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‘Het hangt er een beetje van af wat je van een 
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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.   

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. 

• 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.  
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1. Inleiding 
 
‘De leestijd neemt af’1 concludeerden onderzoekers van het Tijdsbestedingsonderzoek 
in 2009. Nederlanders lazen in 1975 nog 1,6 uur per week, in 2005 is dat gedaald naar 
slechts een uurtje per week. Vooral over de literaire ontwikkeling van jongeren 
ontstonden zorgen: doen zij eigenlijk nog wel iets anders dan chatten op Facebook? 
Naar aanleiding van de uitkomst van zulke onderzoeken werden er campagnes en 
acties opgestart om de leesmotivatie van kinderen en adolescenten te bevorderen. 
Korte tijd later verschenen er ook positieve berichten over de leesattitude van de 
gemiddelde Nederlander in de kranten. 

‘Boeken lezen iets minder populair dan internetten,’ was de kop van een 
nieuwsbericht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak eind 2011. Uit een 
onderzoek dat Stichting Lezen in opdracht van SMB uitvoerde bleek dat lezen, 
ondanks de teruglopende verkoopcijfers van boeken, een populaire activiteit onder de 
Nederlandse bevolking is.2 In dat licht is het niet verwonderlijk dat de vele 
Nederlanders met een positieve leesattitude zich verenigen in literatuurclubs. Eén van 
de grootste leescluborganisaties in Nederland is Senia Literair. 

Senia Literair is een stichting die ongeveer driehonderd leesgezelschappen 
door heel Nederland begeleidt en ondersteunt. Hun motto is: ‘Mensen samenbrengen 
met dezelfde interesses.’ Op hun website stellen ze: ‘Mooie boeken, boeiende 
bijeenkomsten en zinvolle gesprekken, dat is wat we willen bieden.’ De stichting start 
leesgroepen door een oproep in een lokale krant te plaatsen. Daarbij maken ze 
onderscheid in het soort leesgroep; niet alle leesgroepen van Senia Literair zijn 
hetzelfde. De stichting maakt onderscheid in talen en thematiek: er zijn leesgroepen 
voor Nederlandse, Engelse en Franse literatuur, ‘roze’ leesgroepen en leesgroepen 
met het thema geschiedenis. 

De begeleiding vanuit Senia Literair bestaat naast het vormen van leesgroepen 
uit het selecteren van boeken en vooral uit het bieden van handleidingen voor de 
leesgroepen: de leeswijzers. Dit hulpmiddel wordt voor de leesgroepen Nederlandse 
literatuur gemaakt door neerlandici en sinds 2010 ook door studenten Nederlands. De 
leeswijzer bevat een samenvatting van het betreffende boek, een interpretatie 
(bestaande uit structuur, tijd, ruimte, thematiek, motieven, symbolen, 
vertelperspectief, personages, titel, motto’s, taal, stijl en situering binnen het oeuvre), 
reacties van de pers, informatie over de auteur en het belangrijkste deel in het kader 
van de discussie: de discussietips en -vragen. De leeswijzers vormen voor de 
leesgroepen van Senia de kern van de discussie.  

Senia heeft in leesseizoen 2009-2010 zelf een kwantitatief onderzoek gedaan 
naar de waardering van de leeswijzers. Dit onderzoek werd uitgevoerd door middel 
van enquêtes die door de leesgroepen werden ingevuld. Uit het onderzoek bleek dat 
leesgroepen over het algemeen tevreden zijn met de leeswijzers maar nog wel enkele 
op- en aanmerkingen op de leeswijzers hadden. Dat commentaar ging vooral over de 
vorm van de vragen en het niveau ervan: soms werden de vragen te schools, te 
vergezocht of te moeilijk geacht.3 De stichting zelf is redelijk tevreden over het 
gebruik van de leeswijzer, maar wil er alles uit halen wat erin zit: Senia wil de 
leeswijzer optimaliseren. Daarom hebben zij via de wetenschapswinkel van de 
Rijksuniversiteit Groningen opdracht tot onderzoek naar de leeswijzer gegeven.  

Het onderzoek waar Senia opdracht voor heeft gegeven is uitgewerkt in deze 
scriptie. Het doel van het onderzoek was er achter te komen wat er verbeterd kon 
worden aan de leeswijzer, zodat deze effectiever gebruikt kan worden en beter 
aansluit bij de wensen van de leesgroepen. Een verhoging van de effectiviteit van de 
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leeswijzer kan gehaald worden uit het beter aansluiten van de leeswijzer bij het boek, 
het verbeteren van de vorm van de vragen en discussiepunten en tot slot de inhoud 
van de leeswijzer. 

Variatie in (vormen van) vragen of in leesstijlen (manieren waarop een boek 
gelezen kan worden) kunnen een mogelijk middel zijn om de effectiviteit van de 
leeswijzer te verhogen. Als door variatie van de leeswijzer alles uit dit instrument 
gehaald wordt wat er in zit, is er in de discussie eventueel ook verdieping mogelijk. 
Het verkrijgen van verdieping was geen onderwerp van dit onderzoek, maar kan 
wellicht in een vervolgonderzoek worden onderzocht. Naar aanleiding van dit 
onderzoek is er een advies uitgebracht. De focus lag daarbij op de vorm van de vragen 
in relatie tot het gelezen boek. Welke aanpassingen kunnen er gedaan worden in de 
leeswijzers van de stichting waardoor deze tijdens discussies in leesgroepen 
effectiever gebruikt kunnen worden? De vragen die Senia voor dit onderzoek 
formuleerde zijn beantwoord door middel van verschillende onderzoeksvormen: 
analyse, observatie en interviews.  

Voor het onderzoek is een selectie gemaakt van de boeken die behoren tot de 
meest gekozen en gelezen boeken onder de leesgroepen van Senia. Deze selectie had 
praktische redenen: door het selecteren van veel gekozen boeken werd de kans op het 
vinden van leesgroepen die bereid waren mee te doen groter. De twee boeken die 
centraal staan binnen dit onderzoek zijn Nest van Sanneke van Hassel en Kamer van 
Emma Donoghue. 

Omdat niet elk boek op dezelfde wijze gelezen wordt, zijn de gelezen boeken 
geanalyseerd en vervolgens getypeerd volgens leesstijlen die Theo Witte heeft 
geformuleerd in zijn promotieonderzoek Het oog van de meester. Binnen de theorie 
van Witte bestaan zes leesstijlen: de belevende, herkennende, reflecterende, 
interpreterende, letterkundige en academische leesstijl. Witte beschrijft per leesstijl 
een aantal dimensies met daarbij de indicatoren waarmee de leesstijl bepaald kan 
worden.4 De mate en vorm waarin deze indicatoren voorkomen vormen de leesstijl 
van het boek. Naast het boek werden ook de leeswijzers geanalyseerd. Welke 
leesstijlen passen bij de boeken, de inleidende teksten en de gestelde vragen van deze 
leeswijzers?  

Na het analyseren van de gekozen boeken en de bijbehorende leeswijzers zijn 
per boek drie leesgroepen die de boeken bespraken bezocht. Tijdens dit bezoek is de 
bespreking van het boek geobserveerd en vervolgens is de leesgroep geïnterviewd. 
Per boek zijn de bevindingen van de analyses van het boek en de leeswijzer 
samengevoegd met die van de observaties en interviews, wat tot een conclusie per 
boek geleid heeft. Tot slot zijn de bevindingen van de boeken, de observaties en de 
interviews, samengebracht en is er een advies geschreven aan Senia waarmee zij de 
leeswijzer verder kunnen optimaliseren. 
 
Het onderzoek dat voor Senia Literair uitgevoerd werd, bestaat uit twee 
deelonderzoeken. Op deze manier kon een grotere groep respondenten bereikt worden 
en kunnen de resultaten met elkaar vergeleken worden. Het andere deelonderzoek 
werd gedaan door Nicky de Boer. Om tot een doeltreffende samenwerking te komen, 
hebben we delen van ons onderzoek samen uitgevoerd, waaronder de eerste 
hoofdstukken van deze scriptie. In het eerste hoofdstuk wordt er een beeld geschetst 
van de geschiedenis van leesgroepen en de kenmerken van leesgezelschappen en hun 
discussies. Het tweede hoofdstuk gaat over Senia Literair; het functioneren van de 
organisatie en de werkwijze van deze stichting. Hierop volgen de individueel 
uitgevoerde analyses van de boeken en leeswijzers, die zoals gezegd geanalyseerd 
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werden aan de hand van de theorie van Theo Witte. Na de analyse van de boeken en 
leeswijzers volgen de bevindingen naar aanleiding van de observaties van de 
leesgroepen en de interviews die met de groepen zijn afgenomen. Voor de observaties 
ontwikkelden we samen een checklist die we gebruikten bij het observeren van de 
groepen en stelden we samen gerichte interviewvragen. 

Voor haar deelonderzoek analyseerde Nicky de Boer Tikkop van Adriaan van 
Dis  en De schilder en het meisje van Margriet de Moor, karakteriseerde de 
leeswijzers en observeerde en interviewde de groepen die deze boeken bespraken. 
Voor het hier beschreven deelonderzoek werd hetzelfde stappenplan doorlopen voor 
de boeken Kamer en Nest. De resultaten van beide deelonderzoeken kunnen 
gemakkelijk met elkaar vergeleken worden. Op deze manier krijgt Senia Literair een 
compleet beeld van het gebruik van de leeswijzer en de daarbij horende 
aanbevelingen.  
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2. Leesgroepen – geschiedenis, kenmerken en discussies 
 
2.1 De geschiedenis van leesgroepen 

Hoe nieuw is het bespreken van boeken in clubs eigenlijk? Leesgezelschappen waren 
al in de achttiende eeuw erg populair. De leesgezelschappen ontstonden onder andere 
uit een behoefte van de mens uit die tijd om zichzelf op geestelijk en zedelijk vlak te 
ontwikkelen. Deze behoefte sloot aan bij het Verlichtingsideaal waarbij de 
sociabiliteit tot de hoogste deugden van de beschaafde mens hoorden. Die sociabiliteit 
werd bereikt door middel van een gezelschapsleven waarbij men samen kwam met 
een aantal gelijkgestemden.56 De genootschappen - waaronder ook leesgezelschappen 
- die in de achttiende eeuw ontstonden, waren voor de burgers een middel tot sociale 
emancipatie. Daarnaast ontstonden leesgezelschappen ook vanuit financiële motieven. 
Gegoede burgers startten in de leesgezelschappen met het gezamenlijk aanschaffen 
van boeken omdat deze erg duur waren en samen een boek aanschaffen een hoop geld 
scheelde. De aangeschafte boeken en tijdschriften circuleerden onder de leden van het 
leesgezelschap en werden aan het eind van het jaar per opbod verkocht. Een enkele 
keer was er ook de behoefte om gelezen werken op te slaan in een gezamenlijke 
ruimte waar ook over de lectuur gepraat kon worden. Daarom werden er zogenoemde 
Leeskabinetten (Rotterdam), Leesmusea (Amsterdam en Haarlem) en Literaire 
Sociëteiten (De Witte in Den Haag) opgericht.7 

Het is lastig om te achterhalen hoeveel leesgezelschappen er rond de 
achttiende en negentiende eeuw waren en wat precies de invulling van de 
bijeenkomsten was, omdat dit vaak privé-initiatieven waren waarvoor geen officiële 
aanmelding nodig was. Toch zijn er bronnen die informatie bieden over de 
leesgezelschappen uit deze tijd, zoals bestellijsten van boekhandelaren en 
intekenlijsten van uitgeverijen. In dit soort bronnen zijn vanaf 1770 namen van 
leesgezelschappen gevonden. Het valt op dat de leesgenootschappen, afgezien van de 
zuidelijke provincies, over heel Nederland verspreid waren. Over het algemeen 
dragen deze leesgroepen een zinspreuk als naam, vaak is dit een variant op ‘Utile 
dulci’ (‘het nuttige met het aangename’), bijvoorbeeld: ‘Tot nut en vermaak’ of ‘Tot 
lering en genoegen’.8  

Leesgezelschappen waren in eerste instantie alleen toegankelijk voor mannen. Een 
enkele keer kreeg een vrouw toegang na het overlijden van haar man of vader die bij 
het leesgezelschap had gezeten. De vrouw kreeg dan niet dezelfde rechten als de 
mannen binnen het gezelschap. In de negentiende eeuw werd het voor vrouwen 
mogelijk om lid te worden bij een leesmuseum, maar dat betekende niet dat vrouwen 
daadwerkelijk massaal lid werden. Dat kwam onder andere door de strikte scheiding 
die er was tussen het huiselijke domein van de vrouw en de mannelijke buitenwereld. 
Het was in deze tijd bovendien ongewoon dat de vrouw zonder begeleiding van de 
man naar buiten ging.9 

De oprichting van leesmusea voor vrouwen was niet alleen een gevolg van de 
opkomende sociabiliteit, maar ook van de eerste feministische golf. Vanaf 1870 
ontstonden er diverse vrouwenbewegingen met als doel zinvolle bezigheden voor 
vrouwen door middel van scholing en opleiding. Lezen werd door de 
vrouwenbeweging gezien als zo’n zinvolle bezigheid en daarbij ook als een mogelijke 
opstap naar een opleiding. Leesgezelschappen boden dus ook een vorm van 
educatie.10  

De functie van leesgezelschappen is inmiddels aanzienlijk veranderd. In de 
achttiende eeuw wilde men zich graag verenigen en had men financiële motieven om 
zich aan te sluiten bij een leesgezelschap. In de loop van de tijd zijn nieuwe 



 5

bevolkingsgroepen in aanraking gekomen met de leesgezelschappen. Rond de 
twintigste eeuw werden er meer bibliotheken opgericht, waardoor de populariteit van 
de leesgezelschappen verminderde. Toch zijn leesgezelschappen nooit helemaal 
verdwenen. Vanaf de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw werden leesgroepen 
opnieuw erg aantrekkelijk. Dat kwam onder andere door het verschijnen van 
taboedoorbrekende, expliciet geschreven literatuur11 en door de tweede feministische 
golf, die officieel gedateerd is rond 1967. In dit jaar schreef Joke Kool-Smit het 
artikel Het onbehagen van de vrouw

12 en zette hiermee de emancipatie van de vrouw 
weer op de politieke en maatschappelijke agenda. Vooral bij moeders ontstond de 
behoefte aan gesprekken over net verschenen boeken. Hun kinderen lazen 
taboedoorbrekende literatuur op school en moeders kregen de wens de nieuwe 
thema’s die erin aangesneden werden te bespreken.13 Ze wilden via boeken in contact 
komen met andere meningen en culturen. Tegenwoordig is dus niet meer de circulatie 
en het delen van boeken de hoofdactiviteit van een leesgroep, maar het gezamenlijk 
bespreken van literatuur.14  
 
2.2 Leesgroepen anno nu 

Het collectief lezen won door de oprichting van Oprah’s Book Club in 1996 veel aan 
populariteit: in de Verenigde Staten werden steeds meer leesgroepen gestart. Oprah 
Winfreys initiatief wordt gezien als één van de meest opzienbarende fenomenen in de 
geschiedenis van het collectief lezen. Winfrey kiest in haar televisieshows een boek 
dat de leden van Oprahs’s Book Club gaan lezen. Zo kiest ze een boek uit dat de 
maand erna, in de show, besproken zal worden. Soms wordt de auteur uitgenodigd, 
maar vaak bespreekt Oprah het boek naar aanleiding van brieven van lezers.15 In 
Nederland is de populariteit van leesclubs niet te relateren aan het optreden van een 
Nederlandse tv-persoonlijkheid of beroemdheid. Toch zijn de effecten van de 
oprichting van Oprah’s Book Club wellicht ook in Nederland zichtbaar doordat haar 
programma ook in Nederland werd uitgezonden.  

In Nederland bestaan er op dit moment talloze leesgroepen. Deze groepen zijn 
te verdelen in begeleide en ‘wilde’ groepen. De eerste categorie wordt ondersteund 
door of is aangesloten bij een bibliotheek, ouderenorganisatie, vrouwenbond, 
boekhandel of uitgeverij. De ‘wilde’ groepen zijn niet bij organisaties aangesloten 
maar zorgen zelf voor de toevoer van boeken en bepalen zelf de manier waarop de 
boeken besproken worden. Doordat de ‘wilde’ leesgroepen nergens geregistreerd 
staan is het niet bekend hoeveel van dit soort leesgroepen er bestaan. Men schat dat er 
momenteel in Nederland tussen de drie- en vijfduizend leesgroepen bestaan.16 

Naast het onderscheid tussen georganiseerde en ‘wilde’ leesgroepen is er ook 
een verschil tussen open en gesloten leesgroepen. Open leesgroepen staan open voor 
nieuwe deelnemers, terwijl gesloten leesgroepen bestaan uit een groep mensen die 
elkaar kennen en nauwelijks nieuwe leden aannemen. De grens tussen open en 
gesloten groepen is niet haarscherp, een open groep kan een gesloten groep worden en 
geen nieuwe deelnemers aannemen en een gesloten groep kan besluiten toch een 
nieuw lid toe te laten tot de leesgroep. Een laatste verschil tussen leesgroepen is het 
soort boeken dat gelezen wordt. De ene leesgroep leest  alle soorten boeken en een 
andere groep leest alleen historische romans, Engelstalige literatuur of poëzie.17  

Een beknopte en algemene definitie van een leesgroep, opgesteld door 
Hartley, is: ‘een groep mensen die op reguliere basis regelmatig samen komt om over 
boeken te discussiëren’.18

 Maar niet alle leesgroepen zijn hetzelfde; leesgroepen 
kunnen in heel verschillende samenstellingen en door uiteenlopende beweegredenen 
voorkomen. Een leesgroep kan dus op diverse manieren gedefinieerd worden.  
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  Een leesgroep kan ‘face to face’ samenkomen op een bepaalde locatie en daar 
met elkaar een gesprek voeren over het gelezen boek onder het genot van 
bijvoorbeeld een kopje koffie of thee. Ook bestaan er sinds de opkomst van internet 
diverse online leesgroepen. Leesgroepen kunnen variëren in doelen, samenstelling en 
werkwijze: sommige leesgroepen willen een gezellig gesprek, anderen willen iets 
leren van een boek. Soms bestaan leesclubs uit ouderen of alleen uit vrouwen en ook 
in de manier van bespreken kunnen leesgroepen verschillen: soms komen groepen 
samen bij een lid thuis, in een bibliotheek of op internet. 
 
2.3 Het karakter van leesgroepen 

Leesgroepen zijn een interessant onderwerp van onderzoek waarvan de resultaten veel 
kunnen betekenen voor literatuur- en boekhistorici. Resultaten uit onderzoeken 
kunnen gebruikt worden om een beter beeld te krijgen van de leden van leesgroepen. 
Welke mensen sluiten zich aan bij een leesgroep en waarom doen ze dat? 

