
Sterke jeugdboeken die laveren tussen 
verfrissende  humor  en  beklemmende 
tragiek

Als je het recente boekenaanbod voor wat oudere lezers bekijkt, lijkt het 
leven één oeverloze misère. Gelukkig zijn er nog jeugdschrijvers die met 
de nodige relativering en humor te werk gaan. André Sollie, Jan Simoen 
en Gerda De Preter, om er een paar te noemen. 

(…)
Waar  ligt  de  grens  tussen  puberaal  geklooi  en  crimineel  gedrag,  tussen  een 
recupereerbaar ‘schoffie’ en een definitieve slechterik. In zijn nieuwe roman  Slecht 
(16+)  verkent  jan  Simoen  die  schemerzone.  Nathan  Deweerdt  (16)  zit  in  een 
verhoorkamer bij de politie. Hij heeft wat uitgevreten en zijn agressie kan hij moeilijk 
onder controle houden. Wat zijn ‘delict’ precies is geweest, kom je in een ingenieus 
bedachte compositie mondjesmaat aan de weet. In de zes hoofdstukken, alternerend 
mét  en  zonder  flik  Vuerinckx-met-de-zwarte-snor,  laat  Simoen  zijn  held  in  de 
passages  waarin  Nathan  op  zijn  eentje  zit,  in  een  soort  monologue  intérieur, 
reconstrueren wat voorafging: een veraf gelegen kindertijd, met een dood zusje, een 
afvallige vader, een schat van een eenzame en te tolerante moeder, de ‘speciale acties’ 
met de kompanen op zijn twaalfde (van pissen in brievenbussen tot kleine brandjes), 
de sessies bij een therapeut… In de verhoorscènes krijg je dan weer een dubbel relaas 
van  de  feiten.  Cursief  lees  je  de  ware  toedracht:  hoe  Nathan  wraak  nam op  zijn 
hartsvriendin Elke, omdat die het plots aanlegde met de gehate Raf (“de marginaalste 
idioot tussen hier en Temptation Island”). Door de gesprekken met de politie heen 
hoor je een andere, onschuldigere versie, want: “Als je goed wil liegen, lieg dan vlak 
bij de waarheid.”
Jan  Simoen  schakelt  handig  een  paar  constante  achtergrondmotieven  in,  die  de 
spanning opdrijven: de klok, bijvoorbeeld, die tergend traag van 15.15 tot bijna 18 uur 
met  schokjes  de  tijd  registreert  in  de  verhoorkamer.  Ook  de  spiegelruit  als 
observatiepost voor de lezer én als hatelijk confronterend element voor de eenzaam 
tobbende Nathan is een slimme vondst. Simoen tekent zijn ‘held’ als een leeuw in zijn 
kooi. Stoerdoenerij en branie slaan geregeld om in wanhopige kreten om aandacht en 
affectie. Nathan probeert afwisselend zichzelf goed te praten en te minimaliseren wat 
er gebeurde, om daarna als een radeloos kind om zijn moeder te roepen en deuren in 
te trappen. “Mijn gedachten zwemmen in mijn hoofd als goudvissen in een veel te 



kleine kom.” Er wordt een stevige vaart aangehouden in het boek. Dat heeft alles te 
maken met de – soms wat buitensporige – balorige en onstuimige vertelstijl van het 
hoofdpersonage.  De  uitroeptekens,  scheldpartijen  en  woorden als  ‘fuck’,  ‘shit’  en 
‘pissed’ zijn niet  te  tellen.  Simoen beheerst  het  jongerenjargon perfect  en kent  de 
jeugdige fascinatie voor films als The Godfather en Scarface en voor hun hele cultuur 
als geen ander. Met veel inleving en begrip voor alle partijen, voor een ontspoorde 
jongen én voor een verstandige en oprecht luisterende politieman, schreef Simoen een 
boeiend  en overtuigend  portret,  waarin  ook rake  en  geestige  observaties  een  plek 
krijgen. 
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