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Samenvatting 

Inleiding en opdracht 

Senia Literair is een stichting die ongeveer driehonderd leesgezelschappen in Nederland 

begeleidt. De stichting doet dat door leesgroepen op te zetten, te ondersteunen en te voorzien 

van een discussiehandleiding: de leeswijzer. Dit begeleidend document bevat informatie over 

het boek, een interpretatie en ongeveer 25 – 30 lees- en discussievragen.  

   Senia Literair en haar leden zijn over het algemeen tevreden over de leeswijzer, maar de 

stichting is ook benieuwd naar het gebruik van de leeswijzer. Als dat kan, wil Senia Literair de 

leeswijzer gevarieerder maken en de effectiviteit ervan verbeteren. Via de Wetenschapswinkel 

Taal, Cultuur en Communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen werd opdracht tot onderzoek 

gegeven. 

 

Methode en uitvoering 

Het onderzoek bestond uit verschillende fasen: vooronderzoek,  analyse, veldonderzoek,  

conclusie en advies. 

   Eerst werd er vooronderzoek gedaan naar de geschiedenis en het karakter van 

leesgroepen, de organisatie Senia Literair en de theorie van Theo Witte. Deze theorie werd 

ontworpen voor het leesgedrag van scholieren van de middelbare school, maar kon ook voor dit 

onderzoek toegepast worden. Theo Witte formuleerde zes leesstijlen: belevend lezen, 

herkennend lezen, reflecterend lezen, interpretatief lezen, letterkundig lezen en academisch 

lezen. Deze leesstijlen kunnen van toepassing zijn op boeken, lezers en leesopdrachten. Ze 

worden vastgesteld aan de hand van bepaalde indicatoren (zoals de gelaagdheid van een verhaal 

of de complexiteit van de personages). Boeken die een belevende leesstijl van de lezer vragen 

zijn vaak spannend en kennen geen diepere laag, terwijl boeken met een academisch leesstijl 

mythische of filosofische verwijzingen kunnen bevatten en in lastige taal geschreven kunnen 

zijn. De lezer moet hierop inspelen; daarom vraagt een boek of een opdracht bij een boek een 

bepaalde leesstijl van de lezer. 

    In de tweede fase van het onderzoek werd bepaald op welke leesstijlen specifieke romans 

en de bijbehorende leeswijzers een beroep doen. De keuze viel op twee, door de leesgroepen veel 

gekozen, romans: Nest van Sanneke van Hassel en Kamer van Emma Donoghue. De gekozen 

romans werden door middel van de door Witte opgestelde indicatoren in een bepaalde leesstijl 

ingedeeld. Ook de leeswijzers werden geanalyseerd en gecategoriseerd. Op deze manier werd 

duidelijk dat lang niet alle vragen aansloten bij de leesstijl die het boek vraagt. 

    Als derde werd er een veldonderzoek gedaan. Respondenten werden verworven door 

gebruik te maken van het adressenbestand van Senia Literair. Uiteindelijk waren er drie 

groepen per boek bereid om mee te werken aan het onderzoek. Ze stemden in met 

geluidsopnamen en het observeren van de bespreking van een boek. Vooraf werd er een 

checklist opgesteld, waarop aangegeven kon worden welke vragen uit de leeswijzer er wel en niet 

behandeld werden en welke vragen tot langere gesprekken of discussies leiden. Na de 

geobserveerde bespreking werd er een panelinterview gehouden. Deze panelinterviews waren 

gestructureerd, zodat de antwoorden later gemakkelijk met elkaar vergeleken konden worden. 

De interviews vulden de observaties aan en gaven informatie over de beleving van de leeswijzer, 

de mening over bepaalde vormen vragen, de werkwijze en het doel van de geïnterviewde 

leesgroep.   
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Conclusie 

Door vast te stellen wat de relatie was tussen de lezers (de leesgroepen), het boek (de romans 

Nest en Kamer) en de leeswijzers werd de effectiviteit van de leeswijzer onderzocht. Een 

optimale relatie tussen de drie factoren, zou wellicht een effectieve(re) discussie op kunnen 

leveren.  

    In het geval van de roman Nest viel het op dat de roman zelf kenmerken van een 

reflecterende en interpreterende leesstijl bevat, maar de leeswijzer vooral uit vragen bestaat die 

een herkennende of interpreterende leesstijl van de lezer vragen. De reflecterende leesstijl werd 

dus in de leeswijzer weinig aangesproken. In de besprekingen die de drie leesgroepen die Nest 

bespraken hielden, werd er wel veel in de reflecterende leesstijl over het boek besproken. Maar 

in het panelinterview gaven de leden juist reflecterende vragen gemist te hebben.  Bij de roman 

Kamer sloten de leesstijlen van de vragen in de leeswijzer en de leesstijl van het boek wel op 

elkaar aan. Van alle stijlen kwam er iets terug in het boek, en de leeswijzer speelde daarop in. 