 Jenny Hartley concludeerde na een onderzoek dat bestond uit het versturen 
van vragenlijsten en het bezoeken van leesgroepen dat clubs vaak gevormd worden 
door mensen die elkaar uit de buurt kennen, bevriend zijn en op een kleine afstand 
van elkaar wonen. Het bij elkaar in de buurt wonen is voor mensen vaak een 
motivatie om een leesgroep te starten, zich bij een leesgroep aan te sluiten of juist bij 
een leesgroep blijven. De leesgroep wordt een micro-buurt, waarbij de buurtroddels 
onderdeel kunnen zijn van de bijeenkomsten. Leesgroepen uit een bepaalde buurt 
maken regelmatig afspraken met de boekhandelaar in de buurt over speciale prijzen. 
Daarnaast organiseert de boekhandelaar soms speciale avonden met extra informatie 
over boeken of instructies bij het lezen voor de leesgroepen uit de buurt.19   

 Elizabeth Long deed specifiek onderzoek naar de beweegredenen van 
vrouwen om zich bij een leesclub aan te sluiten. Waarom lezen deze vrouwen en wat 
levert dit hen op?  
Naar aanleiding van een onderzoek, dat bestond uit het jarenlang observeren en 
interviewen van leesgroepen, definieerde ze een aantal kenmerken van de vrouwen 
die zich bij de leesgroepen aansluiten. Die kenmerken zijn op te delen in vier 
onderdelen.  
   Het eerste onderdeel is de ideologie van een leesgroep: de leden komen samen 
omdat ze zelfontplooiing door middel van literatuur als doel hebben. Het tweede 
onderdeel is de organisatie, de groepen komen bijeen voor de bespreking van één of 
meer boeken, deze worden vaak uitgekozen door één van de leden. De boeken kunnen 
door de groep of door één lid gekozen worden en vaak wordt het jaarlijkse 
programma vooraf vastgelegd. Ten derde bespreekt Long het lezen zelf, de 
programma’s van de verschillende groepen kunnen enorm van elkaar verschillen, 
maar er is over het algemeen wel een gemeenschappelijke focus. De boeken hebben 
meestal typische ‘vrouwenonderwerpen’ waarvoor geen gespecialiseerde kennis 
nodig is om het te begrijpen. Tot slot formuleert Long nog een laatste punt: de 
‘sisterhood’ binnen een leesgroep. De vrouwen bij een leesgroep zijn solidair met 
elkaar en hebben door de leesgroep een bepaalde vertrouwensband met elkaar. Ze 
nemen elkaar serieus en hebben een geordende en serieuze discussie. Daarnaast vindt 
er ook een verandering van de identiteit plaats: door middel van de discussies worden 
de vrouwen zich bewust van hun culturele autoriteit waardoor zij hun eigen plaats 
binnen de wereld van de leesgroepen leren kennen en ontdekken, maar ook buiten de 
leesgroep.20  
    De vertrouwensband, door Long ‘sisterhood’ genoemd, kwam ook naar voren 
uit een onderzoek dat Jenny Hartley deed naar leesgroepen in Amerika. Door middel 
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van vragenlijsten en observaties ontdekte Hartley een belangrijk element binnen 
leesgroepen, namelijk het vertrouwen dat men in elkaar heeft. Leesgroep hebben een 
intiem karakter: het vertrouwen in elkaar en in de groep is cruciaal voor de manier 
waarop de leden praten; de leden moeten zich thuis voelen in de groep. Een leesgroep 
gaat niet alleen over het lezen, het gaat over lezen in een context, een context en die 
wordt bevorderd door de groep en die effect heeft op de leeservaring van de leden. De 
leesgroepen functioneren regelmatig als goed functionerende families, ze houden er 
bijvoorbeeld van om speciale gelegenheden (zoals verjaardagen of feestdagen) te 
vieren. Ondanks het zeer verschillend functioneren van leesgroepen hebben ze één 
ding gemeen: de boeken en de leden die nodig zijn voor een bijeenkomst met de 
leesgroep.21  

Vaak ontstaan er binnen de vertrouwelijke huiselijke sfeer verschillende 
tradities binnen leesgroepen. Een voorbeeld hiervan is het meenemen van eten of 
drinken, dat vaak een belangrijke rol tijdens de bijeenkomsten speelt. Wel gaven de 
leesgroepen die Hartley bestudeerde aan dat zij ervoor waken dat het lezen het 
hoofddoel moet blijven in plaats van het koken voor elkaar.22 In de loop van de tijd 
ontstaat er in iedere groep wel een bepaalde structuur. Waar komen de groepen 
samen? Is er een leider of rouleert deze taak? Wie zorgt er voor de lekkernijen en op 
welke manier wordt het boek besproken?23  
 
2.4 Discussies van leesgroepen 

Ook naar de aard van discussie wordt onderzoek gedaan. Vooral door enquêtes, 
interviews en observaties is kennis verkregen over  de werkwijze binnen de discussies 
die leesgroepen voeren.  
   Met enquêtes werd onderzocht welke soort boeken graag door leesgroepen 
gelezen en besproken worden. Door leesgroepen te observeren ontdekten 
onderzoekers op welke manier waarop boeken besproken worden, of de besprekingen 
evenwichtig verlopen, waar de leden voornamelijk over praten en of de 
waardeoordelen van deze lezers overeen komen met die van de literaire kritieken.  
    Er werd onderzoek gedaan naar de onderwerpen die werden aangesneden 
tijdens een bijeenkomst van een leesgroep. Long observeerde bijvoorbeeld waar 
vrouwen binnen een leesclub het zoal over hadden. Ook werd er onderzoek gedaan 
naar de discussies die leesgroepen voeren; Jenny Hartley vroeg de groepen die zij 
observeerde bijvoorbeeld naar hun mening over de ingrediënten van een goede 
discussie. Hieruit kwamen vier componenten naar voren die belangrijk zijn voor een 
goede discussie: het boek zelf is belangrijk, de verscheidenheid aan meningen binnen 
de groep, de achtergrond van het boek en tot slot speelt de eensgezindheid binnen de 
groep een belangrijke rol.24  
   In 2009-2010 is er in het kader van een onderzoekscollege aan 
Rijksuniversiteit onderzoek gedaan naar de Stichting Literatuurclubs Drenthe. Tijdens 
dit onderzoek hebben de studenten een deelonderzoek uitgevoerd binnen de SLD met 
de focus op de cultuurhistorische context van literatuur. De deelonderzoeken naar de 
historisering en contextualisering van SLD, de bestudering van kwesties als de 
ontwikkeling van de boekkeuze, de SLD in nationaal perspectief, de analyse van 
ontwikkelingen in inhoud en opzet van de uitwerkingen en analyse van de 
bestuurlijke ontwikkelingen zijn verwerkt in de jubileumbundel die is uitgebracht ter 
ere van het veertigjarig bestaan van SLD in 2010.25 De werkwijze van SLD wordt in 
deze jubileumbundel helder uiteengezet. 

SLD is één van de grotere organisaties die zich binnen Nederland bezig 
houden met literatuurclubs. Het onderzoek dat bij de SLD is uitgevoerd komt op 
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bepaalde vlakken overeen met het onderzoek voor Senia. Er is door Meriel Benjamins 
gekeken naar de leeshoudingen die passen bij de teksten die de groepen lezen. 
Daarnaast zijn de uitwerkingen die gebruikt kunnen worden bij de besprekingen 
samen met de boeken geanalyseerd aan de hand van de theorie van Theo Witte. Er 
kon geconcludeerd worden dat de persoonlijke leeservaring en de gerichtheid op 
morele vraagstukken centraal staat bij de deelnemers van de leesgroepen van de SLD. 
Om de doelstellingen, leesplezier en de ontwikkeling van leeservaring, van SLD te 
bereiken stelt Benjamins dat de matrix die Witte heeft ontworpen ten aanzien van de 
reader een aantal belangrijke inzichten op kan leveren. De auteurs van de readers 
zouden deze informatie kunnen gebruiken om de informatie, interpretatie en de 
discussievragen nog gerichter vorm te geven door precies die gebieden te bevragen, 
die zij van belang achten voor de literatuurclubs.26 

 SLD heeft een aantal overeenkomsten met de stichting waardoor dit 
onderzoek wordt uitgevoerd, Stichting Senia Literair.  
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3. Senia Literair 
 
Officiële leesgroepen in Nederland worden vaak ondersteund door plaatselijke 
bibliotheken of organisaties zoals Stichting Literatuurclubs Drenthe en Stichting 
Senia Literair. De laatstgenoemde is een grote naam binnen de leesgroepen in 
Nederland; de stichting begeleidt ongeveer 350 leesgezelschappen in alle 
provincies,27 behalve in Drenthe, waar de SLD actief is. 
    Senia Literair is een jonge stichting die in 2003 als onderdeel van de 
ouderenorganisatie ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) is begonnen 
met het opzetten en begeleiden van leesgroepen. Na een reorganisatie binnen de 
ANBO in 2004 werd Stichting Senia een zelfstandige organisatie. De zorg voor Senia 
wordt gedragen door oud-medewerkers van de ANBO. Binnen het bestuur van zijn 
vrijwel alleen vrijwilligers en gepensioneerden actief die afkomstig zijn uit 
verschillende werkvelden. De ANBO begeleidt nu alleen nog de leesgroepen in 
Amsterdam, weliswaar door intensief samen te werken met de huidige stichting Senia.  
 
3.1 Organisatie 

Senia streeft er naar om boeken en leeswijzers aan te bieden die verschillende soorten 
lezers aanspreken. Het motto van de stichting is: ‘Mensen samenbrengen met dezelfde 
interesses.’ Op hun website stellen ze: ‘Mooie boeken, boeiende bijeenkomsten en 
zinvolle gesprekken, dat is wat we willen bieden.’ Om in te kunnen spelen op 
specifieke interesses maakt de stichting onderscheid in leesgroepen. Senia 
onderscheidt de leesgroepen in talen en thematiek: er zijn leesgroepen voor 
Nederlandse, Engelse en Franse literatuur, zogenaamde ‘roze’ leesgroepen en 
leesgroepen met het thema geschiedenis.      

Deze thematische en anderstalige leesgroepen zijn de afgelopen twee jaar 
opgericht om de behoefte van lezers te kunnen vervullen en nog beter in te kunnen 
spelen op specifieke interesses van de leden van de leesgroepen.28 De anderstalige 
leesgroepen werden opgericht omdat lezers aangaven hun taalvaardigheid in het 
Engels of Frans bij te willen houden. In deze leesgroepen is de doeltaal vaak ook de 
voertaal en worden er alleen romans uit het specifieke taalgebied besproken.29 Met de 
oprichting van de roze leesgroepen wil Senia homoseksuele en lesbische 
leesclubleden ‘de kans geven boeken binnen het thema homoseksualiteit te bespreken 
met gelijkgestemden.’30 De vraag naar de roze leesgroepen is echter niet groot genoeg 
gebleken om door te gaan met deze leesgroepen, waardoor er in het seizoen 2012-
2013 geen boekenlijst meer gemaakt wordt voor deze leesgroepen.31  Binnen de 
zelfstandige, Amsterdamse tak van Senia, komen er eveneens groepen rond een 
bepaald thema bijeen, zoals rond het thema geschiedenis. Daarnaast organiseren zij 
sinds eind 2011 een leesgroep filosofie, waarin filosofische werken gelezen en 
besproken worden.32 
    Ondanks het feit dat de leesgroepen in één taal of een bepaald thema lezen 
komt het ook voor dat een groep die Nederlandstalige literatuur leest bijvoorbeeld een 
boek uit de lijst van de geschiedenisleesgroepen kiest. Asta’s ogen van Eveline Stoel 
is een boek uit de leeslijst voor de leesgroepen geschiedenis en werd zowel in de 
leesgroepen geschiedenis als in de leesgroepen Nederlands besproken.33 Het kiezen 
voor een bepaalde taal of een bepaald thema hoeft niet per definitie te betekenen dat 
er binnen die groep geen boeken met andere thema’s gelezen kunnen worden. Een 
boek en de leeswijzer die ervoor geschreven is functioneert dus niet alleen in de 
leesgroepen waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is, maar ook daarbuiten. 
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 Naast het opzetten van leesgroepen, het verzorgen van een boekenlijst en het 
samenstellen van de leeswijzers organiseert Senia Literair jaarlijks ook een aantal 
andere activiteiten. Per jaar worden er verschillende excursies georganiseerd, vaak 
naar aanleiding van een boek dat op de boekenlijst staat. De stichting organiseerde 
bijvoorbeeld een excursie naar Veenhuizen naar aanleiding van Het pauperparadijs 

van Suzanna Jansen.34  
Daarnaast organiseert Senia op verschillende locaties in Nederland jaarlijks de 

‘inspiratiedagen’, die plaatsvinden in de periode dat de nieuwe boekenlijsten aan de 
groepen worden opgestuurd. Tijdens deze dagen geeft de stichting informatie over het 
beleid, het aantal leesgroepen, nieuwe ontwikkelingen en wordt de samenstelling van 
de boekenlijst bekend gemaakt. De leden van de werkgroepen lichten tijdens de 
inspiratiedagen toe hoe de gekozen boeken in het literaire of geschiedkundige 
landschap passen.35 De stichting organiseert op deze dagen ook workshops: in maart 
2012 konden de bezoekers van de inspiratiedagen bijvoorbeeld workshops poëzie 
volgen, daarnaast kregen de leden ook tips om discussies te leiden. 
 
3.2 Werkwijze 

De stichting start een leesgroep door een oproep in een lokale krant te plaatsen of 
door een advertentie op te hangen bij de lokale bibliotheek of boekhandel. Soms 
wordt zo’n oproep gedaan naar aanleiding van een individueel verzoek om een 
leesgroep op te richten in een specifieke woonplaats.36 Door zo’n oproep komen 
belangstellenden voor een specifieke groep samen voor een openingsafspraak op een 
openbare plek en kunnen ze, als ze door willen gaan met deze groep, deelnemen aan 
de nieuwe leesgroep. Bij het oprichten van zo’n nieuwe leesgroep werkt de stichting 
samen met bibliotheken, boekhandels, welzijnsorganisaties, ANBO-afdelingen en 
uitgevers.37 
    Een openingsafspraak voor een leesgroep wordt begeleid door een 
ambassadeur: hij of zij heeft zich van tevoren bij Senia aangemeld en krijgt 
ondersteuning door middel van een handboek. De taken van een ambassadeur zijn het 
samenstellen van een groep, het maken van afspraken, het coördineren van contacten 
met het bestuur van Senia en het selecteren van boeken van de boekenlijst die Senia 
aanbiedt. De ambassadeur is niet noodzakelijk aanwezig bij de volgende 
bijeenkomsten van de leesgroep, maar verzorgt in ieder geval de 
oprichtingsbijeenkomsten in de eigen regio. Tijdens de startbijeenkomst plant de 
ambassadeur met de groep een volgende afspraak en selecteert de groep een boek uit 
de boekenlijsten die Senia Literair aanbiedt. Vervolgens komen de groepen ongeveer 
eens per vijf á zes weken bij elkaar en bespreken per jaar zo’n zes tot zeven boeken. 
Veel leesgroepen van Senia Literair bestaan grotendeels uit gepensioneerden en 
senioren; de bijeenkomsten worden dan ook vaak overdag gehouden. Per bijeenkomst 
wordt één boek van de boekenlijst besproken. 
 
3.3 De boekenlijst 

De boekenlijst wordt jaarlijks (per seizoen) aangevuld. De boeken worden 
geselecteerd door vrijwilligers met ervaring in het deelgebied; de boekenlijst voor de 
geschiedenis wordt aangevuld door de werkgroep geschiedenis en voor de 
leesgroepen Nederlands is dat de werkgroep Nederlandse literatuur.38 Leden van de 
leesgroepen kunnen op het forum van Senia raad geven over welke boeken zij graag 
terug zouden willen zien op de boekenlijst.  

Momenteel bestaat de boekenlijst uit 50 Nederlandse of in het Nederlands 
vertaalde boeken. Deze lijst wordt elk jaar met ongeveer vijftien nieuwe titels 
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aangevuld. Dit jaar bestond die aanvulling uit twaalf boeken uit de Nederlandse 
literatuur en zes vertaalde romans. De stichting streeft ernaar te variëren in 
moeilijkheidsgraad en dikte van het boek.39 De contactpersonen van de leesgroepen 
(niet noodzakelijk de ambassadeurs) ontvangen elk voorjaar de nieuwe boekenlijst. 
Op deze boekenlijst staan de titels, een korte samenvatting en een kort oordeel van de 
samenstellers van de boekenlijst uit de betreffende werkgroep. De contactpersoon laat 
namens de leesgroep weten welke boeken zij volgend seizoen willen gaan lezen. 
    De boeken op de lijst worden per taal en/of thema onderscheiden: Nederlands 
(Nederlandse en in het Nederlands vertaalde (wereld)literatuur), Frans (idem), Engels 
(idem), roze leesgroepen, groepen met het thema geschiedenis of familiegeschiedenis. 
Die laatste vormt een apart thema, dat Senia als volgt onderscheidt:  
 

Is het geschiedenis of literatuur? Er verschijnen veel boeken waarin 
de auteur de eigen familiegeschiedenis aan een onderzoek 
onderwerpt. Voor de leesgroepen zijn ze interessant als ze niet alleen 
de familiegeschiedenis weergeven maar ook een breder tijdsbeeld 
schetsen.40  

 
Sommige boeken binnen het genre ‘familiegeschiedenis’ staan zowel op de 
boekenlijst voor Nederlandse literatuur als op de boekenlijst voor leesgroepen 
geschiedenis. Om meer onderscheid te bieden in thema’s en vorm binnen de 
boekenlijsten wordt er sinds 2011 gewerkt aan een lijst met zogenaamde ‘klassieke 
werken.’ Daarnaast heeft Senia zowel in 2010 als in 2011 alle leesgroepen als proef 
een leeswijzer over poëzie gestuurd.41 
  
3.4 De leeswijzers 

De leeswijzers bij de boeken werden aanvankelijk gemaakt door (gepensioneerde) 
neerlandici, sinds 2010 worden ze ook studenten Nederlands, Engels, Frans en 
geschiedenis gemaakt. De studenten krijgen feedback van de werkgroep literatuur, die 
ook de boekenlijsten heeft samengesteld. De werkgroepen bij Senia Literair bestaan 
uit deskundigen en enthousiaste lezers. Zij geven de studenten bijvoorbeeld tips over 
de vorm van de vragen en proberen in te spelen op de wensen van de leesgroepen. In 
enkele gevallen worden de leeswijzers in het geheel gemaakt door leden van de 
werkgroep.  

De stichting stelt dat de leeswijzers de kern van de discussie vormen.42 Omdat 
de leesgroepen genoeg hebben aan de leeswijzer is er geen vaste discussieleider in de 
groepen aanwezig. Groepen die hier wel behoefte aan hebben, hebben de 
mogelijkheid inbreng te krijgen van een neerlandicus door middel van het project 
‘Neerlandicus op bezoek’.43 Senia verstrekt de leeswijzers van de gekozen boeken aan 
de leesgroepen uit de boekenlijst en daarnaast kunnen er extra leeswijzers van vorige 
jaren aangevraagd worden.  

De auteurs van de leeswijzers worden gevraagd een boek van de lijst die Senia 
biedt te lezen en te analyseren. Het eerste deel van de leeswijzer bevat een 
samenvatting van het betreffende boek, een interpretatie (bestaande uit structuur, tijd, 
ruimte, thematiek, motieven, symbolen, vertelperspectief, personages, titel, motto’s, 
taal, stijl en situering binnen het oeuvre), reacties van de pers, informatie over de 
auteur. In het tweede deel van de leeswijzer staan een aantal leesvragen en 
discussietips. Deze vragen worden over het algemeen door de leesgroepen gebuikt om 
de bespreking van een boek te structureren. De auteurs van de leeswijzers wordt 
gevraagd om vragen te bedenken die passen bij de verschillende onderdelen van de 
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interpretatie (doorgaans bij ieder deel van de interpretatie 1 á 2 vragen). Daarnaast 
bedenken zij ook enkele vragen die buiten de interpretatie vallen; vaak vragen die het 
boek in een stroming of tijd plaatsen of het boek verbinden met actuele 
gebeurtenissen. Het zijn vooral deze vragen die Senia onder het kopje ‘discussietips’ 
indeelt, tegenover de vragen over interpretatie die meestal  ‘(lees)vragen’ genoemd 
worden.  
  
3.5 Onderzoek naar de leeswijzers   

Stichting Senia Literair zorgt voor een boekenlijst met boeken die aansluiten bij de 
wensen van de leesgroepen. Daarnaast is er ondersteuning vanuit Senia door middel 
van de leeswijzer die wordt geschreven door neerlandici en studenten Nederlands. 
Senia draagt zorgt voor een goede boekenlijst en uitdagende leeswijzers, maar om de 
leeswijzer verder te optimaliseren zal gekeken moeten worden naar het gebruik van 
de leeswijzers. Sluit de interpretatie en de achtergrondinformatie in de leeswijzer aan 
bij de behoeftes van de leesgroepen? Op welke manier gebruiken de leesgroepen de 
leesvragen en discussietips en op welke manier kunnen de leesvragen nog effectiever 
ingezet worden?  
 
Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag van dit onderzoek zijn in de volgende 
hoofdstukken twee boeken en de bijbehorende leeswijzers geanalyseerd. De 
observaties van de bijeenkomsten en uitkomsten van de interviews met de leden van 
de leesgroepen worden besproken en vergeleken met de analyses van de boeken en 
leeswijzer. Sluiten de boeken, de leeswijzers en besprekingen op elkaar aan of zijn 
hierin verbeteringen mogelijk?  
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4. Leesstijlen volgens de theorie van Theo Witte 
 
Nest en Kamer zijn twee romans die het afgelopen jaar door zoveel leesgroepen 
gekozen werden dat ze in de top 10 meest gekozen boeken van Senia Literair 
belandden. Door tekstkenmerken als gelaagdheid, symboliek en  diepte van de 
personages vereisen de boeken een bepaalde leesstijl van de lezer, volgens de 
methode van Theo Witte. Ook de bij de boeken geschreven leeswijzers richten de 
lezer op een bepaalde leesstijl. Welke leesstijlen passen bij Nest en Kamer en de 
leeswijzers bij deze twee romans? 
 
