Graphic Novels op het Makkelijk Lezen Plein?
De laatste tijd bereiken me soms vragen over de geschiktheid van zgn. graphic novels voor het MLP.
De graphic novels waar het om gaat worden uitgegeven door uitgeverij De Fontein. Wikipedia geeft
de volgende omschrijving van een graphic novel, of - op z’n Nederlands - een striproman of
beeldroman: een stripverhaal dat uitgegeven wordt in boekvorm, met uitgebreide en ingewikkelde
verhaallijnen en gewoonlijk bedoeld voor volwassenen en vaak met een literaire inslag.
Een bekend voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Maus van Art Spiegelman.

Alle voorbeelden die ik vond via Google afbeeldingen waren eigenlijk stripverhalen, maar dan wat
dikker. En ze zijn inderdaad vooral voor volwassenen.
De graphic novels van De Fontein zijn eigenlijk
geen graphic novel, omdat ze veel gewone tekst
bevatten. En die vorm kennen we al veel langer in
de kinderliteratuur. Iedereen die wat ouder is en
een protestantse achtergrond heeft, kent
natuurlijk de serie van W.G. van der Hulst In de
Soete Suikerbol met de tekeningen van zijn zoon
W.G. van der Hulst jr., die het historische beeld
van velen hebben gevormd.

Recenter is de uitgave door uitgeverij Kluitman van de serie van Auke Herrema over Bolopiep, een
serie van slechts twee geestige boeken, die weer gesneuveld is door de lage verkoopcijfers. Erg

jammer, want de verhalen zijn grappig en aansprekend, maar kennelijk heeft de omslag de verkoop
dwars gezeten.

Herrema noemde zijn boek een streesboek, een strip-lees-boek. Een veel mooiere en Nederlandse(!)
naam dan de term graphic novel, die de lading ook beter dekt, nl. net als bij de boeken van Van der
Hulst een verhaal afgewisseld met striptekeningen. In het geval van Bolopiep vormen die een
geïntegreerd onderdeel van de tekst, in tegenstelling tot die van Van der Hulst waar de plaatjes vooral
illustratief zijn.
De ‘streesboeken’ van De Fontein zijn momenteel erg populair. De eerste die insloeg was Het dagboek
van een loser. Na dat succes volgden er meer. Nu zijn er:

Maar zijn deze boeken nu ook geschikt voor het Makkelijk Lezen Plein?
Eigenlijk staan we elke keer als we een graphic novel moeten beoordelen voor geschiktheid voor het
Makkelijk Lezen Plein weer voor een dilemma. We moeten rekening houden met kinderen met een
taalachterstand die wel kunnen lezen, maar niet snappen wat ze lezen en we hebben te maken met
kinderen met dyslexie voor wie strenge eisen gelden aan de lay-out en we hebben te maken met
kinderen met een aandachtstekortstoornis of een autistische stoornis. Die zijn weer gebaat bij rust in
de vormgeving.
In principe hebben boeken die razend populair zijn al snel een streepje voor. Ook al zijn ze wat
moeilijker te lezen dan andere boeken, het feit dat ze zo gewild zijn, maakt ze ook voor kinderen met
een leesprobleem aantrekkelijker.
Veel plaatjes in een boeken pleiten ook voor opname op het Makkelijk Lezen Plein. Ze maken de tekst
te overzien en brengen lucht in de tekst.

Drie van deze series zijn ook geschikt voor jongens. De boeken zijn humoristisch geschreven op een
manier die jongens aanspreekt. De hoofdpersonen zijn jongens. Ook al een pré dus.
Maar de lay-out?
Die is rommelig, druk en toch voor veel kinderen aantrekkelijk door de grappige illustraties. De vele
verschillende lettertypes zullen voor kinderen die behoefte hebben aan rust op de pagina lastig te
lezen zijn. Dat zijn kinderen met dyslexie, maar ook de ADHD’ers en de kinderen met NLD of PDDNOS. Maar wat het voor hen echt lastig maakt, is het feit dat de boeken om kosten te besparen op
dun papier gedrukt zijn. Daardoor schemeren de tekst en de plaatjes van de bladzijde aan de
achterkant door de bladzijde heen en dat maakt het echt lastig te lezen. Dit is eigenlijk het grootste
bezwaar tegen opname van deze ‘graphic novels’. We hebben dit bezwaar aan de uitgever
voorgelegd. Zij zullen zich erop beraden. Nadeel van dikker papier is helaas een hogere prijs en een
dikker boek.
Tot zij een oplossing hebben gevonden, is ons advies: kies vooral de titels waarin het bezwaar van
doorschemerende teksten het minst is. Maak een keuze uit het aanbod. Sommige kinderen zullen
afgeschrikt worden door deze dikke, drukke boeken. Ze geven al snel het idee dat er toch dikke,
moeilijke boeken op het MLP staan. Als er van elke serie een exemplaar op het MLP staat, weten
kinderen die van deze boeken genoten hebben, de andere delen wel elders in de bibliotheek te
vinden. En als je maar een klein plein hebt, beperk je dan tot 1 of 2 titels en adviseer kinderen, die
gemotiveerd zouden kunnen worden door deze boeken, de exemplaren uit de gewone kast te lezen.
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