Toch werden er, net als bij Nest, weleens vragen overgeslagen. Vaak waren dat vragen die een 

interpreterende, letterkundige of academische leesstijl van de lezer vragen. Die vragen werden 

‘te vaag’, ‘te schools’ of ‘te moeilijk’ genoemd. Soms werden er ook vragen overgeslagen die erg 

op een andere vraag leken.  

   Binnen de bezochte leesgroepen werden er veel gesprekken gevoerd over onderwerpen 

die buiten het antwoord van de vraag lagen. Die gesprekken hielden vaak helemaal geen verband 

met de voorgaande vraag. De onderwerpen waren wel vaak hetzelfde: vaak ging het over het 

innerlijk van personages of de vraag: ‘Wat had jij gedaan in deze situatie?’ Slechts in enkele 

gevallen gingen de spontane gesprekken over literaire aspecten van het boek (stijl of perspectief, 

bijv.). In de panelinterviews kwamen toelichtingen en andere zaken aan de orde. Zo bleek dat 

sommige leden de vragen te veel vonden, te weinig compleet (of juist overcompleet), de 

antwoorden op de vragen zouden willen weten of vonden dat er meer uitleg had mogen staan bij 

een bepaalde vraag. Ook kwam het doel van veel leesgroepen naar voren. Sommige groepen 

kwamen om iets te leren, anderen wilden gewoon gezellig ervaringen met een boek uitwisselen.  

   Door de analyses met de observaties en de interviews te verbinden kwam een aantal 

punten naar voren: 

• Vragen die de lezer vroegen iets te verklaren (soms op een schoolse manier: ‘leg uit’), worden 

minder interessant gevonden. Vaak zijn dit vragen die een interpreterende, letterkundige of 

academische leesstijl van de lezer vragen.  

• Soms is er geen eenduidig antwoord op een vraag, zoals vragen over de bedoeling of intentie 

van de auteur.  

• De leesgroepen zouden antwoorden graag willen kunnen inzien.  

• Er moeten geen vragen achter elkaar worden genoemd die op elkaar lijken of over hetzelfde 

onderwerp gaan.  

• Leesgroepen hebben elk een ander doel. Sommige groepen willen echt iets leren, andere 

groepen willen boeken lezen die ze zelf niet uit zouden kiezen en weer andere groepen 

komen bij elkaar voor een gezellig gesprek.  

 

Adviezen 

Aan Senia Literair kon een aantal adviezen gegeven worden. Sommige daarvan zijn makkelijk en 

snel te implementeren, anderen vereisen meer tijd. 
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• In plaats van verklarende vragen (interpreterende vragen) of vragen die veel kennis vereisen 

(letterkundige of academische vragen) zou om een mening kunnen worden gevraagd. Het 

antwoord kan dan niet fout zijn, maar het biedt wel de gelegenheid het onderwerp ter sprake 

te brengen. 

• Sommige vragen zouden wellicht niet als vraag kunnen worden gesteld, maar gepresenteerd 

worden als discussiepunt. ‘De intentie van auteur X zou Y kunnen zijn. Wat vindt u?’ is 

bijvoorbeeld gemakkelijker te beantwoorden dan: ‘Wat is de intentie van auteur X?’ 

• Mogelijke antwoorden op vragen zouden op de website van Senia Literair kunnen worden 

gezet. Op die manier heeft het geen invloed op de discussie, maar kan wie wil antwoorden 

opzoeken. 

• Variatie in volgorde en vorm zou bereikt kunnen worden door vragen door elkaar op te 

nemen in plaats van gerangschikt per kopje (bijv.‘Taal en stijl’ en ‘Personages’). Ook zou de 

nummering van de vragen in de leeswijzer kunnen worden losgelaten. Met een lijst gaan veel 

mensen lineair om; wellicht zou de discussie dynamischer verlopen als de vragen op kaartjes 

zouden staan of in een waaier zouden zijn opgenomen.  

• Leeswijzers zouden niet alleen op de leesstijl van het boek afgestemd moeten worden, maar 

ook op het doel van de leesgroep. Uit de panelinterviews bleek dat sommige leesgroepen 

geen behoefte hadden aan vergezochte, lastige vragen die diep op het boek in gingen. Andere 

groepen wilden dat juist wel. Een advies zou kunnen zijn om vragen op te stellen die alle zes 

leesstijlen aanspreken en het aantal vragen per type af te stemmen op de wensen van een 

groep.  

 