4.1 Van competentieniveau naar leesstijl 

Theo Witte onderscheidt in Het oog van de meester zes verschillende leesniveaus. De 
leesniveaus die Witte definieert zijn belevend, herkennend, reflecterend, 
interpreterend, letterkundig en academisch lezen.  
     Deze leesniveaus horen bij de methode die Theo Witte ontwikkelde in zijn 
onderzoek naar de literaire ontwikkeling van leerlingen van de bovenbouw van het 
voortgezet onderwijs. De leerlingen kunnen ingedeeld worden op het 
competentieniveau dat zij hebben aan de hand van hun vaardigheden en leeshouding. 
Daarnaast geeft Witte per niveau ook een beschrijving van de boekkenmerken. 
Kenmerken die een niveau bepalen zijn bijvoorbeeld gelaagdheid, symboliek, (aantal) 
personages en tijdsprongen in het verhaal. De niveaus die Witte heeft geformuleerd 
zijn ook bruikbaar buiten het onderwijs, omdat de niveaus niet cumulatief hoeven te 
zijn; ze kunnen ook afzonderlijk van elkaar van de lezer gevraagd worden. In dit 
onderzoek worden de niveaus daarom niet als niveaus gezien, maar als manieren van 
lezen. We spreken dan van leesstijlen. 
     Per leesstijl beschrijft Witte een aantal kenmerken (‘dimensies’ en 
‘indicatoren’ genoemd). Een boek dat om een belevende leesstijl vraagt, is vaak 
spannend en heeft een eenvoudige opbouw, terwijl de daarvan meest afwijkende 
leesstijl, academisch lezen, impliciete verwijzingen naar klassieke teksten kan 
bevatten en in een geraffineerde stijl geschreven is. Op eenzelfde manier onderscheidt 
Witte de leesstijlen die leesdossieropdrachten vereisen. De vraagvorm van deze 
opdrachten is gemakkelijk te vergelijken met de manier waarop de vragen in de 
leeswijzer gesteld worden. De leeswijzers kunnen daarom net als de boeken een 
bepaalde leesstijl van de lezer vragen.  
    Sommige indicatoren in Wittes model zijn niet toepasbaar buiten het 
onderwijs. Indicatoren als ‘inspanningsbereidheid’ en ‘het opofferen van vrije tijd’ is 
voor leerlingen van het voortgezet onderwijs misschien wel van belang, maar voor 
leden van een leesgroep waarschijnlijk niet. Daarom is deze dimensie in de analyses 
als ‘niet belangrijk’ bestempeld. De leden van een leesgroep nemen immers vrijwillig 
deel aan een club, terwijl leerlingen in het voortgezet onderwijs verplicht zijn een 
bepaald boek te lezen. Ook de tweede indicator, algemene kennis en levenservaring, 
is minder relevant, omdat deze dimensie in de niveaubepaling op leerlingen is 
toegespitst. Hun levenservaring en algemene kennis heeft een heel andere opbouw en 
een ander karakter dan de algemene kennis en levenservaring van een veelal 
gepensioneerd lid van een leesgroep van stichting Senia. 
    Leerling-kenmerken die Witte onderscheidt, zoals ‘De leerling houdt van 
lezen’ of ‘De leerling vindt het leuk om met klasgenoten over boeken te praten’ zijn 
eveneens weggelaten of als minder belangrijk beschouwd. Ze zijn immers niet 
toepasbaar op volwassenen en ouderen, die heel andere motieven hebben voor het wel 
of niet lezen en waarderen van bepaalde boeken. Ook bepaalde kenmerken als 
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‘personages en thematiek staan ver af van de leefwereld van jongeren’ zijn ofwel 
beschouwd als niet belangrijk of aangepast op de leefwereld van de doelgroep van 
stichting Senia: senioren, gepensioneerden en ouderen. Bij het categoriseren van 
boeken en leesstijlen stonden daardoor vooral de tekstkenmerken van de boeken en de 
vragen centraal.  
  
4.2 Boeken en leesstijlen 

Witte bepaalt welke leesstijl een boek heeft door middel van indicatoren en 
dimensies.44 De precieze factoren en dimensies die een leesstijl bepalen zijn 
opgenomen in bijlage 1.  
    Boeken als Het verrotte leven van Floortje Bloem (Yvonne Keuls) en 
jeugdliteratuur van Terlouw en Beckman vragen volgens Witte een belevende leesstijl 
van de lezer. In dit soort boeken wordt de verhaalstructuur gedomineerd door de 
handelingen van personages en elkaar snel opvolgende gebeurtenissen; er zijn dus 
weinig gedachten en weinig beschrijvingen. De zinnen zijn eenvoudig gestructureerd 
en betrekkelijk kort. Het taalgebruik is vaak herhalend, expliciet en vaak zijn de 
sferen en ruimtes, gevoelens en karakters van de personages clichématig beschreven. 
Het perspectief in boeken die een belevende leesstijl aanspreken is vaak enkelvoudig 
en het tijdsverloop continu en chronologisch. Vaak komen er expliciete aanduidingen 
van tijd en plaats in voor, waardoor de lezer het verhaal gemakkelijk kan duiden. De 
verhaallijn wordt zelden onderbroken door beschrijvingen, flashbacks, dialogen en 
gedachten. In een roman met een belevende leesstijl blijft weinig impliciet en is de 
thematiek, net als het slot van het verhaal, concreet en gesloten. Personages zijn voor 
de lezer gemakkelijk te begrijpen doordat ze stereotiep zijn, ‘flat’ blijven en (ook 
interpersonaal) weinig ontwikkeling doormaken.45 Het verschil tussen belevend lezen 
en de volgende leesstijl, herkennend lezen is subtiel: het betreft de overgang tussen 
eenvoudige literatuur naar eenvoudige volwassenenliteratuur.46  
    Een herkennende leesstijl wordt bijvoorbeeld gevraagd door romans als 
Kinderjaren van Jona Oberski. Dit soort boeken zijn eenvoudig, maar literair. Ze zijn 
geschreven in eenvoudige taal en hebben een eenvoudige thematiek en structuur. De 
handelingen en gebeurtenissen volgen elkaar in betrekkelijk hoog tempo op, maar 
meer dan in een belevende leesstijl kunnen deze nu ook onderbroken worden door 
gedachten en beschrijvingen. Zinnen zijn altijd helder gestructureerd, maar kunnen 
ook lang zijn. Het perspectief is enkelvoudig, het tijdsverloop is chronologisch en 
bevat weinig tijdsprongen. Net als in een belevende leesstijl, worden tijd en plaats 
vaak expliciet aangeduid. Het verhaal kent weinig impliciete plekken en het einde is 
gesloten. De karakters zijn enigszins uitgewerkt en maken, meer dan in een belevende 
leesstijl, een ontwikkeling door – al ligt deze vaak wel in de lijn der verwachting. Er 
is geen ontwikkeling in de verhouding tussen personages.47  
    Een herkennende leesstijl verschilt van een reflecterende leesstijl doordat de 
personages in de laatstgenoemde beter uitgewerkt zijn (‘round’) en hun ontwikkeling 
minder voorspelbaar is dan in boeken die een herkennende leesstijl vragen. Ook is er 
in romans die een reflecterende leesstijl vereisen sprake van een toename in de 
complexiteit in de structuur, zoals het doorbreken van het tijdsverloop en het 
gebruiken van een meervoudig perspectief, verhaallijnen en implicitie, al zijn deze 
literaire procédés voor de lezer wel altijd transparant en expliciet gemarkeerd.48 
    De kleine blonde dood, Het gouden ei en Phileine zegt sorry zijn romans die 
een reflecterende leesstijl van de lezer vragen. Ze zijn geschreven in een gevarieerde 
stijl en kunnen ook eenvoudige beeldspraak bevatten. Anders dan in boeken met een 
herkennende leesstijl wordt de lezer in boeken geschreven in een reflecterende 
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leesstijl gevraagd expliciet gemarkeerde literaire procédés te herkennen. Het 
handelingsverloop kan bijvoorbeeld onderbroken worden door (gemarkeerde) 
gedachten, beschrijvingen of korte uiteenzettingen De tekst is soms impliciet en het 
verhaaleinde is meestal open. De thematiek is eenduidig, maar hoeft niet concreet te 
zijn, en het verhaal heeft altijd een diepere betekenislaag. Karakters zijn uitgewerkt en 
hun handelingen en ontwikkelingen kunnen onverwacht zijn. De verhoudingen tussen 
de personages maken vaak een ontwikkeling door.49 Waarin een reflecterende leesstijl 
verschilt met de aangrenzende leesstijl, interpreterend lezen, zijn de literaire procédés 
die in een interpreterende leesstijl minder expliciet gemarkeerd zijn. Boeken in die 
stijl zijn geschreven in een literaire stijl en hebben een complexere, impliciete 
structuur.50 
    Van de lezer wordt een interpreterende leesstijl gevraagd bij het lezen van 
boeken als Hersenschimmen van Bernlef en De donkere kamer van Damocles van 
Hermans. Hier merkt de lezer de bedoeling van de auteur op, net als de verteltechniek 
en (complexe) romanstructuur. Zinnen in romans die een interpreterende leesstijl van 
de lezer vragen zijn vaak lang en soms complex. De stijl is gevarieerd in sfeer- en 
ruimtebeschrijvingen en karaktertekening en bevat soms een dubbele bodem: ironie, 
beeldspraak of symboliek bijvoorbeeld. Soms is er sprake van een onbetrouwbaar 
perspectief en verschillende verhaallijnen. Zoals gezegd zijn zulke ingewikkelde(re) 
literaire procédés in de interpreterende leesstijl niet gemarkeerd. De tekst is vaak 
impliciet en bevat veel open plekken en de thematiek hoeft niet concreet te zijn (maar 
wel eenduidig). De ontwikkelingen tussen personages hoeven niet altijd in het 
verwachtingspatroon van de lezer te liggen.51 Een interpretatieve leesstijl verschilt 
van de aangrenzende letterkundige leesstijl doordat boeken met een letterkundige 
leesstijl een sterk beroep doen op literair-historische (en psychologische, sociaal-
maatschappelijke en politieke) kennis.52 
    Romans die in een letterkundige stijl geschreven zijn bevatten soms een 
minder toegankelijke literaire stijl. De structuur van deze werken is gelaagd en 
complex en is te onderscheiden in romans als Het schervengericht (Van der Heijden) 
en historische romans als Mariken van Nieumeghen. Er komen zodoende zowel oude 
als moderne literaire procédés in aan bod, die niet gemarkeerd hoeven te zijn. Soms 
zijn verhaallijnen met elkaar vervlochten of is er sprake van een raamvertelling. Er 
zijn vaak impliciete elementen en soms wordt er gerefereerd aan autobiografische 
kennis (over de schrijver), poëticale kennis en cultuurhistorische kennis.53 Een 
letterkundige leesstijl verschilt met de laatste leesstijl, de academische leesstijl, 
doordat romans die de laatste stijl aanspreken vaak veel intertekstualiteit, gelaagdheid 
en subtiele thematiek bevatten. De personages en hun onderlinge relaties zijn vaak 
moeilijk te doorgronden.54  
    Romans als Godenslaap van Mortier of Lucifer van Vondel, die een 
academische leesstijl van de lezer vragen, bevatten lange zinnen met daarin soms 
complexe vergelijkingen. De romans zijn geschreven in moeilijk, experimenteel of 
gedateerd taalgebruik en doen een beroep op vertrouwdheid met literaire stijl en 
literaire procédés, zowel oude als moderne. Er wordt vaak verwezen naar kennis uit 
de bijbel, mythologie, kunst, filosofie, wereldliteratuur en literaire stromingen. 
Romans die een academische leesstijl vereisen, zijn vaak erg abstract.55 
    Er kan vastgesteld worden dat er in de stijlen tussen belevend lezen en 
academisch lezen in veel boekkenmerken complexer worden: er komen lastiger 
literaire procédés voor die steeds minder gemarkeerd worden, er blijft meer impliciet 
of er wordt meer verwezen naar wetenschap, kunst of andere literatuur. Bovendien 
hebben veel leesstijlen een ‘eigen kenmerk’: (gemarkeerde) literaire procédés komen 
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niet voor in boeken die een herkennende leesstijl van de lezer vragen, maar wel in 
boeken geschreven in een reflecterende leestijl.  De lezer is zich bewust van de 
auteursintentie als hij leest in een interpreterende leesstijl (waar de gemarkeerde 
literaire procédés overigens ook vaak ongemarkeerd zijn). Boeken geschreven in deze 
leesstijl bevatten meer impliciete plekken, minder expliciet gemarkeerde literaire 
procédés en meer verschillende betekenislagen dan werken met een belevende, 
herkennende of reflecterende leesstijl. Verwijzingen naar culturele of historische 
aspecten worden door lezers in een letterkundige leesstijl herkend. Voor boeken 
geschreven in de academische leesstijl zijn de verwijzingen naar klassieke werken, 
mythologie en de bijbel kenmerkend. 
     Iedere leesstijl kan los van de andere leesstijlen op een boek ‘toegepast’ 
worden. De lezer staat er dus vrij in te ‘kiezen’ in welke leesstijl hij of zij een boek 
zal gaan lezen. Toch is het zo dat elk boek volgens intrinsieke (tekst)kenmerken één 
leesstijl aanspreekt. Een kort overzicht van deze kenmerken is opgenomen in bijlage 
2. Soms komen er in één boek kenmerken van diverse leesstijlen voor, maar is er toch 
één van de drie bepalend en doorslaggevend. Wanneer een boek bijvoorbeeld 
kenmerken van de leesstijlen herkennend lezen en interpreterend lezen bevat, is het 
waarschijnlijk dat het boek over het algemeen veel kenmerken van de reflecterende 
leesstijl bevat.  
  
4.3 Leeswijzers en leesstijlen 
Bij de bij de boeken geleverde leeswijzers konden met behulp van de methode van 
Witte ook de vereiste leesstijlen worden vastgesteld. Voor opdrachten, bijvoorbeeld 
voor een leesdossier, formuleerde Witte, net als voor de boeken, dimensies en 
indicatoren.56 Dit overzicht is opgenomen in bijlage 3. Bij dit overzicht werden net als 
voor het indelen van de boeken sommige dimensies losgelaten. Dat waren dimensies 
als ‘studielast’, die voor leden van een leesclub minder of niet van toepassing zijn. 
Net als bij de kenmerken van de competentieprofielen zoals Witte ze onderscheidt, 
werd bij het vaststellen van de vereiste leesstijl van de leesvragen vooral gelet op 
kenmerken van de vragen. Waar spitsen de vragen op toe en welke onderwerpen 
snijden ze aan? Een overzicht van de niveaus en hun kenmerken is opgenomen in 
bijlage 4. 
   Een lezer die een belevende leesstijl hanteert kan niet veel over een boek en 
zijn eigen ervaring met het boek vertellen. De belevende lezer kan een fragment 
samenvatten en basale structuurelementen (hoofdstuk, wisselingen van tijd en plaats) 
herkennen. Een oordeel over het boek is subjectief, niet gereflecteerd en voornamelijk 
geconcentreerd op de personages en hun belevenissen. De waardering van een 
belevende lezer voor een boek is beperkt tot emotieve criteria (spannend, ontroerend), 
maar deze worden niet (overtuigend) onderbouwd. Vragen die bij deze leesstijl passen 
zijn vragen als ‘Is het echt gebeurd?’57 
    Kenmerkend voor een herkennende leesstijl is een lezer die een mimetische 
functie toekent aan boeken. De lezer kan het verhaal samenvatten, de personages 
beschrijven en het onderwerp van de tekst bepalen. Hij kan literaire begrippen op het 
gebied van genre, chronologie en personages (round en flat character) toepassen. De 
lezer kan reflecteren over wat de tekst met hem doet en de mate waarin de personages 
en gebeurtenissen overeenkomen met zijn beleving en kennis van de werkelijkheid. 
Bij het geven van een oordeel over de tekst gebruikt de lezer emotieve en referentiële 
(naar de tekst of zijn eigen beleving van de werkelijkheid verwijzende) argumenten.58 
    Een lezer die een reflecterende leesstijl hanteert ziet ‘er iets van opsteken’ 
vaak als doel van het lezen van een tekst. De lezer kan verschillende verhaallijnen 
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onderscheiden en samenhang tussen de handelingen en de psyche van de personages 
zien. Hij kan reflecteren over de thematiek aan de hand van de titel en concrete 
motieven. Hij kan zich inleven, maar ook afstand nemen om een analyse en 
beoordeling op het gedrag toe te passen. Een vraag die hierbij gesteld kan worden is 
bijvoorbeeld: ‘Kan ik gegeven de omstandigheden van een personage zijn gedrag 
begrijpen?’ De lezer kan zich hierover ook een mening vormen, over morele kwesties 
bijvoorbeeld. De lezer merkt spanningvergrotende verteltechnieken op en kent het 
verschil tussen lectuur en literatuur. Zijn waardering van het boek onderbouwt de 
lezer met emotieve, morele, realistische en cognitieve argumenten.59  
    Een lezer die aan boeken vooral een esthetische functie toekent, leest in een 
interpretatieve leesstijl. De lezer onderscheidt hierbij betekenislagen en motieven, en 
op basis daarvan reflecteert hij over de betekenis en thematiek van het werk. De lezer 
heeft ook oog voor de werking van bepaalde stijlmiddelen, de betrouwbaarheid van 
het perspectief en de bedoelingen van de auteur. De lezer is zich bewust van het 
vertelperspectief en kan dingen vanuit het perspectief van een personage navoelen, 
maar ook afstand nemen en kritisch reageren. Het bijeenbrengen van de 
verhaalelementen is iets waar de lezer zich op richt. Een vraag die hierbij gesteld kan 
worden is bijvoorbeeld: ‘Welke vragen staan in het boek centraal?’60 
    Een lezer die een letterkundige leesstijl hanteert heeft veel ervaring met het 
lezen van literaire teksten. Bij het lezen van een boek plaatst hij het boek ook in een 
cultuurhistorisch of actueel perspectief. De lezer heeft aandacht voor psychologische, 
maatschappelijke en historische aspecten en kan doordringen in de personages. Hij 
kan verschillende betekenislagen identificeren. De waardering voor een boek van een 
letterkundige lezer bevat emotieve, morele, realistische, cognitieve en 
cultuurhistorische argumenten (met betrekking tot bijvoorbeeld stromingen, kunst en 
andere literatuur).61 
    De academische leesstijl kenmerkt zich in opdrachten waarin lezers worden 
gevraagd boeken in een breed kader te plaatsen en hierbij verbanden te leggen met 
andere ideeën, disciplines, verschijnselen en andere literatuur. De lezer herkent 
verschillende verteltechnieken en conventies en verklaart het gedrag van personages 
niet alleen psychologisch, maar soms ook filosofisch.62  
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5. Sanneke van Hassel - Nest 
 
5.1 Inleiding 

Van Sanneke van Hassels Nest werd een profiel geschetst met  behulp van de 
dimensies en indicatoren die Witte onderscheidt en de competentieprofielen die hij 
opstelde. Leesstijlen werden, net als in de docentenhandleiding voor 
literatuurdidactischeverkenning van Witte63, bepaald door te beargumenteren waarom 
de omliggende leesstijlen als ‘minder van toepassing’ te bestempelen zijn. Van de 
leeswijzers is het informatiedeel (samenvatting, interpretatie – structuur, tijd, ruimte, 
thematiek, motieven, symbolen, vertelperspectief, personages, titel, motto’s, taal, stijl, 
situering binnen het werk –, reacties van de pers, informatie over de auteur) 
geanalyseerd om te bepalen welke leesstijl dit voornamelijk aansprak. Vervolgens 
konden alle discussietips en –vragen met een bepaalde leesstijl gekenmerkt worden. 
   Sanneke van Hassels Nest verscheen in 2010. De schrijfster is van oorsprong 
toneelschrijver en debuteerde in proza met een verhalenbundel. In de pers wordt haar 
vermogen een absurdistische sfeer te creëren in poëtische taal geprezen. Nest is haar 
eerste roman.64 Door de leesgroepen van Senia werd de roman tamelijk vaak gekozen 
en zo belandde Nest op plek 17 in de top 20 meest gekozen boeken; er werden 180 
leeswijzers over verstuurd.65 Op de website van Senia wordt Nest als volgt 
beschreven:  
 

Een zestienjarige gymnasiaste raakt zwanger. Wat te doen?  De 
mensen uit haar omgeving, druk bezig met het ophouden van de 
schone schijn, hebben er hun handen aan vol. Zij zijn het dan ook  
die het verhaal vertellen, in korte hoofdstukken, steeds vanuit het 
perspectief van degene die aan het woord is: ouders, zusje, tante, de 
jonge vader, buurtgenoten, hulpverleenster. De gevoelens van het 
meisje zelf lijken er nauwelijks toe te doen. Zij zwijgt. Tot in het 
laatste hoofdstuk. Dan is zij aan zet. - Onderhoudend romandebuut, 
met satirische trekjes, een jonge schrijfster, die eerder al indruk  
maakte met haar verhalenbundels.66  

 
De roman gaat over de vijftienjarige Julia die zwanger raakt. Het meisje komt uit een 
rijk gezin, bestaande uit een vader (Heppe), een moeder (Belia) en een zusje (Malou), 
dat in de fictieve plaats Schoonoord woont. Het verhaal is vanuit diverse 
perspectieven verteld: gezinsleden komen aan het woord, maar ook dorpsgenoten en 
stille aanschouwers van het familieverhaal.  
    
