedagogisch-didacti-
sche hoek — of deze verhalen eigenlijk wel 
geschikt zijn voor adolescenten, en niet beter 
exclusief naar een volwassenenfonds ver-
bannen worden, waar lezers met de nodige 
(levens)ervaring en background deze inkt-
zwarte histories kunnen (h)erkennen. Volgens 
de jury van de Dioraphte Jongerenliteratuur 
Prijs is dat alvast geen goed idee. Immers, 
adolescenten serieus nemen betekent ook 
hen de schaduwzijden van het bestaan niet 
onthouden, hen integendeel een gevarieerde 
blik op de ons omringende wereld te presen-
teren waarin lang niet altijd alles rozengeur 
en maneschijn is. 

Precies hetzelfde kan overigens 
gezegd worden over de verhalenbundel 
Als ik dat had geweten, het debuut van de 
Australische auteur Amanda Maxwell. Ook zij 
biedt de lezer hoogst ongemakkelijke, vaak 
absurde situaties waarin haar personages 
onhandig ronddwalen in het precaire span-
ningsveld  tussen jeugd en volwassenheid. 
Maxwell bedient zich van een beeldrijke taal 

met sterke zeggingskracht, zodat de ware 
toedracht van haar ongemakkelijke waar-
heden zich slechts aan aandachtige lezers 
openbaart.

De twintig boeken op de longlist 
bieden een gevarieerde staalkaart van het 
allerbeste wat literaire auteurs te bieden 
hebben, zonder daarbij in het rigoureuze 
onderscheid ‘adolescenten versus volwas-

senen’ te vervallen. Hoe mooi zou het zijn als 
de literaire jury’s voor de volwassenenromans 
ook eens over de grens heen zouden kijken 
en romans als De Hemel van Heivisj, Spiegeljon-
gen en Ik ben de sterkste zouden meewegen, 
onder het motto dat we uiteindelijk allemaal 
zoekende zielen zijn en grenzen moeten over-
schrijden als we antwoorden willen vinden.


