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New adult
Flype of nieuw genre?

Ineens was het er: new adult. Maar is het nou echt een nieuw genre? Nee, zeggen de meesten. Ja, meent schrijfster Lis Lucassen. Met Hitte (Storm Publishers)
schreef ze als eerste Nederland.er een new adult-boek en dat was precies haar
bedoeling. 'lk lees heel veel new adult-boeken, vooral uit Amerika. Toen kreeg ik
het idee voor Hitte en dat was gewoon een new adult-verhaal''
Door St6phanie de Geus

et gerue new adult (NA)

komt overgewaaid vanuit
Amerika, waar het heel
erg populair is. Zo popuIair dat er inmiddels
nieuwe subgenres zijn
ontstaan. 'Je ziet dat paranormale new
adult-verhalen het daar heel goed doen,
maar ook verhalen over professionele
atleten ziin razendpopulair,' aldus Lucassen. Volgens haar is er dus wel degelijk een verschil tussen NA en young
adutt (YA). Waar de YA-personages nog
pubers zijn, zijn de NA-personages vijf
tot zesjaar ouder. staan ze op eigen
benen en studeren ze al. 'Ook zieje dat

deze personages in hun young adult-periode deuken opliepen en daar nu mee

geconfronteerd worden. Het zijn vaak
verhalen met zwaardere onderwerpen
zoals incest en zelfiioord. De verhalen
hebben vaak wel een hw2a ending en
bevatten de nodige humoq want het is
niet de bedoeling dat je er helemaal
depressiefvan wordt na het lezen''
Het zijn ook verhalen die bij uitstek
geschikt zijn om diversiteit in de maatschappij in aan te kaarten. Bijvoorbeeld
over hoofdpersonages in een rolstoel of
hoofdpersonages die worstelen met
homoseksualiteit.'De new adult-verhalen draaien om heftige ervaringen en

jezelf overwinnen. Maar ook hoe ie met
deze ervaringen omgaat en hoe je jezelf
accepteert zoals je bent,' zegf Natasja
Storm van Storm Publishers. Karal<terontr,vikkeling speelt in deze verhalen een
essentidle rol. Deze verhalen zijn volgens Lucassen erg populair in Amerika.

Ovenpinnen van obstakels
Maar is NA nou echt een nieuw genre?
J4 en toch ook nee. Storm: 'Dit soort
verhalen zijn niet nieuw. Maar door er
een nieuw label aan te hangen lcijgen

nieuw leven ingeblazen.'Op deze
manier r,'ult het een gat op voor de
lezers die de YA-boeken ontgroeid zijn
ze

Over Hitte - Lis Lucassen
Lynn werkt als animator oP een

vakantieresort als ze Daan

tegen-

komt. Vanaf het moment dat ze
elkaar zien voelen ze zich tot elkaar
aangetrokken. De relatie tussen de
twee ontwikkelt zich langzaam en
niet zonder slag of stoot. Beiden
dragen een geheim met zich mee
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dat ze niet bloot willen geven. Als
Lynn Daan dan eindelijk in vertrouwen neemt, beseft hij dat hij niet
achter kan blijven. Ze leren niet
alleen zichzelf te accepteren, maar
ook het verleden een Plekte geven.

van hen krijgt.Van hun Problemen,
hun worsteling en hun aantrekkings-

De afir,risseling tussen Lynn en Daan

in 66n ruk uitleest op een regenach-

zorgt ervoor datje een goed beeld

tige zondagmiddag.

kracht tot elkaar. Lis Lucassen zet een
vlot en sterk verhaal neer binnen het
new adult-genre. Een boek datje oP
het puntje van je stoel houdt en dat je
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en op zoek zijn naar iets nieuws.

Ook Hebban-redacteur Diana van Eynde is het hiermee eens. Op Hebban.nl
schreef zij de column'New Adult: Overrated?' 'Ik las de boeken met een andere verwachting. Ik verwachtte meer
erotiek in de boeken, maar dat was niet
zo. Zelf zoulk het geen new adult noemen, de hoofdpersonages gaan allemaal nog naar school waardoor ik het
meer young adult vind,' zegt Van Eynde.
'Wel zijn het gewoon heel goede verhalen met uitdagendere covers. Een echt
gerue vind ik het niet, het ziet er volwassener uit dan young adult, maar
daar houdt het ook mee op.'
Storm en Lucassen zijn het hier niet
mee eens. Volgens hen zit er wel degeIijk een lee{tijdsverschil tussen YA- en
NA-boeken. 'Deze verhalen g€um over
volwassen worden na je pubertijd,'
meent Storm. 'Het gaat over het overwirmen van obstakels, omgaan met