5.2 De leesstijl van Nest 
Nest bestaat uit korte hoofdstukken, verteld uit verschillende perspectieven: ouders, 
zusje, tante, de tienervader, buurtgenoten en de hulpverleenster.67 De hoofdstukken 
dragen de naam van de focalisator van de passage. Over de mate waarin het 
vertelperspectief bijdraagt aan de bepaling van een leesstijl onderscheidt Witte 
factoren als betrouwbaarheid van het perspectief, manipulatie en meervoudig 
perspectief.68 Dat laatste is vaak een ‘complicerende factor’ (een factor die de leesstijl 
bemoeilijkt), hoewel de markering van perspectiefwisselingen (typografisch, door 
middel van tekstindeling of een expliciete verteller) deze vertelstijl vergemakkelijkt.69 
Een gemarkeerde vorm van meervoudig perspectief of perspectiefwisselingen past bij 
de leesstijl reflecterend lezen.70 Hieraan gerelateerd is het aantal personages. Een 
indicator die Witte onderscheidt is de hoeveelheid personages: hoe meer personages, 
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hoe complexer het boek.71 In Nest spelen maar liefst negen focaliserende personages 
(Heppe, Belia, Julia, Malou, Joeri, Stefan Beks, Thessa Sticker, Karel Vogelenzang 
en Wanda Peters) een rol. De veranderende verhoudingen tussen de personages zijn 
een belangrijk onderdeel van het verhaal: een kenmerk van boeken die een 
reflecterende leesstijl van de lezer vragen. 
  De thematiek in Nest vereist van de lezer geen bijzondere kennis of 
inspanning: de thema’s zijn te beschrijven als ‘familie’, ‘zwangerschap’ en 
‘adolescentie’. Wat wel van de lezer gevraagd wordt is culturele kennis. Nest bevat 
veel symboliek en talloze verwijzingen. Er zitten muzikale verwijzingen in als ‘Papa 
was a rolling stone’ en verwijzingen naar de beeldende kunst (Wanda Peters lijkt, 
volgens Julia, op ‘het melkmeisje van Vermeer’). Ook worden er Franse citaten, 
citaten van literaire schrijvers als Nescio en Enquist en van landschapsarchitecten 
Gertrude Jeckyl en Rosemary Verey aangehaald. De lezer dient deze citaten en de 
symbolische verwijzingen erin te plaatsen in het verhaal. Deze kennis van literatuur 
en de wereld en bovendien de vaardigheid dit te plaatsen binnen het verhaal past bij 
de leesstijl interpreterend lezen en soms zelfs bij letterkundig lezen: er is poëticale en 
cultuurhistorische kennis72 nodig om deze citaten en genoemde werken te plaatsen 
binnen het verhaal. 
    De stijl in Nest is kort, eenvoudig en helder te noemen. De betekenis is 
gemakkelijk te duiden. Enige uitzondering hierop is het laatste hoofdstuk, dat langere 
zinnen en suggestiever taalgebruik bevat. In dit hoofdstuk wordt ook meer impliciet 
gelaten. Deze kenmerken passen bij de leesstijl reflecterend lezen: er zijn impliciete, 
open plekken73, het taalgebruik is over het algemeen eenvoudig maar toch wel 
gevarieerd en hier en daar figuurlijk. Passend bij een andere leesstijl, interpreterend 
lezen, is de beeldspraak74 die in Nest verweven is.  
    Het verloop van het verhaal is gemakkelijk te volgen en bovendien duidelijk 
gemarkeerd.75 De delen worden aangegeven door middel van het noemen van de 
seizoenen. Een duidelijke markering van plaats en tijd past bij de leesstijl herkennend 
lezen: de lezer kan het verhaal gemakkelijk en snel situeren, door expliciete 
aanduidingen van tijd en/of plaats.76 Toch kan niet het hele boek onder deze leesstijl 
geschaard worden, omdat het boek weinig tot geen actie bevat. In veel boeken die 
passen bij de leesstijl herkennend lezen ligt de nadruk op de handeling van de 
personages. Het tempo waarin gebeurtenissen elkaar opvolgen is in veel van deze 
boeken behoorlijk hoog;77 in Nest is dat niet het geval. 
   Veel indicatoren lijken te wijzen op een interpreterende leesstijl, maar 
sommige op reflecterend lezen en letterkundig lezen. Een reflecterende leesstijl past 
bijvoorbeeld bij de heldere structurering van de zinnen en het figuurlijke taalgebruik, 
dat niet altijd clichématig is, zoals bij herkennend lezen wel het geval is. Ook de 
verschillende verhaallijnen, die echter duidelijk gemarkeerd zijn en bovendien 
allemaal terugvoeren naar de hoofdlijn die Julia’s zwangerschap vormt, passen bij een 
reflecterende leesstijl. 
 Maar Nest bevat ook kenmerken die meer passen bij letterkundig lezen: de 
(symbolische) verwijzingen naar andere werken, muziek en beeldende kunst 
bijvoorbeeld. Toch voert het te ver Nest te karakteriseren als een boek dat een 
letterkundige leesstijl vereist: de zinnen bevatten geen complexe vergelijkingen en 
tijdsprongen, perspectieven en verhaallijnen zijn niet subtiel verweven, maar duidelijk 
gemarkeerd.78  
   Als een letterkundige leesstijl niet geheel van toepassing kan zijn op Nest 
blijven een reflecterende en interpreterende leesstijl over. Meer indicatoren waren van 
toepassing op interpreterend lezen dan op reflecterend lezen, maar toch zou ik van 
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beide leesstijlen belangrijke kenmerken op Nest terug willen voeren. Van 
interpreterend lezen zijn voornamelijk de verwijzingen naar citaten, kunst en andere 
literatuur en de gevarieerde stijl van toepassing op Nest. De zinnen zijn nergens 
moeilijk te volgen, maar het boek bevat ook geen eenduidige stijl: elke focalisator 
heeft een eigen stem en stijl. Ook wijkt het laatste hoofdstuk in stijl sterk af van de 
rest: in dat hoofdstuk is het taalgebruik figuratief, impliciet en meerduidig. Door het 
hele boek heen zijn impliciete plekken: soms zijn bijvoorbeeld motieven van 
personages niet duidelijk. De verhaallijnen en perspectieven zijn wel altijd duidelijk 
gemarkeerd. Deze eigenschap is niet van toepassing op een interpreterende leesstijl, 
waar perspectiefwisselingen lang niet altijd gemarkeerd zijn. Het open einde dat 
volgens Witte in werken die deze leesstijl vereisten te vinden is, zit wel weer in Nest.  

    Kortom, Nest bevat eigenschappen die terug te voeren zijn op de leesstijlen 
reflecterend, interpreterend en letterkundig lezen. Hoewel een reflecterende leesstijl 
niet volledig op Nest van toepassing is, karakteriseer ik Nest toch als een roman die 
een reflecterende leesstijl van de lezer vraagt. Maar vooral van de aangrenzende stijl 
interpretatief lezen zijn veel kenmerken terug te vinden die niet uit te wissen zijn: de 
verwijzingen en symboliek vereisen interpretatie en misschien zelfs wel letterkundig 
inzicht. 
    Opvallend is het dat dat Nest soms als Young Adult bestempeld wordt. De 
roman komt bijvoorbeeld voor op de ‘omwerklijst’ van NBD Biblion79, waarop 
boeken staan die ofwel van volwassenliteratuur naar het D-genre (Young Adult) 
ofwel van het C-genre naar het D-genre overgeplaatst moeten worden. Het boek zou, 
in dat geval, hoogstens een belevende of herkennende leesstijl kunnen hebben. Witte 
karakteriseert een boek als Blauwe plekken van De Vries als een boek met een 
belevende leesstijl en Ik ook van jou van Giphart als een boek met een herkennende 
leesstijl. In het geval van Nest is het voor te stellen dat de thematiek doet denken aan 
young adult-literatuur: het boek draait immers om een tienerzwangerschap. Het boek 
kan dan ook zeker gelezen worden in een belevende of herkennende stijl maar blijkt 
de tekstkenmerken te hebben van een boek dat een reflecterende of zelfs 
interpreterende leesstijl van de lezer vraagt. 
     
5.3 De leesstijl van de leeswijzer over Nest 
De leeswijzer over Nest, opgenomen in bijlage 5, werd geschreven door een studente 
Nederlandse taal en letterkunde. De leeswijzer bestaat uit de vaste onderdelen: 
samenvatting, interpretatie en leesvragen. De samenvatting beschrijft wat er in het 
boek gebeurt, maar reflecteert ook: er wordt bijvoorbeeld beschreven wat de 
drijfveren van de personages zijn om bepaalde dingen te doen of te laten. 
 

In een buurt waar iedereen elkaar kent en roddels en achterklap op 
de loer liggen, is het volgens Heppe en Belia noodzaak de 
zwangerschap goed te verbergen en de schone schijn op te houden. 
Want wat zullen de buren wel niet denken van een meisje uit een 
‘goed’ gezin dat zwanger raakt op zo’n jonge leeftijd?80 

 
In de samenvatting worden niet alleen de gebeurtenissen besproken, maar is er ook 
sprake van inleving in een personage. Daarnaast wordt er afstand genomen en wordt 
gedrag van de personages geanalyseerd. De samenvatting lijkt een reflecterende 
leesstijl van de lezer te vragen; het gedrag wordt immers niet zoals bij een 
herkennende leesstijl alleen beschreven. 
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   De uiteenzetting die de leeswijzer geeft over de structuur, tijd en ruimte 
vereist een interpreterende leesstijl. De elementen worden besproken en geanalyseerd 
volgens literaire terminologie (chronologisch, flashback, flashforward, ik-verteller, 
middenin het verhaal)81, maar er wordt ook afstand van genomen en kritisch op 
gereageerd82: ‘Als lezer wordt je direct in het diepe gegooid. Pas naarmate meerdere 
personages aan het woord zijn geweest begint het verhaal voor de lezer duidelijker te 
worden.’83 Hierin is ook het reflectieve vermogen om instrumentele verteltechnieken 
(‘trucs’) te onderscheiden84 verborgen.  
   De tijd waarin het boek speelt wordt als hedendaags bestempeld door vast te 
stellen dat er ‘mobiele telefoons, internet en mp3-spelers’ in voorkomen. Dit gegeven 
correspondeert met een herkennende leesstijl: de lezer is in staat gebeurtenissen te 
verbinden met zijn kennis en beleving van de werkelijkheid.85 
   Onder thematiek, motieven en motto maar ook in de paragraaf titel en 
symboliek wordt een onderliggende betekenislaag geïnterpreteerd. Witte onderscheidt 
deze vorm van beschouwen van literatuur als een interpreterende leesstijl: ‘[De lezer] 
kan betekenislagen onderscheiden en motieven en andere betekeniselementen 
herkennen en interpreteren.’86 In de leeswijzer worden onder dit kopje bijvoorbeeld 
de citaten van landschapsarchitecten geïnterpreteerd en met het verhaal verbonden. 
Omdat er in de leeswijzer ook dieper ingegaan wordt op de thematiek van Nest, het 
gebrek van emotionele normen en waarden van de moderne mens, kan gesteld worden 
dat er zelfs een letterkundige leesstijl gehanteerd werd: ‘[De lezer] is geïnteresseerd in 
de literaire stijl en kan in de personages doordringen, waarbij hij aandacht heeft voor 
psychologische, maatschappelijke en historische aspecten.’87 
    Bij het kopje ‘personages’ wordt het begrip ‘focalisator’ uitgelegd. Ook wordt 
op tamelijk eenvoudige wijze het uiterlijk, karakter en handelen88 van de personages 
beschreven. Dit past bij de tweede leesstijl die Witte onderscheidt: herkennend lezen. 
In de leeswijzer wordt het boek beschreven zoals het de lezer toekomt zonder het 
gedrag van personages van (grote) afstand kritisch te beoordelen, zoals bij een 
reflecterende leesstijl wel het geval is. Onder het kopje ‘personages’ wordt vooral 
mimetisch samengevat hoe de personages zijn en hoe ze zich gedragen. 
    Het vertelperspectief wordt door middel van een literair begrippenapparaat 
(meervoudig, focalisatoren, ik-perspectief, verteltrant) beschreven, met inbegrip van 
het effect dat het gekozen vertelperspectief heeft. Zo’n stijl van analyseren is te 
verbinden met een interpreterende leesstijl: de lezer heeft aandacht voor het effect van 
bepaalde stijlmiddelen, en kan deze dus ook onderscheiden.89 Hiermee verbonden is 
het kunnen voorspellen van het effect van de stijl, die in Nest bij elke 
perspectiefwisseling ook verandert.  
  
De leeswijzer bevat 23 vragen, waarvan er vier expliciet ‘discussievragen’ genoemd 
worden. De volledige karakterisering van elke vraag is opgenomen in de bijlage 6. Na 
analyse bleek dat er vragen bij zitten die een herkennende leesstijl van de lezer 
vragen, maar ook vragen die zich op een reflecterende, interpretatieve en 
letterkundige leesstijl richten. De clusters bevinden zich in de herkennende leesstijl 
(acht vragen) en de interpretatieve leesstijl (ook acht vragen). Van de overige zeven 
vragen vereisen vijf een reflecterende leesstijl van de lezer en twee een letterkundige 
leesstijl. Te concluderen valt dus er een cluster rondom de herkennende, reflectieve en 
interpretatieve leesstijl ligt.  
   Een typisch voorbeeld van een vraag die een herkennende leesstijl aanspreekt 
is vraag 15: ‘Het boek heeft een open einde. Hoe denkt u dat het met de familie Van 
Wees zal aflopen?’ De lezer wordt gevraagd te reflecteren over variaties in het plot. 
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‘Verzin een ander verhaaleinde,’ is daar een variant van.90 De lezer bevindt zich nog 
op handelingsniveau, het niveau van de personages, maar moet meer dan bij belevend 
lezen de tekst van een afstand kunnen bekijken en deze in zijn geheel kunnen bezien. 
Bij het beantwoorden van deze vraag wordt de lezer uitgenodigd de open plekken in 
het verhaal in te vullen, op basis van het gelezene. De lezer is binnen een herkennende 
leesstijl in staat de ontwikkeling van een personage te beschrijven, en kan daarom ook 
verder denken over een ander verhaaleinde, of hier: de afloop wat betreft de familie 
Van Wees. 
    In de leeswijzer komen ook vijf vragen voor die een reflecterende leesstijl van 
de lezer verwachten. Eén daarvan was: ‘In De Groene Amsterdammer schrijft Marja 
Pruis dat Nest meer lijkt op een boek voor young adults dan op een 
volwassenenroman. Vindt u Nest een volwaardige roman voor volwassenen? Licht 
toe.’ Bij het beantwoorden van deze vraag voert een letterkundige leesstijl te ver, 
omdat er niet naar specifieke literaire termen of stromingen of cultuurhistorische 
kenmerken gevraagd wordt. Een interpretatieve leesstijl, waarbij de lezer 
belangstelling heeft voor de literatuur in het algemeen, is een leesstijl die deze vraag 
kan vereisen. De lezer wordt gevraagd te beoordelen of dit een volwassenenroman is, 
in vergelijking met Young Adult-boeken. Van beide genres moet de lezer dus globale 
kennis hebben, en daar Nest mee kunnen verbinden. Maar het best passend bij deze 
vraag, en waarschijnlijk toereikend om deze te beantwoorden, is een reflectieve 
leesstijl. Hierbij kan de lezer reflecteren over het verschil tussen literatuur en lectuur, 
op basis van zijn leeservaringen.91 
    Acht vragen in de leeswijzer kunnen gekarakteriseerd worden als vragen die 
een interpretatieve leesstijl van de lezer vragen. Een voorbeeld daarvan is de volgende 
vraag: ‘Vindt u dat de scène waarin dokter Vogelenzang vreemdgaat met Thessa 
Sticker een functie heeft in het verhaal? Licht uw antwoord toe.’ Er wordt in deze 
vraag, door een specifieke passage te noemen, gevraagd naar een duiding (‘functie’) 
van deze gebeurtenis in het verhaal. De lezer wordt gevraagd de verhaalelementen als 
puzzelstukjes bij elkaar te brengen. Een reflecterende leesstijl is hier niet toereikend, 
omdat er om een duiding gevraagd wordt, waarvoor interpretatie van 
verhaalelementen benodigd is.92 
    De meeste vragen die aan de leeswijzer gesteld worden vragen één van deze 
drie leesstijlen van de lezer, maar in de leeswijzer kwamen ook twee vragen voor die 
op een letterkundige leesstijl gericht zijn. Een voorbeeld van deze leesstijl is vraag 22: 
‘Vindt u dat het thema van de ongewenste tienerzwangerschap in Nest op een 
eigentijdse wijze is uitgewerkt? Licht uw antwoord toe.’ De lezer wordt gevraagd 
actualiserend te lezen: het boek te vergelijken met het heden.93 De stijl waarin het 
verhaal is uitgewerkt wordt bevraagd, maar deze stijl moet ook nog in verband 
gebracht worden met bepaalde stromingen en kenmerken die horen bij ‘een 
eigentijdse wijze’. Daarvoor heeft de lezer een bepaald referentiekader nodig (andere 
of oudere literatuur bijvoorbeeld), maar ook een vergelijking met een cultuur-
historisch of maatschappelijk perspectief. Deze lezersactiviteiten voeren te ver om als 
interpreterend lezen gezien te worden; er wordt immers een vergelijking met andere 
literatuur en/of de maatschappij gevraagd, iets dat past bij een letterkundige leesstijl. 
   Over het algemeen kan gesteld worden dat de vragen in de leeswijzer zich op 
diverse leesstijlen richten, net als de beschrijvingen in de leeswijzer dat doen. Veel 
informatieve onderdelen van de leeswijzer zetten de lezer op het spoor van een 
herkennende leesstijl. Er wordt vooral een mimetische weergave van het verhaal 
gegeven. Evenveel discussievragen vereisen een herkennende leesstijl. Ook een 
interpretatieve leesstijl komt zowel in het informatieve deel van de leeswijzer als in 
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het deel met de leesvragen evenredig vaak voor. Er lijkt dus zowel in het informatieve 
deel als in de vragen voornamelijk op een herkennende en interpretatieve leesstijl 
gefocust te worden. 
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6. Emma Donoghue – Kamer 

 

6.1 Inleiding 

Van Emma Donoghues Kamer werd een profiel geschetst met  behulp van de 
dimensies en indicatoren die Witte onderscheidt en de competentieprofielen die hij 
opstelde. Leesstijlen werden, net als in de docentenhandleiding voor 
literatuurdidactischeverkenning van Witte94, bepaald door te beargumenteren waarom 
de omliggende leesstijlen als ‘minder van toepassing’ te bestempelen zijn. Van de 
leeswijzers is het informatie-deel (samenvatting, interpretatie – structuur, tijd, ruimte, 
thematiek, motieven, symbolen, vertelperspectief, personages, titel, motto’s, taal, stijl, 
situering binnen het werk –, reacties van de pers, informatie over de auteur) 
geanalyseerd om te bepalen welke leesstijl dit voornamelijk aansprak en vervolgens 
konden alle discussietips en –vragen als vragend naar een bepaalde leesstijl 
gekenmerkt worden. 
   De Iers-Canandese schrijfster Emma Donoghue schreef met Kamer een 
bestseller die genomineerd werd voor de longlist van de Booker Prize 2010. 
Donoghue schreef eerder ook romans, toneelstukken en hoorspelen. De leesgroepen 
van stichting Senia lazen Kamer het afgelopen seizoen veelvuldig: er werden maar 
liefst 501 leeswijzers voor besteld.95 De stichting beschrijft het boek op de website als 
volgt: 
 

De 5-jarige Jack (ik-verteller) woont met zijn moeder in een kleine 
ruimte waar zijn hele leven zich afspeelt. Jack leidt een veilig en 
gestructureerd leven, dankzij zijn moeder met wie hij een 
symbiotische relatie heeft. In de loop van het verhaal ontdek je wat 
er is gebeurd, waarom ze verblijven in die ruimte en nooit buiten 
komen.  Door de ogen van Jack wordt de wereld waarin hij leeft 
beschreven en dit zorgt ervoor dat je je gaat verwonderen over de 
dingen om je heen die je anders als vanzelfsprekend ervaart. Kamer 
is het onvergetelijke verhaal van een moeder en haar zoontje die 
dankzij hun liefde het onmogelijke overleven. Het is onsentimenteel, 
soms grappig, soms gruwelijk, en altijd fascinerend. �- Een verhaal, 
zo origineel en spannend dat je het in een ruk wilt uitlezen en nooit 
meer zult vergeten. Verreweg het mooiste boek van 2010.96 

 
Kamer werd in de pers beschreven als ‘vernieuwend’: ondanks het actuele thema van 
ontvoering en opgroeien in eenzaamheid, beschrijft Donoghue het geheel vanuit het 
afwijkende perspectief van een vijfjarig jongetje. 
 

