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Jeugboeke moet ook  
die ouers opvoed

VIR MEER INLIGTING OOR DIE JONGSTE BOEKE UIT DIE  
LAPA UITGEWERS-STAL, BESOEK WWW.LAPA.CO.ZA.

Jeugboeke word wêreldwyd deur 
mense geskryf wat heelwat ouer 
as hul teikenmark is, al is die 

Amerikaanse jeugskrywer John 
Green ’n “kid” deur Natalie  
Robehmed, ’n finansiële joernalis, 
genoem. Dit was in 2014 en op die 
dag toe Green danksy die uit-
stekende verkope van sy boeke die 
eerste keer tot Forbes se Celebrity 
100-lys toegelaat is. 

Goeie jeugboeke verkoop goed. 
Ook in Suid-Afrika bly dit van die 
beste verkopers en die skrywers 
word soos rocksterre by skole 
verwelkom.

Maar in albei lande is daar egter 
ouers wat vreeslik gou op hulle 
perdjies klim oor die “gemors” wat 
in skole toegelaat word. Hoe hoër 
die skrywer vlieg, hoe bitsiger die 

kommentaar. Vra maar vir John 
Green.

In 2006, ’n jaar nadat Looking for 
Alaska verskyn het, gee die 
American Library Association die 
Michael L. Printz-toekenning aan ’n 
taamlik onbekende John Green. 
Nege jaar later waarsku hierdie 
einste vereniging dat John Green, 
nou baie bekend, se Looking for 
Alaska een van die boeke is wat tot 
die meeste klagtes in Amerikaanse 
skole gelei het. Dié sage duur steeds 
voort en die boek word tans in vele 
skole verban.

Looking for Alaska is in der 
waarheid konserwatief. Teen die 
einde van die boek het die outjie nog 
nie een keer sy hand onder die 
meisie se hemp ingedruk nie. 
Waarom dan die uitbarsting? Ouers 

haal één bladsy aan waar die twee 
dit oorweeg om orale seks te 
probeer, en dit toe nooit regkry nie. 
Daarmee skiet hulle die boek af 
sonder om dit te lees.

Jeugverhale moet ouers ook 
eintlik opvoed, reken Marita van der 
Vyver: “Dis waarom ek ouers 
aanmoedig om ook tienerboeke te 
lees, veral van skrywers soos John 
Green wat die grense van die genre 
verskuif. Dis één manier om te 
verstaan wat in jou tienerkind se kop 
aangaan.” 

Die tienerjare is ’n tyd vir 
eksperimente. Tieners sál risiko’s 
neem. Dit is deel van die 
grootwordproses.

“Ek dink nie die meeste tieners 
soek ’n storie wat al die realiteite 
mooitjies filter nie,” sê Noreen 
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Nolte, wat onlangs ’n puik debuut, 
Om te dans, gelewer het. Sy dink dat 
jeugboeke juis vir tieners op ’n 
veilige manier blootstelling kan gee 
aan dinge wat buite fiksie bitter 
gevaarlik kan wees.

Wat sal dus taboe wees? 
“In die algemeen dink ek daar 

bestaan deesdae relatief min taboes 
in die jeugliteratuur, en dit is beslis 
’n goeie ding dat skrywers nie meer 
hoef te skroom om netelige kwessies 
kaalvuis te takel nie,” sê Jaco Jacobs, 
een van die suksesvolste 
jeugboekskrywers in Afrikaans. “Ek 
het egter ’n broertjie dood daaraan 
wanneer skrywers duidelik sekere 
tonele of dialoog in ’n boek sit bloot 
ter wille van die moontlike 
omstredenheid wat dit kan 
veroorsaak, en die aandag wat die 
boek dan noodwendig sal kry.”

Anzil Kulsen, skrywer en 
projekorganiseerder van die ATKV 
in die Noord-Kaap, het al verhale 
vertel van tieners wat met prostitusie 
deurmekaar raak, juis omdat sy sien 
wat om haar in die land se arm 
streke gebeur. Sy pas egter deeglike 
selfsensuur toe. “My karakters 
bepaal watter mate van sensuur 
toegepas word. Ek voel nooit 
gedwonge om te sny aan sekere 
eksplisiete detail in die storie nie, 
tensy die aard van die karakter dit 
vereis.”

Taboes? Daar is een taboe waaroor 

jeugskrywers saamstem: Onder geen 
omstandighede mag jongmense voel 
daar word gepreek nie. François 
Bloemhof, wat al, soos Anzil, 
tienerprostitusie in sy boeke 
aangeraak het, sê: “Ek laat my deur 
die storie lei. En deur die tema, 
hoewel ek (net soos die meeste 
tieners) my doodgril vir Die 
Gevreesde Boodskap.”

Hiermee gaan Carina Diedericks-
Hugo akkoord: “ ’n Mens – veral 
tieners – kom baie gou agter as ’n 
boek ’n valse of pretensieuse of 
paternalistiese ondertoon het,” sê sy.

Carina het self al die sensorkwas 
beleef. Sy is deur lede van ’n 
voorskryfpaneel genader met ’n 
versoek om één toneel, waar twee 
tieners saam bad, uit haar novelle 
Die verdrinking van Josua van Eden te 
haal. Dan sou dit voorgeskryf kon 
word. Klink dit soos Green? Toe sy 
weier omdat dit ’n smaakvolle, en 
totaal geloofwaardige deel van die 
boek uitmaak, is die boek in skole 
geïgnoreer.

Marita, wie se soms 
grensverskuiwende boeke wel 
gereeld in skole voorgeskryf word, 
sê: “Dis juis die uitdaging wat 
tienerboeke vir my as skrywer so 
onweerstaanbaar maak!” 

Dit is een ding om grense te 
verskuif, maar jy moet weet hoe ver 
jy jou leser, en hulle ouers, kan dryf. 

“Ek probeer om eerlik vir tieners 

te skryf, maar ja, soms moet ek ’n 
bietjie selfsensuur toepas omdat van 
my onderwerpe vir ouer tieners 
gewaagd is,” vertel Fanie Viljoen. 
Komende van iemand wat 
Breinbliksem en Pleisters vir die dooies 
op Afrikaanse tieners losgelaat het, 
sê dit baie.

’n Ongebreidelde houding van 
alles mag maar, geld dus nie. 
Annelie Ferreira, wat al dikwels 
bekroon is vir haar jeugverhale, 
noem byvoorbeeld dat Miemie du 
Plessis, haar uitgewer van Die 
rooikop, die leeu en die handgranaat wat 
by LAPA Uitgewers verskyn het, 
moes vra dat té gereelde verwysings 
na die hoofkarakter as vet, versag 
moet word. 

Sy mag vet wees, natuurlik, maar 
Miemie wou nie dat dit die hele tyd 
onder lesers se neuse gevryf word 
nie.

Dalkies moet volwassenes Marita 
se raad volg en ons jeugskrywers se 
boeke begin lees. Wees egter bereid 
om uitgedaag te word, want dit is 
wat jou tieners in elk geval gaan 
doen. “As jy té katvoet daarom loop, 
is jy irrelevant en ontrou aan jou 
leser,” sê François.

Lees tog asseblief die hele boek, 
nie net daardie een bladsy nie! “Teks 
sonder konteks is betekenisloos,” sê 
John Green. 
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