moeilijke erwaringen en de r,'raag: wat
wil ik?' Lucassen n.rlt aan: 'Ook zljn
new adult-boeken veel explicieter als
het gaat om romantiek en erotiek. In
young adult wordt het niet beschreven,
maar in new adult wel, daar is het een
essentieel onderdeel van het verhaal.'
Er zijn natuurlijk ook boeken die onder
het genre vallen, maar niet als zodanig
op de markt gezet worden. 'Zoals
Versl'ingerd vanlisette Jonlcnan,' zegl,
Lucassen, 'als die iets zwaarder neergezet was, dan was het ook een new
adult-boek, terwijl het nu op de markt
gebracht is als een chicldit.'Niet nieuw
dus, maar is het een genre?'Als je

New adult-schrijftips
Wil je zelf een NA-verhaal schrijven?

nes worden in young adult-verhalen niet

De volgende tips helpen je op weg.

beschreven, maar in new adult juist wel.
ln de new adult-verhalen draait het

Lees veel new

adult-boeken

voornamelijk om de emotionele

het genre en de doelgroep. Lucassen:

diepgang van de relatiejLucassen voegt
toe:'En daar mogen de vonken best
vanaf vliegen, maar let wel op dat de
romantische verhoudingen moeten

'Let hierbij goed op de ontwikkeling van

groeien en dat het geen in sta-loveis!

de personageslStorm voegt hieraan toe:
'Niet alleen leer je de doelgroep kennen,

Omdatde personages ouderzijn, mag je
vrijer met de taal omgaan. Lucassen:

door veel te lezen wordt je schrijfstijl

'Wees niet bang als een personage zijn

vloeiender en het werh inspirerendl

piemel een lul noemt, schrijf het gewoon

Een van de belangrijkste tips van zowel

Storm als Lucassen

is: lees

veel NA-verha-

len. Op deze manier raak je bekend met

op en censureerjezelfdan nietl

Leefje in & realistische problemen
Het draait in dit genre voornamelijk om

Diversiteit in verhalen

de onwvikkeling van de personages en

Lucassen:'Er is een roep om diversiteit. ln

de levensfase waarin ze zich bevinden.

Amerika verschijnen er steeds meer

Hoe beterjeje inleeft in deze fase, hoe
beter je verhaal - en hoe makkelijker het

boeken met homoseksuele hoofdpersonages die het vooral bij de vrouwelijke

schrijven gaat.

lezers goed doen. Zolang de romantiek

Lucassen:'De personages in een new

oprecht is en je dit als schrijver goed over
kunt brengen, maakt de geaardheid niet

adult-verhaal krijgen te maken met het
verwerken van een heftig probleem uit

hun pubertijd. Daar moeten ze nu mee
leren omgaan. Denk b'rjvoorbeeld aan de
gevolgen van incest, gevolgen van een

uitjNA is bij uitstek het genre om te
schrijven over dit soort (maatschappelijke) diversiteit

-

homoseksualiteit,

kidnapping, mishandeling, verkrachting,

handicaps, transseksualiteit, et cetera. Als
je dan toch aan het experimenteren bent

verslaafde ouders, tienerzwangerschap

met een nieuw genre, leef je dan ook

en dus jong moeder worden, maar ook

helemaal uitj adviseert Lucassen.

de gevolgen van bepaalde besluiten en
het leven met lichamdijke littekensiLeef
je dus goed in in de leeftijd (rond de 20)

enzorgdatje personage een groei

Schrijf in een Nederlandse setting
Een laatste, speciale tip van Lis Lucassen:
'schrijf als Nederlander ook echt een
boek dat zich in een Nederlandse setting
afspeelt. Als lezers een boekwillen lezen

meerdere new adult-boeken leest vallen
de overeenkomsten tussen de boeken
heel erg op. Dit zijn de genre-eisen en

doormaah. Storm:'Je personage maakt
een emotionele groei door en is aan het
einde van het boek dan ook merkbaar

dus is het voor mij wel een opzichzelf-

veranderdi

pakken ze eeider een boek van een

Censureerjezelf niet & erotiek

je boek veel herkenbaarder, want hoe

staandgenre.'
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Amerikaanse schrijver. Op deze manier is
Er is

Nieuwsgierig geworden naar new
adult? KUk op Schrijvenonline.org voor
de boekentips van Lis LLlcassen.

over een Amerikaans col/ege, dan

een goede dosis erotiek aanwezig in

de NA-verhalen, maar het moetwel

functioneel blijven. Storm:'De sekscd-

leuk zou het zijn om te lezen over een

ontgroening bij een Nederlandse
studentenvereniging?'
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