6.2 De leesstijl van Kamer 
Kamer wordt vanuit het perspectief van de vijfjarige Jack beschreven. Dat maakt dat 
de roman een onbetrouwbaar perspectief heeft: de lezer komt alleen te weten wat Jack 
belangrijk vindt om te vertellen. Wat het minder complex maakt, is het feit dat het 
perspectief enkelvoudig is: het hele boek lang is Jack de ik-verteller. 
    Het perspectief vereist van de lezer wel inlevingsvermogen: niet alles wat Jack 
denkt is voor de doorsnee lezer logisch. Hiervoor is bij de lezer enige mensenkennis 
nodig en het vermogen zich te verplaatsen in voor hem onbekende situaties, 
gebeurtenissen en complexe emoties van onbekende personen.97 Dit kenmerk past bij 
boeken die een reflecterende leesstijl van de lezer vragen, waarin ook vaak 
psychologische vraagstukken voorkomen. Kamer zal de lezer ook aan het denken 



 25

zetten over zulke vraagstukken: wat doet het afnemen van vrijheid of het opgroeien in 
een afgesloten kamer met een mens? 
    Doordat er voor een ik-perspectief vanuit een vijfjarige gekozen is, is het 
taalgebruik in het boek ook anders: het bestaat uit ‘kindertaal’: nieuwvormingen 
vanuit het perspectief van een kind dat nooit concepten heeft leren kennen, maar veel 
dingen maar één keer heeft gezien. Jack gebruikt weinig lidwoorden, omdat hij maar 
één tafel kent. Voor hem is Tafel dan ook geen concept, maar een naam. Door het 
beperkte wereldbeeld van het vijfjarige jongetje is het lang niet altijd gemakkelijk om 
te interpreteren wat hij ziet of denkt. Het taalgebruik vereist hier en daar ook enige 
duiding, net als de zinsbouw die hier en daar behoorlijk lang, afwijkend en lastig te 
doorgronden kan zijn. Dit tekstkenmerk past bij een interpretatieve leesstijl: de lezer 
wordt gevraagd zich te verdiepen in de visie van Jack.98 Een reflecterende leesstijl is 
hier niet toereikend, omdat het boek erom vraagt door te dringen in een complexe(re) 
verteltechniek.  
    Deze verteltechniek heeft ook als gevolg dat de motieven en drijfveren van de 
moeder van Jack lang niet altijd duidelijk zijn. Jack vertelt immers alleen wat hij zelf 
belangrijk vindt. Het beantwoorden van psychologische vraagstukken als drijfveren 
en motieven passen bij een reflecterende leesstijl. Er is een bepaalde vorm van 
implicitie; open plekken die door de lezer moeten worden ingevuld. Passend bij deze 
stijl is ook het feit dat de ontwikkeling van de personages en de ontwikkeling van de 
verhoudingen tussen de personages lang niet altijd gemakkelijk te voorspellen is.99 
Dat is een kenmerk dat niet bij een herkennende leesstijl past, maar wel bij een 
reflecterende. 
   Kamer kent spannende passages, bijvoorbeeld op het moment dat Jack en 
Mam besluiten te ontsnappen. De lezer zit op het puntje van zijn stoel en handelingen 
volgen elkaar snel op – heel anders dan in de rest van het boek. Het eerste en laatste 
deel van het boek bestaat vooral uit beschrijvingen (vanuit Jack), dialogen en kleine, 
opeenvolgende gebeurtenissen (‘Toen deed ik dit, en toen..’). Wat de spanning 
betreft, past het boek bij een reflecterende leesstijl. Witte onderscheidt binnen die 
leesstijl meer handelingen dan gedachten en dialogen en een open einde.100 Bij Kamer 
is het einde tamelijk gesloten, maar het boek bevat meer gedachten en dialogen dan 
handelingen. De handelingsdichtheid tijdens de ontsnapping uit Kamer zou wellicht 
ook in een herkennende leesstijl voor kunnen komen, terwijl de dialogen en gedachten 
in de rest van het boek eerder passen bij een interpretatieve leesstijl. Een reflecterende 
leesstijl lijkt, om de mate van spanning te karakteriseren, het best passend. 
   De chronologie in Kamer is eenduidig. Veel handelingen, gedachten en 
gebeurtenissen volgen elkaar chronologisch op. Soms worden er verhalen van vroeger 
verteld of herinneringen opgehaald, maar die worden dan duidelijk gemarkeerd. Zo’n 
manier van tijdsprongen maken past bij een reflecterende leesstijl: tijdsprongen zijn 
expliciet gemarkeerd (door bijvoorbeeld een expliciete verteller).101  
    Kamer vereist enige interpretatie, wat goed past bij een interpretatieve 
leesstijl, bij een letterkundige en soms zelfs academische leesstijl. Niet alles wordt de 
lezer op een presenteerblaadje aangeboden. Er zijn behoorlijk wat aspecten die geduid 
moeten worden. Er is natuurlijk het taalgebruik van Jack, dat hier en daar echt 
interpretatie nodig heeft. Niet alles wordt uitgelegd en soms vraagt de lezer zich af 
waar het jongetje naar verwijst. Jack begrijpt niet alles wat er gebeurt: wanneer er op 
de televisie bijvoorbeeld over postmodernisme en de mythe van Perseus gesproken 
wordt, is het aan de lezer dit te duiden. In de tekst zitten ook talloze verwijzingen naar 
literaire teksten; kinderboeken, maar ook klassieke werken, Alice in Wonderland en 

Virginia Woolfs A room of one’s own. 
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    Al met al sluit Kamer goed aan bij de kenmerken die Witte onderscheidt: 
teksten binnen een reflecterende leesstijl moeten iets bij de lezer teweegbrengen en 
zijn bij voorkeur geëngageerd. De personages en hun onderlinge relaties zijn in deze 
boeken beter uitgewerkt (round) en hun ontwikkeling is binnen deze leesstijl minder 
voorspelbaar dan in boeken die een herkennende leesstijl aanspreken. Ook is er sprake 
van toename van de complexiteit in de structuur, zoals het doorbreken van de 
chronologie en het gebruik van een meervoudig perspectief, verschillende 
verhaallijnen en open plekken. Witte onderscheidt hierbij een nuance: ‘Belangrijk is 
(…) dat deze complexiteiten door de expliciete structuur transparant zijn zodat ze 
door de lezer gemakkelijk kunnen worden opgemerkt.’102 In Kamer zijn die 
complexiteiten niet altijd expliciet gemarkeerd. De nieuwvormingen en speciale 
woorden van Jack krijgen vaak een hoofdletter en sommige literaire werken worden 
expliciet (met titel) genoemd, maar naar andere boeken wordt alleen door middel van 
allusies verwezen. Kamer heeft veel distinctieve kenmerken die passen bij een 
reflecterende leesstijl (de personages, het onderwerp, de structuur) en enkele 
kenmerken die appeleren aan een interpretatieve, misschien zelfs wel letterkundige en 
in een enkel geval zelfs een academische leesstijl, namelijk het taalgebruik en de 
literatuurverwijzingen.   
 
6.3 De leesstijl van de leeswijzer over Kamer 
De leeswijzer over Kamer, opgenomen in bijlage 7, werd geschreven door een literair 
adviseur van Senia Literair. De leeswijzer bestaat ook hier, zoals Senia voorschrijft, 
uit verschillende delen: een samenvatting, analyse (bestaand uit structuur, tijd, ruimte, 
thematiek, motieven, motto, titel, symboliek, personages, vertelperspectief, taal, stijl, 
situering binnen het werk), informatie over de auteur, reacties van de pers en 
leesvragen en discussietips.  
    De samenvatting, waarmee de leeswijzer opent, is gericht op een reflecterende 
leesstijl geschreven. Het verhaal wordt samengevat en de personages worden 
beschreven, zoals in een herkennende leesstijl gebruikelijk is, maar er wordt ook 
samenhang aangebracht op het handelingsniveau en het psychologische niveau. 
Aspecten die niet letterlijk in het boek staan, worden hier gekoppeld aan het handelen 
van de personages (‘Hij maakt kennis met een nieuwe wereld die hem beangstigt.’)103  
    Op de samenvatting volgt de interpretatie, die opent met een beschrijving van 
structuur, tijd en ruimte. Hierbij staan zaken als chronologisch tijdsverloop en 
versnellingen van het verhaal (tempo) centraal – tekstinterne eigenschappen die Witte 
onderscheidt als aspecten die een lezer met een herkennende leesstijl kan 
opmerken.104 De beschrijving van de hoofdstukken en de titels ervan karakteriseert 
Witte als basale structuurelementen, die ook in een belevende leesstijl onderscheiden 
worden.105 
    Het vertelperspectief en het effect dat dit perspectief volgens de schrijfster van 
de leeswijzer kan hebben (namelijk: beperkend werken) zijn aspecten waar de lezer 
op gewezen wordt. Een lezer die zich bewust is van de betrouwbaarheid van het 
perspectief is een vaardigheid die past bij een interpreterende leesstijl. Onder het 
kopje ‘thema, motieven en symbolen’ worden kenmerken vermeld die bij een 
interpretatieve of letterkundige leesstijl passen. De thematiek is eenvoudig, en wordt 
ook in een reflecterende leesstijl herkend.106 De verwijzingen naar andere literatuur 
(Virginia Woolf) en de Griekse mythologie die onderscheiden worden, gaan verder en 
spreken respectievelijk een letterkundige en een academische leesstijl aan. De 
verwijzing naar Woolf doet een beroep op begrip van intertekstualiteit en kennis van 
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andere literaire werken, terwijl de verwijzingen naar de Griekse mythologie en de 
Bijbel een ander register aanspreken: kennis van klassieke werken. 
    Onder het kopje personages worden de personages beschreven, waar ook de 
term ‘flat character’ valt. Witte onderscheidt het voorkomen van ‘flat characters’ als 
een tekstkenmerk dat past bij herkennend lezen.107 In de beschrijving van de 
personages worden van alle personages typeringen gegeven en worden de onderlinge 
verhoudingen beschreven, maar ook hun handelingen worden verklaard: motieven en 
drijfveren voor bijvoorbeeld Mam om op haar manier voor Jack te zorgen komen aan 
bod. Dit past bij een reflecterende leesstijl.108 Ook het verklaren van de titel past bij 
deze leesstijl:109 de titelverklaring is licht interpreterend van aard, maar is niet 
vergezocht. 
    De beschrijving van het motto die daarop volgt, spreekt een heel andere 
leesstijl aan. Hierin wordt een gedicht van de Griekse dichter Simonides verklaard en 
verbonden met het verhaal. Ook wordt in deze passage gesproken over het begrip 
‘personificatie’ en de Middeleeuwse visie op dit gedicht. Hiervoor is een 
academische, of in elk geval een letterkundige leesstijl vereist: er is geen kennis nodig 
van actuele en eigentijdse literatuur, maar van klassieke, Griekse gedichten en 
literatuurgeschiedenis.  

Aan de taal en stijl van het boek worden bepaalde kenmerken verbonden 
(‘kinderlijk’, ‘filosofisch’) en ook het effect ervan voor het boek wordt besproken. 
Deze verklarende manier om de stijl in het boek te duiden past bij een interpretatieve 
leesstijl. In het laatste deel van de leeswijzer krijgen de reacties van de pers, het 
verdere werk van Donoghue en de achtergrond van de schrijfster een plaats. Hier 
wordt een andere leesstijl aangesproken. Externe aspecten zoals biografische 
gegevens van de schrijver als interviews in verband met het gelezen werk worden 
genoemd. Witte onderscheidt deze vorm van analyseren en informatie vergaren als 
een activiteit die bij een reflecterende leesstijl past.110  
 
Op het informatieve gedeelte van de leeswijzer volgen de leesvragen. In het geval van 
Kamer zijn dat er 30. Eén van de vragen richt zich op een belevende leesstijl, negen 
van de vragen richten zich op een herkennende leesstijl, elf op een reflecterende 
leesstijl, zes op een interpretatieve leesstijl, twee op een letterkundige leesstijl en twee 
op een academische leesstijl. Een volledig overzicht van de geanalyseerde vragen is 
opgenomen in bijlage 8. Het cluster lijkt zich in deze leeswijzer dus te bevinden 
rondom de herkennende en reflecterende leesstijl, met meer uitschieters naar 
interpreterend, letterkundig en academisch lezen dan naar belevend lezen.  
   Een typisch voorbeeld van één van de weinige vragen die een belevende 
leesstijl aanspreekt is  vraag 20: ‘Waardoor was u het meest getroffen in Kamer?’ De 
vraag richt zich op een subjectieve respons, gericht op emotieve criteria (spannend, 
ontroerend). De woordkeuze ‘getroffen’ lijkt te verwijzen naar ontroering en dus een 
emotieve, subjectieve respons uit te nodigen.111 Bij een reflecterende leesstijl wordt 
de lezer ook bewogen tot reflectie over dat wat de tekst met hem doet.112 Dat is in 
deze vraag niet opgenomen, dan zou er wellicht iets als: ‘en waarom?’ aan 
toegevoegd zijn. 
   Negen vragen in de leeswijzer spreken een herkennende leesstijl aan. Een 
voorbeeld daarvan is vraag 6: ‘Als Jack nooit geboren zou zijn, in wat voor situatie 
zou Mam dan leven in Kamer?’ De lezer wordt gevraagd iets in te vullen dat niet in 
het boek staat. In een herkennende leesstijl kan de lezer ‘in de geest van het verhaal 
reflecteren over variaties in het plot (bijvoorbeeld: ‘Wat zou er gebeurd zijn 
als…?’).’113 Daar is deze vraag een voorbeeld van. De vraag past niet bij een 
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belevende leesstijl, omdat er met enige afstand naar de tekst gekeken moet worden. 
Een reflecterende leesstijl voert te ver, omdat er verbanden dienen te worden gelegd 
en deze niet - zoals bij de reflecterende leesstijl wel het geval is - geanalyseerd en 
beoordeeld hoeven te worden.114 
    De meeste vragen richten zich op een reflecterende leesstijl. Een voorbeeld 
van de elf vragen die een reflecterende leesstijl van de lezer vragen is vraag 5: ‘Welke 
onderdelen van de opvoeding van Jack hebben een positieve bijdrage geleverd aan 
zijn ontwikkeling? En welke onderdelen hebben zijn ontwikkeling juist gestagneerd?’ 
De vraag richt zich op een personage en vraagt de lezer te reconstrueren welke 
gebeurtenissen in het leven van dit personage voor hem of haar belangrijk geweest 
zijn.115 Bij een herkennende leesstijl is dit minder van toepassing: daar ligt het accent 
vooral op het beschrijven van het handelen van de personages. In de vraag wordt 
indirect ook gevraagd naar de mening van de lezer. In de tekst staat immers niet 
letterlijk aangegeven welke onderdelen de ontwikkeling van Jack gestagneerd hebben. 
In de vraag zit dus ook een vergelijking met de wereld van de lezer verborgen. Deze 
lezersactiviteit, het verbinden van de tekst met de eigen belevingswereld en opvatting, 
is iets dat wél past bij herkennend lezen. Maar omdat het antwoord niet letterlijk in de 
tekst staat vereist de vraag van de lezer een reflecterende leesstijl. 
    Een interpreterende leesstijl wordt in zes vragen aangesproken. Dat is 
bijvoorbeeld het geval in vraag 19: ‘Bent u het met Monica Soeting eens die Kamer 

omschrijft als ‘een ode aan de liefde van een moeder voor haar kind’?’ De vraag bevat 
een verwijzing naar een recensie en het bijbehorende oordeel van de recensent. 
Binnen een interpretatieve leesstijl onderscheidt Witte de activiteit ‘in staat zijn om 
recensies (…) te analyseren’. Dat is hier het geval: voordat er een antwoord gegeven 
kan worden op de vraag, dient eerst de uitspraak van Soeting geanalyseerd te worden. 
Wat is een ode, bijvoorbeeld? Hiervoor is enige kennis van de literatuur nodig. Beide 
vaardigheden (kennis van de literatuur en het kunnen beoordelen van recensies) 
passen minder goed bij een reflecterende of letterkundige leesstijl, dan bij een 
interpretatieve leesstijl. Een reflecterende leesstijl is voor het beantwoorden van deze 
vraag nog teveel op het boek gericht is, terwijl een letterkundige leesstijl te ver voert. 
   Twee vragen spreken een letterkundige leesstijl aan. Een voorbeeld daarvan is 
vraag 16: ‘Welk sprookje vertelt Mam Jack vlak voor de ontsnapping? Welke 
parallellen ziet u tussen dit sprookje en hun situatie?’ De lezer wordt uitgenodigd de 
vorm van een sprookje te verbinden aan het verhaal waarin het ingebed is 
(intertekstualiteit). Interesse van de lezer voor de literaire stijl (taal en vorm) is 
typerend voor een letterkundige leesstijl. Een academische leesstijl voert hier te ver, 
omdat het een sprookje betreft en geen klassieke of wetenschappelijke literatuur. En 
een interpretatieve leesstijl is niet toereikend, omdat er twee werken (het sprookje van 
Het peperkoekmannetje en Kamer) met elkaar verbonden dienen te worden, waarvoor 
kennis van de (wereld)literatuur nodig is. 
    Er is één vraag die zich richtte op een academische leesstijl. Dat is de vraag: 
‘Welke overeenkomsten ziet u tussen Mam en Jack en de mythische Danae en 
Perseus?’ De vraag verwijst net als vraag 16 naar een ander literair werk, maar in dit 
geval is dat een oude mythe die verbonden dient te worden met Kamer. Lezers met 
een academische leesstijl zijn in staat boeken en literatuur in een breed kader te 
plaatsen en verbindingen te leggen (extrapoleren) met andere literaire teksten 
(intertekstualiteit). In dit geval is daarbij ook kennis van de klassieke oudheid 
nodig.116 Die kennis overstijgt een letterkundige leesstijl. 
    Opvallend is dat in de vragen het meest naar een reflecterende leesstijl 
verwezen wordt: dat lijkt overeen te komen met het eerste deel van de leeswijzer. 
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Toch wordt er in de leeswijzer ook een academische en letterkundige leesstijl van de 
lezer gevraagd. In de interpretatie wordt er bijvoorbeeld verwezen naar Engelse 
literatuur en in de vragen wordt gevraagd naar Griekse mythen. Het informatieve deel 
van de leeswijzer lijkt dus even uiteenlopend gekarakteriseerd te kunnen worden als 
de vragen: alle leesstijlen komen er in voor. Toch ligt er wel een duidelijk accent 
rondom de leesstijlen herkennend en reflecterend lezen.  
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7. Observaties en interviews  
 

7.1 Methode: respondentenwerving, checklist en panelinterview 

Om te onderzoeken welke vragen er wel, niet en uitgebreid besproken werden, 
werden er zes leesgroepen geobserveerd (voor elk boek drie). Deze leesgroepen 
bevonden zich door het hele land, zodat eventuele provincie- of streekgebonden 
kenmerken konden worden opgevangen door genoeg differentiatie te creëeren. De 
bezoeken aan de leesgroepen bestonden uit verschillende onderdelen: het bijhouden 
van de besproken vragen op een checklist en het afnemen van een panelinterview met 
de hele leesgroep. 
    Senia Literair beschikte over lijsten met de gekozen leeswijzers voor het 
afgelopen seizoen. Door voor de populairste boeken uit te zoeken welke groepen de 
leeswijzers erover besteld hadden konden contacten gelegd worden. Door gebruik te 
maken van het adressenbestand van Senia Literair werden de contactpersonen van 180 
leesgroepen door heel Nederland gemaild. In de e-mail die vanuit Senia Literair 
gestuurd werd, werd uitgelegd wat de opzet en het doel van het onderzoek was. 
Reacties, aanmeldingen en afwijzingen werden ontvangen op het speciaal voor dit 
onderzoek gecreëerde e-mailadres. Uiteindelijk waren er zes groepen die binnen de 
onderzoeksperiode wilden en konden meewerken aan het onderzoek. Met de 
leesgroepen werd per e-mail contact gehouden. Alle leesgroepen stemden toe met het 
maken van audio-opnames. De onderzoeker zou bij alle leesgroepen te gast zijn, een 
checklist invullen en een panelinterview afnemen. 
   Voorafgaand aan de observaties werd de checklist samengesteld. Deze 
checklist bestond uit de leesvragen en discussiepunten uit de leeswijzer. Op de 
checklist kon worden aangeven of de vraag al dan niet behandeld werd, of er een 
uitloop was van het onderwerp en waar die uitloop dan uit bestond. Onder uitloop is 
verstaan: een uitbreiding van de discussie die verder gaat dan het antwoord op de 
vraag alleen.  
   Tijdens de observaties werd de leesgroep van een afstand geobserveerd: de 
onderzoeker kon bijvoorbeeld plaatsnemen op een bank achter de zithoek of de tafel 
waaraan de leesgroep zat.  Door een afwachtende en observerende houding aan te 
nemen werd Labov’s principle of the observer’s paradox

117 (het verschijnsel dat het 
gedrag van mensen verandert zodra er een observant aanwezig is) zoveel mogelijk 
uitgesloten, en kon aangenomen worden dat de deelnemers zich niet erg anders 
hebben gedragen dan normaal. Na de bespreking van het boek is er met elke groep 
een panelinterview gehouden.  
    Onderzoekers Swann en Allington, die ook onderzoek deden naar leesgroepen, 
stelden vast dat de combinatie van observatie en interviewen een compleet beeld van 
de situatie in een leesgroep gaf. De deelnemers konden de onderzoekers een breder 
beeld geven en soms verduidelijking bij dat wat eerder door de onderzoekers 
geobserveerd was.118 Een panelinterview bleek daarbij erg effectief te zijn: 
leesgroepleden gaven in samenspraak veel verduidelijking. Ook in dit onderzoek voor 
Senia waren panelinterviews erg effectief: de groepsdynamiek kwam zowel in de 
observaties als in de interviews naar voren, sommige uitspraken kregen bijval of 
werden genuanceerd en zo kwam er van elke leesgroep een helder beeld over het 
gebruik en de beleving van de leeswijzer naar voren.  
 

7.2 Het karakter van de bezochte leesgroepen 

Tijdens het kennismaken met de leesgroepen en het observeren van de gesprekken die 
ze hadden kwam het karakter van elke leesgroep duidelijk naar voren. De bezochte 
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leesgroepen verschilden sterk van elkaar. Sommige groepen gingen zeer familiair met 
elkaar om: er werden bijvoorbeeld bij aankomst meteen persoonlijke nieuwtjes (over 
kleinkinderen, huwelijk of vakanties) uitgewisseld of kleding van elkaar 
rechtgestreken. Bij deze groepen kwam het aspect ‘sisterhood’

119
 zeer duidelijk naar 

voren: er leek een grote vertrouwensband tussen de vrouwen te bestaan, waardoor er 
een intieme sfeer ontstond. Vaak bestonden deze groepen al lang, maar er waren ook 
groepen bij wie het er wat formeler aan toe ging. De formelere groepen spraken 
vooral over het boek en minder over hun persoonlijke leven en gingen vaak ook erg 
georganiseerd te werk: elke bespreking bestond uit vaste aspecten en werd op een 
vaste manier uitgevoerd, met minder ruimte voor persoonlijke verhalen.  
   De zes groepen waren allemaal erg verschillend, maar bestonden bijna 
allemaal alleen uit vrouwen, op één groep na: daarvan waren ook twee mannen lid.  
De meeste groepen bestonden al behoorlijk lang: de jongste groep bestond twee jaar, 
de oudste zes. Gesprekken tussen de besprekingen door, bijvoorbeeld in de pauze, 
focusten zich bij sommige groepen meer op literaire nieuwtjes (nieuw verschenen 
boeken, documentaires op tv, lezingen van schrijvers…) dan op persoonlijk nieuws en 
bij andere groepen bestonden persoonlijke gesprekken eigenlijk bijna niet.  
  Ook de omgangsvormen verschilden sterk. Sommige groepen bespraken de 
gelezen boeken met elkaar in een informele sfeer, waarbij er veel ruimte was voor 
humor en insiders jokes. Andere groepen zeiden dat ze ‘graag iets wilden leren’ en 
waren dan vaak een stuk serieuzer in hun besprekingen. Deze besprekingen verliepen 
ook vaak zeer gestructureerd; er werd weinig door elkaar gepraat en uitgebreid naar 
elkaar geluisterd.  
    Drie bijeenkomsten werden gehouden in openbare bibliotheken, waarvan een 
zaaltje kon worden afgehuurd. Leesgroepen konden hier dan plaatsnemen aan een 
tafel en kregen daar koffie en thee geserveerd. Daarin kwamen alle leesgroepen 
overeen: er was altijd genoeg eten en drinken bij het bespreken van een boek. De 
groepen die bij iemand thuis afspraken kregen dit van de gastvrouw, bij de groepen in 
bibliotheken werd dit door de bibliotheek verzorgd. Alle bijeenkomsten duurden twee 
uur, met uitzondering van de bijeenkomsten die bij iemand thuis gehouden werden: 
die liepen soms uit (al ging het gesprek dan niet altijd meer over het gelezen boek). 
   De groepen bestonden allemaal uit vijf tot tien personen. In bijna elke groep 
was er één coördinator. Dat werd rond de tijd van onderzoek, mei, extra duidelijk 
omdat elke groep een boekenlijst voor volgend jaar moest aanleveren bij Senia. De 
coördinator verzamelt de gewenste boekentitels en is ook verantwoordelijk voor het 
maken van een planning voor de groep. De groepen kozen allemaal vijf tot zeven 
boeken voor volgend jaar. Vaak werd dit gedaan door te stemmen: het boek dat het 
vaakst is opgeschreven, wordt volgend jaar gelezen. Twee groepen vormden daarin 
een uitzondering; zij kozen ervoor ieders eerste keuze te kiezen, omdat dit blijkbaar 
een boek betrof dat belangrijk was voor het lid van de leesgroep. 
  Sommige leesgroepen zagen elkaar ook buiten de besprekingen om, 
bijvoorbeeld tijdens excursies die Senia organiseert. Ook organiseerden sommige 
clubs een afsluitend etentje. Maar er waren ook leesgroepen die elkaar alleen bij de 
bespreking zagen.  
 
7.3 Werkwijze van de leesgroepen 
Voordat er begonnen werd met het beantwoorden van de vragen hielden veel 
leesgroepen een evaluatieronde, waarin de leden antwoord gaven op de vraag: ‘Wat 
vond je van het boek?’ of: ‘Wat waardeerde je aan het boek?’ Tijdens de behandeling 
van dit rondje hadden veel leden van de leesgroep een kladblaadje voor zich, waar ze 
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af en toe even op keken. Tijdens het evaluatierondje nam soms iemand de leiding, en 
greep dit lid bijvoorbeeld in als een evaluatie aan de lange kant werd. De rol van 
‘discussieleider’ rouleert vaak per bijeenkomst. In sommige gevallen stuurde de 
discussieleider alleen bij (ze greep bijvoorbeeld in bij te lange antwoorde); in andere 
gevallen nam ze ook echt een leidende rol aan in de discussie. 
    Na de evaluatie gingen de groepen door met de vragen. De (discussie)vragen 
in de leeswijzer zijn lineair opgesteld en zo werden ze door drie van de zes 
leesgroepen ook behandeld. Vaak werden de vragen van vraag één tot en met de 
laatste vraag doorgenomen (met uitzondering van overgeslagen vragen). In twee 
gevallen werd er een andere volgorde aangenomen, een derde groep gebruikte de 
leeswijzer helemaal niet. 
   Twee leesgroepen die Nest bespraken kozen zelf vragen uit die ze aanspraken. 
De leden kozen van tevoren vragen uit die ze wilden bespreken en deze vragen waren 
dan in de bijeenkomst onderwerp van gesprek. In de meeste andere gevallen las de 
discussieleider de vragen op of las elk lid een vraag voor en beantwoordde die. Een 
discussieleider zorgde vaak voor het inperken van de antwoorden en stuurde soms aan 
op een overgang naar een volgende vraag. In de groepen die geen leeswijzer 
gebruikten of hier vrij mee omgingen, was de discussieleider degene die onderwerpen 
introduceerde of leden vroeg een vraag te noemen die ze wilden behandelden. Veel 
leden gebruikten bij het beantwoorden van de vragen of het voeren van een gesprek 
een kladblaadje waarop ze de antwoorden of belangrijke zaken genoteerd hadden.  
 
7.4 Observatie van de discussie over Nest 
Tijdens de bespreking van Nest werd er door alle groepen uitgeweid. Soms was dat na 
het geven van een antwoord op de vraag, soms werd de vraag niet beantwoord maar 
gaf die toch aanleiding voor een verder gesprek. Veel uitweidingen tijdens de 
bespreking van Nest bestonden uit gesprekken over de psyche van de personages. Er 
werd bijvoorbeeld gesproken over de mogelijkheid dat Julia autistisch zou kunnen 
zijn. 
     Zulke diepere personage-analyses werden vaker toegepast. Waarom wilde 
Belia zo graag een gezellige sfeer te creëren? Doet Heppe wel wat hij zegt? Het 
gedrag van Malou werd nader verklaard, maar ook andere personages, zoals Thessa 
Sticker en dokter Vogelzang – hun motieven, gedachten en karakter – werden 
uitgebreid besproken. Ook de ontwikkeling van zulke karakters in de toekomst (soms 
buiten de vertelling in het boek om) werd besproken. Opvallend was dat dit vaak aan 
de orde kwam bij vragen die zich niet specifiek op de personages richtten. Eén 
leesgroep had het bijvoorbeeld over de verhoudingen tussen de personages naar 
aanleiding van vraag 8: ‘Als u een andere titel voor het boek mocht verzinnen, hoe 
zou deze dan luiden?’ Er bestond dan geen verband tussen de oorspronkelijke vraag 
en het door de leesgroep gevoerde gesprek. 
    Lange en uitgebreide gesprekken gingen over eigen ervaringen in 
gelijksoortige situaties in de werkelijkheid en verhalen uit de actualiteit. Wat zou jij 
doen als je dochter zwanger was? Hoe beleven jongeren van nu seksualiteit? Bestaat 
een buurt zoals die beschreven is in Nest echt? Hierbij verwezen de leden van de 
leesgroep naar hun eigen omgeving, gezinnen, kinderen, kleinkinderen en de media. 
De leden van de leesgroepen vergeleken de normen en waarden in de tijd waarin ze 
jong waren met die van hun kinderen. Zijn pubers anno 2012 anders dan nu? Zulke 
gesprekken ontstonden vaak naar aanleiding van vraag 22: ‘Vindt u dat het thema van 
de ongewenste tienerzwangerschap in Nest op een eigentijdse wijze is uitgewerkt? 
Licht uw antwoord toe.’ Ook het leesonderwijs, normen en waarden in het onderwijs 
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en de leesvaardigheid van kinderen kwam aan bod. Julia lijkt belezen te zijn, maar 
hoe zit dat met het gemiddelde kind van 15?  
    Vaak werd er tijdens de uitloop op de vragen verwezen naar de schrijfster en 
haar intenties. Zou het personage Stefan Beks misschien voor Sanneke van Hassel 
kunnen staan? Ook de bedoeling van Van Hassel in verband met de fragmentarische 
opzet van de roman kwam aan de orde. De keuzes die de schrijfster gemaakt had, 
zoals personage Julia die pas aan het einde van de roman aan het woord komt, 
kwamen daarbij ter sprake. Eén leesgroep besprak de ideeën die Van Hassel hierbij 
gehad zou hebben, een andere leesgroep vroeg zich af of Julia eerder in het verhaal 
misschien wel iets gezegd zou kunnen hebben, maar Van Hassel ervoor gekozen had 
dat niet op te schrijven. Bij gesprekken hierover werden hier door twee leesgroepen 
ook recensies en interviews met Van Hassel bij betrokken. Eén leesgroep besprak de 
moeilijkheden die de schrijfster gehad zou kunnen hebben in haar overschakeling van 
verhalen naar romans.  
    De muziekstukken die genoemd werden kwamen aan de orde, maar er werd 
ook iets anders opgenoemd. ‘Voor de hoofdstukken stond steeds iets uit een andere 
tekst,’ constateerde een leesgroep. Misschien omdat hier verder niets over in de 
vragen stond, werd het niet verder besproken. Twee leesgroepen brachten ook andere 
boeken naar voren waarvan zij vonden dat ze op Nest leken. Eén leesgroep vergeleek 
Nest met Franca Treurs Dorsvloer vol confetti, dat net als Nest een ‘meisjesroman’ 
genoemd werd. Een andere leesgroep haalde Carry van Bruggens Eva aan en 
vergeleek een tienerzwangerschap van vroeger met nu.  
    Bij de ene leesgroep kwamen literaire zaken als de schrijfstijl van Van Hassel 
meer aan bod dan in de andere leesgroep. Het onderwerp van de uitweidingen was dus 
anders. Ook gaven sommige groepen meer commentaar op de vragen dan andere. Op 
vraag 8: ‘Als u een andere titel voor het boek mocht verzinnen, hoe zou deze dan 
luiden?’ volgde een gesprek over het nut van deze vraag: was de titel niet goed dan? 
De enige overgeslagen vraag, vraag 10 (‘Sommige gebeurtenissen uit het verhaal 
worden door de ogen van meerdere personages beschreven.’) werd ook bekritiseerd: 
‘Deze vraag hebben we nu al drie keer beantwoord,’ was de reden. 
   Over het algemeen bestond de uitloop dus uit gesprekken over personages die 
werden uitgediept, de intenties van de auteur, vergelijkingen met andere boeken en 
persoonlijke verhalen. In slechts enkele gevallen was er een verband te vinden tussen 
de vragen en de uitloop. Dat was bijvoorbeeld het geval bij een uitloop die bestond uit 
een gesprek over de relatie tussen Malou en Stefan Beks. De vraag die daaraan vooraf 
ging was vraag 4: ‘Het personage Stefan Beks is de enige focalisator die buiten het 
verhaal staat. Wat is de functie van Stefan Beks, denkt u?’  
    De groep die zelf de vragen selecteerde kwam in het gesprek tot zelf-
geconstrueerde leesvragen. Dat waren vragen als: ‘Hoe vond je het boek?’, ‘Had 
Belia een nest?’, ‘Was het logisch dat Belia Julia niets vroeg?’, ‘Is Julia een stabiel 
kind?’ en ‘Wat is het effect van een personage als Stefan Beks?’ De laatste vraag 
kwam ook in de leeswijzer voor, maar werd door de leesgroep ook ‘natuurlijk’ in het 
gesprek verwoven. Andere vragen die de groep aan elkaar stelde waren: ‘Zou je er 
willen logeren?’ en ‘Is dit literatuur?’ De vraag ‘Is Julia een stabiel kind?’ vraagt een 
reflecterende leesstijl van de lezer; die moet zich immers verdiepen in de psyche van 
het personage, haar motieven en achtergrond. Een vraag als ‘Is dit literatuur?’ is 
veelomvattend en vraagt eveneens een reflecterende leesstijl van de leeswijzer: de 
lezer kan verschil maken tussen lectuur en literatuur.120 De vraag zou zelfs een 
interpretatieve of letterkundige leesstijl kunnen vereisen als er bij het beoordelen van 
de literaire kwaliteit van het boek verwezen zou worden naar andere literaire werken. 
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Veel van de spontaan ontstane vragen richten zich op het niveau van de personages: 
hun beleving, karakter en beweegredenen stonden centraal. De vragen vereisen 
daarom vooral een reflecterende leesstijl van de lezer. 
 
7.5 Leesgroepen die Nest bespraken: de panelinterviews 

Na de bespreking van de leeswijzer werd het panelinterview gehouden. Doordat het 
panelinterview vooraf gestructureerd was, konden de door verschillende groepen 
gegeven antwoorden later gemakkelijk met elkaar vergeleken worden.  
 

7.5.1 Werkwijze 

Tijdens de interviews hadden de leesgroepen de tijd om hun werkwijze te belichten. 
Ze vertelden bijvoorbeeld over het selecteren van boeken, het voorbereiden van 
bijeenkomsten en hun omgang met de leeswijzer. 
   Van de drie leesgroepen die Nest bespraken, gingen er twee tamelijk vrij met 
de leeswijzer om. In één groep koos elk lid vooraf zelf de vragen uit die ze interessant 
vond, in een andere groep werd de leeswijzer gezamenlijk ruwweg doorlopen en 
werden er op dat moment interessante kwesties of vragen die erg lastig waren 
uitgekozen. Beide groepen waren in het verleden veel strikter met de leeswijzer 
omgegaan, maar hadden dat opgegeven omdat ze vonden dat het niet werkte: soms 
waren dingen al besproken of werd de bespreking een beetje saai. Van de drie 
leesgroepen ging één groep wel strikt om met de leeswijzer: elke vraag werd door de 
discussieleider voorgelezen en gezamenlijk beantwoord. 
 

We doen meestal wel alle vragen. Maar als we denken: wat 
moet je hier nou mee, dan slaan we het maar over. Maar ik 
vind het wel prettig om volgens alle vragen te werken. Het 
geeft structuur. Vooral omdat we nog niet zo lang bestaan. 
Vooral in het begin vonden we het erg prettig om de 
leeswijzer te hebben, gewoon om een beetje te leren hoe we 
het moeten aanpakken.121 

 
    De leesgroepen die Nest bespraken begonnen allemaal met een evaluatieronde. 
Daarin beantwoordde elk lid de vraag: ‘Wat vond je ervan?’ In één groep had dit een 
sterk beoordelend karakter en was de vraag vooral: ‘Wat vond je sterk aan het boek en 
wat vond je minder sterk?’ In andere groepen ging het meer om de vraag: 
‘Waardeerde je het boek?’ Uit de verhalen van de leden bleek dat er tamelijk veel 
gebruik werd gemaakt van het internet: bijvoorbeeld om iets op te zoeken wat niet 
duidelijk was of om extra informatie te verkrijgen.  
    Omdat het het einde van het seizoen was, was één van de drie leesgroepen 
bezig met het selecteren van boeken voor volgend jaar. Dat deden ze volgens een 
democratisch principe: de boeken die het meeste gekozen waren, werden in elk geval 
gekozen.  
 

7.5.2 Waardering van de vragen 

In het panelinterview werden de leden gevraagd naar hun waardering en interesse in 
bepaalde vragen. In deze interviewvragen werd eigenlijk gevraagd naar de waardering 
van vragen gericht op de verschillende leesstijlen van Witte. In het panelinterview 
werden er bij de verschillende vragen zoveel mogelijk concrete voorbeelden van 
vragen uit de leeswijzer gegeven. 
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     Vragen gericht op beleving en/of herkenning, waarbij de lezers werden 
gevraagd zich in te leven in een personage, werden goed beoordeeld. 
 

Dat vind ik wel leuk. Dat is leuk. Je fantasie kun je dan laten 
lopen. En van iedereen kan dat dan verschillend zijn. Dat vind ik 
juist leuk. Dan merk je een andere kijk van personen op de zaak.122  

 
Een andere leesgroep versterkte dit beeld door te vertellen dat het juist zo interessant 
is in een leesgroep dat je ‘geconfronteerd wordt met je eigen grenzen en die van 
anderen.’123 De derde leesgroep week hier echter vanaf. Voor hen hoefden vragen die 
zich op de beleving richtten niet zo; dat soort onderwerpen kwamen vanzelf naar 
voren in de discussie. Zulke vragen geven volgens deze leesgroep altijd veel stof tot 
discussie en dan is de tijd zo voorbij.  
    In de leeswijzer over Nest kwam een vraag voor waarin het begrip 
‘focalisator’ genoemd werd. Dat soort vragen, die letterkundige termen bevatten of 
verwijzen naar andere werken, werden ook niet altijd positief ontvangen. Soms zeiden 
leesgroepen: ‘Wij zijn geen letterkundigenclub.’124 Toch wilde geen enkele groep 
deze vragen schrappen uit de leeswijzer. Daar werden dan wel voorwaarden aan 
gesteld: verwijzingen naar andere literaire werken moeten duidelijk in de vraag 
uitgelegd worden en literaire begrippen gedefinieerd worden. Dat kan in de vragen 
van de leeswijzer, maar ook door een klein literair lexicon aan te bieden. Over 
letterkundige vragen zei een groep: ‘Dat soort vragen moet geen hoofdmoot worden.’ 
Andere groepen sloten daar in hun antwoorden bij aan. 
    Vragen die een reflecterende leesstijl van de lezer vragen - waarin 
bijvoorbeeld om de mening van de lezer werd gevraagd - werden unaniem goed 
bevonden en gewaardeerd. Vaak waren dit de vragen waaruit volgens de leesgroepen 
de discussie ontstond. Niet iedereen heeft dezelfde mening en daaruit kan een leuk 
gesprek ontstaan. Eén groep vermeldde wel dat ook dit soort vragen vaak vanzelf aan 
bod kwamen. Maar deze groep vond het niet vervelend als ze (ook) in de leeswijzer 
voorkwamen, omdat ze die vragen dan eventueel over zouden kunnen slaan. Bij het 
vragen naar de beleving van de leesgroep van dit soort vragen, kwam duidelijk naar 
voren wat de leesgroepen als tegenovergestelde vraag zagen. ‘Overhoorvragen, die 
vinden we niet leuk,’ werd vaak gezegd. Dat zijn vragen waarop maar één antwoord 
mogelijk is; die werden minder gewaardeerd. 
    In de leeswijzer over Nest kwam een aantal keer de keuze of de intentie van de 
auteur naar voren. Dat resulteerde in interpretatieve vragen als: ‘Waarom zou de 
schrijver hiervoor gekozen hebben?’ De leesgroepen vonden deze vragen lastig. De 
meningen waren erg verdeeld. Je bent nooit zeker van je antwoord, maar je kunt er 
wel lang over praten, was een afweging. Een andere groep noemde niet het feit dat het 
lastig is om op te zoeken doorslaggevend (deze groep noemde bijvoorbeeld de 
recensies een bron voor zulke antwoorden), maar het feit dat ‘het niet relevant is voor 
het gelezen boek.’ Toch kwam ook deze groep tot de eindconclusie dat het weliswaar 
soms minder relevant is, en soms lastig, maar dat het toch ook stof tot nadenken en tot 
gesprekken biedt. Eén groep noemde dit niet de belangrijkste vragen, maar wel de 
vragen waar ze soms verhitte discussies over konden voeren. ‘En soms zeggen we: we 
moeten die schrijver hier hebben, dan konden we wat vragen.’125 
    Veel groepen merkten tijdens de bespreking op dat er in Nest veel verwezen 
wordt naar andere boeken. Hierover stonden geen vragen in de leeswijzer. ‘Veel meer 
zou ik daarover willen weten,’ zei een lid. Een andere groep noemde het gebrek aan 
vragen hierover ook als gemis. Vragen over andere literaire werken, mits ze van 
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belang zijn voor het gelezen boek, werden interessant gevonden. Als toegevoegde 
waarde werd genoemd dat je soms boeken gaat lezen waarnaar verwezen wordt, of 
waarmee in de vragen koppelingen gemaakt worden. Dat zijn dan boeken die je zelf 
niet uit zou kiezen, maar waarmee je nu geconfronteerd wordt. Dat daar nu geen 
vragen over waren, terwijl er verwijzingen naar tuinboeken, Enquist en Nescio in Nest 

stonden, werd als een gemis ervaren.  
 

Op een bepaalde manier mist het in de leeswijzer. Als er een vraag 
over is wordt je er ook weer even op geattendeerd. En nu heeft dus 
niemand het opgepakt om te vragen: wat vinden jullie daarvan? 
Terwijl het wel interessant kan zijn.126 

 
    Ook missend waren vragen over de psyche van de personages. Bijna alle 
groepen die Nest bespraken hebben het over de psychologische gesteldheid van Julia 
gehad. Eén leesgroep gaf aan dat ook een interessant gespreksonderwerp te vinden, 
een andere leesgroep formuleerde expliciet: ‘We hebben het daarover gehad, maar we 
hadden daar graag meer over gelezen in de leeswijzer.’ 
   In de leeswijzer over Nest werd een aantal keer ingespeeld op de duiding en 
interpretatie van aspecten uit het boek. Vraag 4 bijvoorbeeld: ‘Het personage Stefan 
Beks is de enige focalisator die buiten het verhaal staat. Wat is de functie van Stefan 
Beks, denkt u?’ Dat soort vragen werden door veel groepen interessant gevonden, 
maar wel lastig. Eén groep noemde deze vragen ‘leuk’, een andere groep ‘interessant’ 
en het voordeel ervan dat je ervoor in de tekst moet duiken. Zulke vragen stimuleren 
tot nadenken en er zijn verschillende antwoorden mogelijk, maar waar alle 
leesgroepen tegenaan liepen was het gebrek aan een ‘goed antwoord’.  
 

Als wij ’t niet weten, en de vraag is van wat is de functie van zus 
of zo, ja, wij hebben daar verschillende meningen over, dan 
weten wij nooit wat de functie dan echt is en daar zou je dan een 
antwoord op willen hebben.127  

 
Leesgroepen noemen het soms lastig dat het niet altijd lukt, maar vinden het allemaal 
leuk om het erover te hebben en ook prettig als het wél gelukt is. Eén groep noemde 
een suggestie om de moeilijkheidsgraad van zulke vragen te verminderen.  
 
    We hadden eens een vraag over de symboliek van de witte pauw. 

En wij konden dat allemaal niet bedenken. Dat is een kennisvraag 
die je dan moet nakijken of opzoeken in een boek over symboliek 
of op Google. Je zou de vraag ook anders kunnen stellen: ‘De 
witte pauw staat symbool voor […]. Herkent u dat?’ Dan kun je er 
zelf een mening over geven. Anders kun je het boek tien keer lezen 
en dan nog kom je er niet uit.128 

 
Opmerkingen over de vraagstelling kwamen vaker terug. In alle groepen kwam de 
ergernis over ‘dubbele vragen’ en vragen die op elkaar lijken naar voren, weliswaar in 
mindere mate in de groep die zelf de vragen die ze wilden beantwoorden selecteerde. 
In twee groepen werden ‘open deur’-vragen en ‘schoolse vragen’ vervelend 
gevonden, één groep vond dat niet: aanwijzingen als ‘licht toe’ werden door hen niet 
slecht beoordeeld. In de andere groepen benadrukten de leden echter dat vragen als 
vraag 5: ‘In Nest worden de inwoners van een nette buurt beschreven. Zijn er 
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personages die kritiek leveren op deze levensstijl? Zo ja, welke personages zijn dit? 
Hoe luidt hun kritiek?’ niet leuk waren om te beantwoorden. Je moet steeds 
terugbladeren om een compleet antwoord te geven. Vaak werd een vraag waarop 
maar één antwoord goed was ook niet leuk gevonden (zoals met de symboliek van de 
witte pauw) maar een mening daarover geven weer wel. 
 

7.5.3 Doel 

Leesgroepen die Nest bespraken formuleerden tijdens de interviews soms expliciet en 
soms impliciet het doel van hun leesgroep of de beweegredenen om zich bij een 
leesgroep aan te sluiten. Eén leesgroep richtte zich duidelijk op het opdoen van 
kennis. 
 

We doen dit toch om een beetje bij te leren. Studeren op een 
andere manier. Niet te gemakkelijk. Het moet wel een beetje 
uitdagend zijn. Zo steek je er dan toch weer wat van op met 
elkaar.129  

 
Een andere leesgroep zag het doel van het samen bespreken van boeken in het 
verlengde hiervan, maar voegde nog wat toe. 
 

Het gaat erom dat je met elkaar discussieert. Dat je op een ander 
idee wordt gebracht. Dat is namelijk heel leuk vind ik, dat je een 
eye-opener hoort. Anders blijf je heel erg in zo’n stroom zitten. 
Dat je gestimuleerd wordt om ergens op een andere manier 
tegenaan te kijken, dat vind ik belangrijk. En dat je andere boeken 
gaat lezen dan je normaal zou doen. En ik wil er toch ook wel iets 
van leren. Dat je anders gaat kijken of lezen.130  

 
Voor de derde leesgroep lag het doel vooral in het horen van andere meningen, 
waarmee de leden op die manier verdieping konden aanbrengen in de manier waarop 
zij naar het boek kijken: ‘Eens iets anders horen dan je zelf denkt.’131

 

 

7.5.4 Verbeterpunten 

De leeswijzer over Nest werd op uiteenlopende wijze beoordeeld. Eén leesgroep vond 
dat de leesgroep hen verder gebracht had. Op het eerste gezicht hadden ze Nest 

makkelijk gelezen, maar de leeswijzer had ze iets verder de diepte mee ingenomen. 
De structuur van de leeswijzer en de inhoud ervan werden heel positief beoordeeld: de 
samenvatting was erg handig, de interpretatie duidelijk en de recensies gaven een 
compleet beeld. Wel was deze leeswijzer volgens enkele groepen erg goed, terwijl dat 
niet altijd het geval was.  
 

Ik vond het eerst een simpel boekje, makkelijk te lezen, maar al 
pratende kwam er toch wat meer uit. En kreeg ik er meer 
waardering voor. En dat had ook met de vragen te maken.132 

 
Eén lid noemde de leeswijzer over Nest te uitgebreid. De rest van de leesgroep vond 
dat juist een pluspunt: je kunt altijd kiezen wat je wilt lezen.  
   Met betrekking tot de vragen waren er volgens alle leesgroepen vragen die 
misten (over psychologische aspecten, de ‘diepere laag’ en intertekstualiteit) en 
volgens twee groepen werden de vragen te schools gesteld. Die ‘schoolsheid’ ging 
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dan vooral over lange vragen met toevoegingen als ‘Zo ja, welke?’ of ‘Licht toe,’ en 
vragen waarop maar één antwoord mogelijk was.  
    In de leeswijzer over Nest stonden een paar vragen die lastig te beantwoorden 
waren. Het antwoord op zulke vragen stond bijvoorbeeld impliciet in het boek, moest 
geïnterpreteerd worden of stond niet beschreven in de leeswijzer. Bij zulke vragen 
zouden twee leesgroepen wel antwoorden willen hebben. Eén groep vond het ook 
toereikend dat ze Senia konden e-mailen met een vraag. Van de twee groepen die wel 
graag antwoorden zou willen lezen, wilde er één de antwoorden bij de leeswijzer 
krijgen en een andere groep zou het prettig vinden als ze op internet zouden staan.  
 
    Ik zou de antwoorden wel op internet willen hebben. Je zou het 

ook mee kunnen nemen aan het einde van de bespreking. En je 
hoeft het niet overal mee eens te zijn. Na de bijeenkomst zou ik het 
wel willen bekijken, niet voor die tijd, want dan ontneem je jezelf 
de discussie. Het moet niet de discussie verarmen, maar ik zou het 
wel leuk vinden als je aan het einde kon zeggen: waar kwamen we 
niet uit? En het staat voor iedereen vrij dat wel of niet te 
bekijken.133 

 
Leesgroepen hebben dus vooral verbeterpunten met betrekking tot de vragen, en 
minder op het gebied van de inhoud van de interpretatie in de leeswijzer. 
 
7.6 Conclusie 

Bij de bespreking van Nest werd door één leesgroep ook commentaar op de vragen 
gegeven, maar die bestond vooral uit het beargumenteren van de beslissing de vraag 
over te slaan. Bijna altijd was dat omdat de vraag al besproken was, of erg op een 
vorige vraag leek. De andere leesgroepen die Nest bespraken gaven minder kritiek, 
omdat ze de te beantwoorden vragen zelf uitkozen. 
    Wat was het karakter van vragen die gesprekken en discussies initieerden? En 
waaruit bestond de uitloop op de antwoorden? Over het algemeen kan gesteld worden 
dat de uitloop bestaat uit actualisering van het verhaal (verbinden van 
verhaalelementen met de actualiteit), persoonlijke anekdotes (beleving van het boek, 
herkennen van gebeurtenissen in het verhaal), analyses van de personages en 
wetenswaardigheden over schrijver en/of boek, vaak afkomstig van het internet of uit 
de media.  
   Over het algemeen waren het vooral vragen die de lezer om een mening 
vragen, het gedrag van de personages laten verklaren of een vraag stellen over de 
belevenissen van de personages die de leesgroepen gespreksstof gaven. Er kwamen 
dan bijvoorbeeld vraagvormen voor als ‘Wat vindt u daarvan?’ Bij Nest waren het 
vooral vraag 16 (‘Denkt u dat Julia haar kind ter adoptie zal afstaan of niet?’) en 20 
(‘In Nest wordt het gebrek aan emotionele waarden en normen van de moderne mens 
aangetoond. Bent u het hiermee eens? Licht uw antwoord toe.’) die tot gespreksstof 
leidden. Dat waren vooral vragen die om een mening, herkenning of persoonlijke 
beleving vroegen en daarom een belevende, herkennende of reflecterende leesstijl 
aanspraken. Ook hier betreft het vragen die de lezer een zeer open invulling geven. 
Tijdens de interviews stelden veel groepen ook dat schoolse vragen, vragen waarop 
maar één antwoord mogelijk leek, minder leuk waren. Eén groep verstond onder 
‘schools’ eerder ‘te gemakkelijk’ dan ‘te strikt’. 
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7.7 Observatie van de discussie over Kamer 
Tijdens de bespreking van Kamer werden er diverse andere onderwerpen besproken. 
Soms na het beantwoorden van de vraag, maar soms gaf de vraag zonder die te 
beantwoorden aanleiding voor een verder gesprek.  Eén groep gebruikte geen 
leeswijzer en voerde zelf een gesprek over de roman. Daarbij kwamen ook 
interpretatieve en letterkundige onderwerpen als symboliek aan de orde. 
    De meeste gesprekken die buiten de vragen om gevoerd werden gingen over 
de beleving van de personages: hoe kon Mam het zo lang uithouden in Kamer en hoe 
zou het voor Jack geweest zijn? Er was in de groepen veel sprake van inleving. 
Groepsleden bespraken hoe zij zich hadden gedragen of gevoeld, mochten ze Mam 
geweest zijn. Hierbij viel op dat zulke gesprekken vaak geen verband hielden met de 
vraag waarop ze een uitloop vormden. Eén leesgroep sprak bijvoorbeeld uitgebreid 
over het houden van een kind uit een verkrachting naar aanleiding van vraag 19 
(‘Bent u het met Monica Soeting eens die Kamer omschrijft als ‘een ode aan de liefde 
van een moeder voor haar kind?’) Hierin was een verschil te zien tussen de groepen: 
sommige groepen spraken veel meer over de personages en hun beleving daarvan dan 
andere, die het meer over (literaire) boekkenmerken of de actualiteit hadden. 
 Op het boek gericht werden er gesprekken gevoerd over de geloofwaardigheid 
van het verhaal. Dat was een uitloop op het geven van een antwoord op vraag 4: ‘Hoe 
vond u de spanningsopbouw?’ Allereerst werd de spanningsopbouw beschouwd, maar 
ook de vraag of de ontsnapping van Jack en Mam in het echt ook zo had kunnen 
gebeuren. Ook werd er gediscussieerd over het belang van bepaalde delen van het 
verhaal. Naar aanleiding van vraag 2 (‘Welke problemen ondervindt Mam in de 
buitenwereld? En Jack?’) discussieerde één leesgroep over de functie van het 
adoptieverhaal in de rest van het verhaal. 
   Soms werden de aspecten die in de vragen genoemd werden ook beoordeeld. 
Dat was bijvoorbeeld het geval bij vraag 15: ‘Verklaar de titels van de delen. Is er ook 
een symbolische uitleg mogelijk?’ Bij deze vraag werd niet alleen verklaard en 
uitgelegd, maar ook beoordeeld: pasten de titels goed bij de delen? Was het een goede 
keuze van de schrijfster? 
   In sommige gevallen bedachten leesgroepen alternatieve eindes. Soms 
gebeurde dat bij vragen die daar op zichzelf geen aanleiding toe gaven, bijvoorbeeld 
vraag 27: ‘Wat is het grootste ‘geschenk’ dat Mam Jack geeft?’ Op zichzelf is deze 
vraag kort te beantwoorden, maar toch ontstond er een lang gesprek over een andere 
afloop van het verhaal. 
   Vergelijkbare zaken als de Fritzl-zaak en de zaak Jaycee-Lee Dugard (Dugard 
werd als kind ontvoerd, jarenlang vastgehouden en beviel op tienerleeftijd van twee 
door haar ontvoerder verwekte kinderen) kwamen ook ter sprake. De zaak Fritzl, die 
ook in de vragen genoemd werd, kwam niet uitsluitend aan bod bij vraag 28 
(‘Donoghue is ervan beschuldigd dat ze de Fritzl-case heeft ‘gebruikt’. Wat vindt 
u?’), maar vaak al veel eerder, bijvoorbeeld bij de vraag: ‘Waarom vertelt Mam Jack 
eerst niets over de buitenwereld en waarom nu wel?’ De uitloop op het antwoord van 
de vraag bestond hier uit een gesprek over hoe dat bij de Fritzl-kinderen gegaan zou 
zijn en ging dus over de werkelijkheid en de actualiteit. Naar de actualiteit werd ook 
verwezen bij de vragen over de buitenwereld. Dat waren vragen als vraag 8 (die 
gericht was op de ‘freakerigheid’ van de personages) en de vragen 25 en 26 over de 
rol van de media. Vaak draaide de discussie naar aanleiding van zulke vragen om de 
vraag of er in Nederland ook zulke media waren en bij welke zaken de leesgroep de 
opdringerigheid van de media teruggezien had.  
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    In elke leesgroep werden er wel vragen overgeslagen, maar vaak waren dit er 
niet meer dan één of twee. Bij de bespreking van Kamer werd vraag 20 (‘Waardoor 
was u het meest getroffen in Kamer?’) in één leesgroep overgeslagen, omdat dit punt 
al besproken was in de evaluatie die vooraf ging aan het beantwoorden van de vragen. 
Meer in het oog sprong vraag 21 (‘Kunt u een plattegrond tekenen van Kamer?’) die 
in twee groepen overgeslagen werd. Het beantwoorden van vraag 20 was niet nodig 
omdat deze vraag al besproken was, maar vraag 21 werd toen de groep besloot deze 
over te slaan ook beoordeeld. Eén leesgroep noemde de vraag ‘geen discussievraag’, 
een andere groep besprak de vraag als volgt: 
 

Dit is een stomme vraag; ik heb geen zin om deze vraag te 
beantwoorden. Wat is dit voor vraag? Ik heb het boek gelezen om 
met de personages mee te leven, niet om op de ruimtes te letten.134 

 
Daaropvolgend werd unaniem besloten deze vraag te laten voor wat hij was. Maar 
zulke beoordelingen of ‘kanttekeningen’ werden ook gegeven bij vragen die wel 
beantwoord werden.  
   Soms werd de vraagstelling bijvoorbeeld in twijfel getrokken. Vraag 2 (‘Hoe 
hebt u de kinderlijke stijl ervaren?’) gaf een leesgroep reden de als een feit 
gepresenteerde bewering over de kinderlijke stijl te bediscussiëren. In andere gevallen 
werden vragen beoordeeld. ‘Wat een rare vraag, er zit helemaal geen humor in,’135 
werd bijvoorbeeld gezegd over vraag 3: ‘Vindt u Kamer uitgebalanceerd wat humor en 
huiver betreft?’ Bij vraag 8 (‘De buitenwereld ziet ze als ‘freaks’. Bent u het daarmee 
eens? Welke ‘freakerige’ aspecten zou men kunnen bedoelen?’) werden bij meer dan 
één leesgroep opmerkingen gemaakt. Die opmerkingen richtten zich op de definitie 
van ‘freaks’ (het woord werd dus opgezocht) en het niet uitleggen van deze term in de 
vraag. Soms werd de kwaliteit van de vraag beoordeeld. Over vraag 10, die zich richt 
op de auteursintentie, werd bijvoorbeeld gezegd: ‘De vraag is niet goed, want we 
kunnen niets weten over de auteursintentie.’ Ook vraag 24 (‘Voor Jack is alles nieuw 
buiten Kamer. Zijn er door zijn onbevangen kijk voor u ook gewoontes of voorwerpen 
waar u nu met andere ogen naar kijkt?’) lokte vragen uit. Twee leesgroepen vroegen 
zich hardop af waarom je ergens met andere ogen naar zou kijken. Eén van de groepen 
stelde hierbij vooral de vraag of je als volwassene door de ogen van een kind kunt 
kijken centraal.  
   Vaak bleek uit de kanttekeningen die de leesgroepen plaatsten bij vragen ook 
hun voorkeur voor bepaalde vragen. Eén leesgroep noemde vraag 15 (‘Verklaar de 
titels van de delen. Is er ook een symbolische uitleg mogelijk?’) onzinnig en 
verklaarden ze dat dat hen weinig interesseerde. Een andere leesgroep beantwoordde 
deze vraag echter wel, en gaf er geen commentaar bij. Uit de panelinterviews konden 
dergelijke voorkeuren of afkeuren voor bepaalde vragen duidelijk naar voren komen. 
 
7.8 Leesgroepen die Kamer bespraken: de panelinterviews 

Na de bespreking van de leeswijzer werd het panelinterview gehouden. Doordat het 
panelinterview vooraf gestructureerd was, konden de door verschillende groepen 
gegeven antwoorden later gemakkelijk met elkaar vergeleken worden.  
 

7.8.1 Werkwijze 

Alle leesgroepen die Kamer besproken waren bezig met het selecteren van boeken uit 
de lijsten van Senia door te inventariseren welk boek het meest gekozen is. Voor één 
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groep was deze werkwijze nieuw; zij kozen boeken eerst door ieders eerste keus te 
gaan lezen.  
 

We zoeken vijf boeken uit de lijst, uit de lijsten van Senia en ANBO, 
en iedereen geeft zo’n beetje aan wat ‘ie wil lezen en meestal kijken 
we naar het eerste boek op het lijstje, want dat is belangrijk voor 
iemand. Maar als er in de hele lijst een paar keer hetzelfde boek 
staat, dan nemen we die sowieso, want dan hebben we in elk geval 
allemaal een boek dat we leuk vinden.136 

 
Uiteindelijk was ook deze leesgroep van deze methode overgestapt naar de 
democratische, ‘meeste stemmen gelden’-werkwijze die door de meeste leesgroepen 
gehanteerd werd.  
   De leeswijzer werd vaak selectief gebruikt. De leesgroepen gaven aan 
sommige vragen over te slaan, maar ook delen in het informatieve deel die ze minder 
interessant vonden te laten liggen. Bij één leesgroep was een voorbeeld van zo’n 
onderdeel de beschrijving van de recensies. Bijna alle leesgroepen lazen de leeswijzer 
pas na het lezen van het boek, maar sommige leden gaven wel aan de vragen tijdens 
het lezen al eens te bekijken, al was het aantal leden dat dat pas voor de bijeenkomst 
deed groter. Veel leden maakten voor het beantwoorden van de vragen aantekeningen 
die ze gebruikten tijdens de bespreking.  
    Alle leesgroepen begonnen met een evaluatieronde. Soms kwam tijdens het 
interview naar voren dat dit eigenlijk niet handig was, omdat er veel al besproken is. 
 
      Ik zou liever eerst de discussievragen willen behandelen, dan kun je 

erover discussiëren. Want we gaan nu allemaal eerst vertellen wat 
we ervan vonden, en als je eerst met de discussievragen begint, dan, 
nou, dan kan iedereen z’n verhaal doen. Dat is mijn idee hoor. Dan 
kan iedereen zijn verhaal vertellen.137  

 
De werkwijze van leesgroepen is dus niet altijd vast en verandert soms naarmate de 
leesgroep langer bij elkaar is. Soms schrijven leden als ze net beginnen met lezen in 
een leesgroep alle antwoorden op vragen uit en stoppen ze daar later mee. Ook 
verandert soms de structuur van de bijeenkomsten. Van de groep waarvan een lid 
bovenstaande opmerking deed, is te verwachten dat ze de structuur van hun 
bijeenkomsten aan zullen passen en eerst de vragen erbij zullen pakken, in plaats van 
eerst een uitgebreide evaluatieronde te doen.  
 Twee van de drie geobserveerde Kamer-groepen gaven aan regelmatig iets op 
internet op te zoeken. Vaak waren dat dingen die niet in de leeswijzer genoemd 
werden. Van Kamer werd bijvoorbeeld een plattegrond en een uitwerking van de 
ruimte ‘kamer’ in werkelijkheid genoemd. Veel leden zochten ook zaken die 
onduidelijk waren in de leeswijzer op. Als vragen in de leeswijzer onduidelijk zijn, is 
dat dus niet meteen een probleem, al gaven de leden wel aan dat het erg vervelend is 
als de leeswijzer niet compleet of niet duidelijk is.  
 

7.8.2 Waardering van de vragen 

Tijdens de panelinterviews werden ook aan de lezers van Kamer vragen over soorten 
vragen in de leeswijzer gesteld. Wat vonden de groepen van vragen over personages, 
meningen of literaire begrippen? 
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 Vragen die zich richten op een belevende of herkennende leesstijl, zijn 
bijvoorbeeld vragen die de lezer vragen zich in te leven of op personages gericht zijn. 
Veel leesgroepen noemden dat interessante vragen, waarbij veel gefantaseerd kon 
worden. Eén lid had juist een uitgesproken afkeer voor inlevingsvragen of vragen 
over de beweegredenen van personages (‘Dat hoor je ook altijd in interviews: wat had 
u gedaan ‘als’? En ik hou niet van dat woord ‘als’, want dat kun je je niet 
indenken.’138). Over het algemeen werden dergelijke vragen heel positief beoordeeld 
en door één groep zelfs als bijna logisch: ‘We doen dat al, zonder dat het gevraagd 
wordt.’ 
    Soms wordt er in vragen gevraagd naar de mening van de lezer. Deze vragen 
werden uitermate positief beoordeeld. Leesgroepen gaven aan dat dit de vragen waren 
waarmee de discussie gestart werd, juist omdat iedereen iets anders kan vinden. Hier 
werd ook over gezegd dat de het antwoord op deze vragen niet ‘goed’ of ‘fout’ kan 
zijn.  
    Interpretatieve vragen werden wisselend ontvangen. ‘Ik kan er niet echt op 
antwoorden,’ zeiden sommige leden. Andere leden noemden deze vragen 
‘vergezocht’ of ‘niet relevant’. Voor hen had het niet altijd te maken met de essentie 
van het boek, maar meer met de onbelangrijkere aspecten ervan. Dit werd vaker 
gezegd over vragen met betrekking tot symbolen, duiding en diepere lagen dan tot de 
auteursintentie. Vragen met betrekking tot de bedoeling van de schrijver werden vaak 
wél goed beoordeeld. Ze werden boeiend genoemd, maar soms lastig om te 
beantwoorden, omdat het antwoord niet altijd duidelijk is.  
   Heel wisselend spraken de leden van de groepen over letterkundige vragen. 
Gematigd positief waren leesgroepen die concludeerden dat ze het niet altijd 
beantwoorden, maar wel vinden dat het er in moet staan. Eén groep was daar heel 
duidelijk in: de letterkundige vragen waren de vragen waar ze iets van konden leren. 
Een andere groep sprak dit beeld juist tegen. 
 

Het kan mij niet zoveel schelen. Het moet er niet teveel over gaan. 
Het hangt er een beetje af wat je wil van een boek. Maar wij willen 
echt niet altijd het hele boek ontleden.139 

 
Alle groepen vonden dat bij vragen die verwijzen naar andere werken, meer uitleg 
moet staan. Veel leden vinden het vervelend als een boek eerst opgezocht moet 
worden voordat de vraag geplaatst kan worden. Zulke informatie moet dan in de 
leeswijzer staan, of in de vraag. Hetzelfde geldt voor letterkundige terminologie: 
zonder uitleg is het niet leuk om het te beantwoorden. Zo’n uitleg kan gegeven 
worden in de vraag, of Senia kan een letterkundig lexicon(netje) verstrekken aan de 
groepen. Overigens zoeken leesgroepen met veel plezier dingen die ze niet begrijpen 
op op internet, maar dat willen ze niet teveel doen.  
    Verwijzingen naar toegankelijke, moderne werken worden prettiger gevonden 
dan verwijzingen naar klassieke werken. In de leeswijzer over Kamer stond één 
academische vraag: over de mythe van Perseus en Danae. De vraag wekte in twee 
leesgroepen ergernis op. Eén lid zei: 
 

Ja, de Griekse mythologie. Ik ken die verhalen niet. Maar andere 
mensen misschien wel, en dan is het misschien leuk. Dan moet je die 
mythen gaan lezen. Ik heb ze wel in de kast staan, maar dan moet ik 
die ook weer door gaan spitten. (…) En ik denk dan ook: wat blijkt 
daar nou uit. Het enige wat ik er uit op kan maken is dat de schrijver 
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blijkbaar kennis heeft van Griekse mythologie, maar wat voegt dat 
toe aan het verhaal dat ik lees?140 

 
Een andere groep die Kamer besprak voelde minder weerstand en zou zulke vragen 
niet weglaten. Toch heeft deze groep de vraag niet uitgebreid besproken: één lid had 
de vraag opgezocht en wist het antwoord, maar aanleiding tot een gesprek of discussie 
gaf het niet. De laatste groep gebruikte geen leeswijzer, maar had het wel even over 
deze mythe. Zij beoordeelden het ‘verwerken’ van de mythe in het boek door 
Donoghue en vonden het door de kunstmatigheid ervan geen interessant onderwerp 
om het over te hebben. De relevantie van een vraag leek dus belangrijk; de mythe 
speelde voor de leesgroepen geen grote rol in het boek. 
   Over het algemeen hadden de leden van de leesgroepen weinig aan te merken 
op de vraagstelling en de vragen in het algemeen, maar er waren wel enige punten van 
kritiek. Twee leesgroepen gaven aan dat de vragen over Kamer soms echt te 
vergezocht waren. Een lid van een groep zei: ‘Als het zo blijft, gaat het boven mijn 
niveau en weet ik geen antwoord op sommige vragen.’ Het bleek bij deze groep dan 
vooral te gaan over de interpretatieve, letterkundige en academische vragen; de 
vragen die zich richten op het duiden van iets in het boek, verbindingen maken met 
andere literatuur of met klassieke werken. De andere groep doelde met vergezochte 
vragen vooral op vragen waar je geen antwoord op kunt geven, die er niet toe lijken te 
doen of de lezer lijken te testen. 
   Deze ‘schoolsheid’, zoals het in de leesgroepen genoemd werd, stuitte de 
leden tegen de borst. ‘Het lijkt op overhoren soms,’ vertelde een lid. Dat zijn 
voornamelijk de vragen die kort te beantwoorden zijn en waarbij eigenlijk geen 
discussie mogelijk is, vaak de eerste vragen (de leesvragen). Een antwoord daarop 
lijkt goed of fout te zijn. Er wordt bijvoorbeeld op reproducerende wijze naar kennis 
over het boek gevraagd: ‘Kunt u een plattegrond van Kamer tekenen?’ Een lid zei 
daarover:  
 

Wat voegt het nou toe om een plattegrond te tekenen van de kamer? 
Dan is het eigenlijk de vraag: wat heb je nou begrepen van hoe die 
kamer in elkaar zit? Ik voel me dan alsof ik op school zit. En een 
cijfer krijg. En wat dan nog, als je het niet weet.141 

 
Schoolsheid in reproducatievragen lijkt aversie op te wekken. Opvallend was 
overigens dat de derde leesgroep, die de leeswijzer niet gebruikte, de leeswijzer (in 
het algemeen) ‘schools’ noemde, maar met andere redenen. Deze leesgroep vond de 
vragen te gemakkelijk en daarom ‘op middelbare schoolniveau.’ Er lijkt een groot 
verschil te zijn in de mening van de leesgroepen over de moeilijkheidsgraad van de 
vragen. 
  De vragen waarvan je het antwoord in één oogopslag terug kon vinden in de 
leeswijzer, werden ook minder positief ontvangen. Over de recensies hoefde deze 
leesgroep ook geen vragen te krijgen, voornamelijk omdat je dat zo terug kan vinden 
en ‘je er niet over na hoeft te denken’. Een andere groep die Kamer besprak beaamde 
dit door te vertellen dat vragen waarvan het antwoord voor de hand ligt niet 
interessant zijn om over praten met een groep. 

 De kritiek had ook te maken met het standpunt van de groepen over het aantal 
vragen: ‘niet alles hoeft genoemd te worden.’ De leden bedoelden hiermee dat de 
grote, belangrijke punten en kenmerken van het boek relevant waren en een compleet 
beeld gaven. Het noemen van kleine, onbelangrijker aspecten van het boek en met 
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name het stellen van vragen daarnaar werd minder gewaardeerd. Ook aspecten uit het 
gelezen boek die minder interessant zijn om over te praten (bijvoorbeeld vragen 
waarop een kort antwoord gegeven moet worden waar weinig discussie over mogelijk 
is) hoeven niet in de vragen genoemd te worden.  
   Een ander punt van kritiek dat twee leesgroepen noemden was het verwijzen 
naar paginanummers. Dat werd als zeer hinderlijk ervaren. Ook vragen die erg op 
elkaar leken, wekten ergernis op. Dit waren ook de vragen die vaak overgeslagen 
werden. Tot slot viel bij alle groepen op dat de leeswijzer erg dik gevonden werd. Er 
waren veel vragen om te beantwoorden en dat werkte averechts. ‘We waren er aan het 
einde flauw van. Het was echt te lang,’ zei een lid. 
 

7.8.3 Doel 

Tijdens de interviews kwam het doel van de leesgroepen naar voren. Eén van de 
leesgroepen die Kamer besprak vertelde bijvoorbeeld dat ze de vragen die naar een 
mening of visie vroegen het interessantst vonden. Dat waren de vragen waarmee de 
discussie startte. 
 

We zijn acht verschillende mensen. Maar dit is juist zo leuk, je leert 
er veel van. En we hebben ook wel eens een boek gehad, dat we aan 
het eind van de rit dan tegen elkaar zeiden: dat is toch wel weer 
grappig, dat we door iedereens mening toch anders naar dit boek zijn 
gaan kijken. En ja, we hebben vaak discussies over andere 
onderwerpen. Dat is leuk. En daarom zit je ook in een leesgroep. 
Anders kun je een boek ook zo aan je buurvrouw geven.142 

 

Voor deze groep leek een leesgroep vooral een plek te zijn waar meningen en visies 
worden uitgewisseld, waar je boeken leest die je zelf niet zou kiezen en waar boeken 
uitgebreid gesproken kunnen worden (in plaats van ‘aan je buurvrouw’ gegeven 
worden). Een tweede groep die Kamer besprak vond andere dingen belangrijk. Zij 
formuleerden de zin en het doel van de leesgroep als volgt: ‘Wij willen boeken lezen 
waar we over kunnen praten. En dan vind ik het leukst: hoe heb jij het boek beleefd? 
Wat doet ’t boek met jou?’ De ervaring van het boek, hoe de lezers zich erbij voelden, 
was hier het belangrijkst. 
    De derde groep vond vooral het lezen van andere boeken dan je zelf zou 
kiezen een groot voordeel van een leesgroep. Het fijne van het voeren van gesprekken 
met zoveel verschillende mensen was volgens deze groep dat iedereen er anders 
tegenaan kijkt en je meningen en visies over het boek vanuit verschillende 
referentiekaders kunt overdenken. 
 

7.8.4 Verbeterpunten 

Bij het vragen naar de beoordeling van de leeswijzer kwamen veel pluspunten naar 
voren. Twee van de drie leesgroepen noemden de leeswijzer zeer nuttig als leidraad 
voor een discussie. Over het algemeen waren de leden tevreden over de vragen, al 
hadden de groepen ook wel wat opmerkingen. Maar zonder leeswijzer een boek 
bespreken, dat deed maar één groep.  
   Die leesgroep besprak de boeken nooit door de leeswijzer te lezen. Een aantal 
leden had de leeswijzer nog wel bij zich, maar keek er niet of nauwelijks in. De groep 
vond de leeswijzer te schools en de vragen te weinig uitdagend. Het voeren van een 
gesprek ging bij deze groep vanzelf; ze gebruikten de leeswijzer dan ook niet als 
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leidraad. Wel positief vond de leesgroep het aanbieden van samenvattingen: het is 
altijd handig om terug te kunnen lezen waar het boek over ging.  
    Door de leesgroepen die de leeswijzer intensiever gebruikten werd de 
structuur van de leeswijzer (eerst het informatieve gedeelte en dan de vragen) prettig 
en goed gevonden. Een pluspunt dat (ook) betrekking had op de leeswijzer over 
Kamer betrof de duidelijke indeling in hoofdstukken in de interpretatie. Door de 
kopjes en door vetgedrukte woorden kun je snel iets teruglezen als je daar behoefte 
aan hebt. De samenvatting kwam ook bij hen meerdere keren naar voren als pluspunt, 
vooral omdat de leden het boek soms al een poos geleden uitgelezen hebben. Met 
behulp van de samenvatting kunnen ze dan weer even terughalen waar het boek ook 
alweer over ging. De recensies werden door sommige leden nuttig genoemd, terwijl 
anderen dit juist het minst nuttige gedeelte van de leeswijzer vonden. Zij vonden het 
weliswaar wel leuk om te lezen, maar informatie die zich niet op het boek zelf richt 
(maar op de ontvangst ervan) minder interessant. Ook vond deze leesgroep dat die 
informatie ook gemakkelijk zelf op te zoeken is op het internet. Dat er in deze 
leeswijzer ook informatie stond over het motto van het boek (van de Griekse dichter 
Simonides) interesseerde niet iedereen evenveel, maar het maakte de leeswijzer wel 
compleet. 
   Over de leeswijzer die over Kamer gemaakt werd werden als minpunten de 
leesbaarheid van de leeswijzer genoemd. Het was, volgens sommige groepen, ‘niet 
goed geschreven.’ Het was zeker niet de beste leeswijzer die ze gehad hadden. Dat 
kwam vooral door de vragen. Sommige vragen werden onduidelijk bevonden of 
vergezocht. Alle leesgroepen vonden dat teveel vragen op elkaar leken. Soms zagen 
leden de vragen als ‘testvragen’ en werden ze daarom niet of met minder plezier 
beantwoord. In de vragen bij Kamer werd een aantal keer verwezen naar 
paginanummers. Het opzoeken, dat nodig is om de vraag te beantwoorden, werd als 
onplezierig ervaren.  
   Eén leesgroep vond dat de leeswijzers in het verleden beter waren dan de 
leeswijzers die de groepen nu kregen. Soms gaven leesgroepen tijdens het interview 
expliciete aanwijzingen aan de stichting. Groepen gaven bijvoorbeeld aan graag de 
antwoorden bij de leeswijzer te willen hebben. Een andere leesgroep zei echter hier 
geen behoefte aan te hebben. ‘Het lijkt dan teveel op een kruiswoordpuzzel, zo 
schools!’ was hun visie hierop.  
 
7.9 Conclusie 

Twee van de drie leesgroepen beantwoordden op een paar vragen na alle leesvragen. 
De vragen die overgeslagen werden, waren twee keer vraag 21 bij Kamer: ‘Kunt u 
een plattegrond tekenen van Kamer?’ en één keer vraag 20 bij Kamer: ‘Waardoor was 
u het meest getroffen in Kamer?’ De redenen hiervoor waren respectievelijk het 
‘nutteloze’, ‘overhoorachtige’ en ‘gebrek aan discussie-aspect’ van de ene vraag en 
het feit dat de groep dit al besproken had. Vraag 21, die expliciet als ‘slechte vraag’ 
beoordeeld werd, richtte zich op een herkennende leesstijl.  
    Op vragen die overgeslagen werden, werd commentaar geleverd, maar ook op 
vragen die wel behandeld werden. Tijdens de besprekingen van een leesgroep van 
Kamer werd kritiek gegeven op vraag 3 (‘Vindt u Kamer uitgebalanceerd wat humor 
en huiver betreft?’), vraag 7 (‘Waarin zijn Mam en Jack helden en waarin zijn ze 
menselijk?’), vraag 8 (‘De buitenwereld ziet ze als ‘freaks’. Bent u het daarmee eens? 
Welke ‘freakerige’ aspecten zou men kunnen bedoelen?’), vraag 15 (‘Verklaar de 
titels van de delen. Is er ook symbolische uitleg mogelijk?’), vraag 18 (‘Welke 
overeenkomsten ziet u tussen Mam en Jack en de mythische Danae en Perseus?’), 
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vraag 23 (‘Waarom heeft Mam Jacks haar nooit afgeknipt, denkt u, en waarom doet 
hij het zelf als hij bij zijn oma logeert?’) en vraag 30: ‘Welke universele kanten zitten 
er aan Kamer?’ De kritiek varieerde: soms werd de vraag onduidelijk bevonden (‘Wat 
is freakerig?’), vroeg de leesgroep zich af of dit nu van belang was, zette de groep 
vraagtekens bij beweringen in de vraag (‘Zijn de titels wel symbolisch te verklaren?’) 
of werd de vraag ‘niet goed’ bevonden. Dat kwam dan door vergezochtheid of 
foutieve beweringen die impliciet in de vraag stonden (‘Zit er eigenlijk wel humor in 
Kamer?’) 
    In een andere groep die Kamer besprak kwamen sommige kritiekpunten terug, 
maar lang niet allemaal. Kritiek lijkt dus ook heel persoonlijk te zijn voor een groep, 
maar bij vraag 8 stelde ook deze groep de vraag: ‘Wat wordt er bedoeld met ‘freaks’? 
Deze leesgroep had ook kritiek op vraag 10 (‘Van Ouwe Nick krijgt de lezer 
nauwelijks een beeld. Wat is het effect daarvan en kunt u bedenken waarom 
Donoghue dat zo heeft gedaan?’). De leesgroep vond dat je niet kunt weten waarom 
de auteur voor iets gekozen heeft. Toch werden vragen die gericht zijn op de 
auteursintentie door hen in het panelinterview wel als positief beoordeeld. Je kunt 
erover nadenken en er gedachten over uitwisselen, was hun verklaring daarvoor. Bij 
vraag 14 (‘In welke opzichten komt Mam overeen met een ‘gewone’ moeder en 
waarin verschilt ze?’) zetten twee leesgroepen een kanttekening: deze vraag leek wel 
erg op vraag 13.  
    Kritiek richtte zich dus vooral op de vraagstelling en minder op de leesstijl die 
de vragen van de lezers vroegen. Er bestond bijvoorbeeld geen duidelijke voorkeur 
voor reflecterende vragen; kritiek richtte zich op vragen met zeer uiteenlopende 
leesstijlen. Er werden kanttekeningen geplaatst bij herkennende, reflecterende, 
interpretatieve, letterkundige en academische vragen. Sommige groepen vonden 
vragen over symboliek of de mythe van Danae en Perseus, die een academische 
leesstijl van de lezer vraagt, vergezocht en (te) moeilijk. Tegelijkertijd werden vragen 
over bijvoorbeeld de auteursintentie weliswaar moeilijk en soms lastig te 
beantwoorden genoemd, maar zeker nodig in de leeswijzer om een compleet beeld 
van het boek te krijgen. Een duidelijke voorkeur voor vragen die een bepaalde 
leesstijl van de lezer vragen leek dus niet te bestaan. 
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8. Conclusie 
 

In dit onderzoek werd de relatie tussen de lezers (de leesgroepen), het boek (de 
romans Nest en Kamer) en de leeswijzers onderzocht. Een optimale relatie tussen de 
drie factoren, zou wellicht een effectieve(re) discussie op kunnen leveren.  
    In de hoofdstukken 5 en 6 werden de boeken en de leeswijzers geanalyseerd. 
Hieruit bleek dat Nest kenmerken van de reflecterende leesstijl en de interpreterende 
leesstijl bevat. Die kenmerken waren bijvoorbeeld het voorkomen van verwijzingen 
naar boeken, symboliek en onvoorspelbare verhoudingen tussen de personages bevat. 
De leeswijzer bevat tekst en vragen die zich voornamelijk richten op de herkennende 
en interpreterende leesstijl. De reflecterende leesstijl wordt dus in de leeswijzer erg 
weinig aangesproken. De leeswijzer lijkt daarom niet helemaal aan te sluiten bij de 
aspecten die uit het boek naar voren komen: de psyche en motieven van de 
personages blijven weinig beschreven in het informatieve gedeelte van de leeswijzer 
en weinig bevraagd in het gedeelte met de discussievragen.  
    Dat bleek ook uit de observaties van en de interviews met de leesgroepen.  
Leesgroepen spraken bijvoorbeeld uit zichzelf veel over de personages en pasten 
diepe(re) personage-analyses toe, ook als daar niet naar gevraagd wordt. Een goed 
voorbeeld daarvan was de vraag die over de titel van de roman ging, maar waar in het 
antwoord verwezen werd naar de personages en hun karaktertrekken. Tijdens het 
interview was er ruimte om de leden te vragen of ze dit gemist hadden en bleek het bij 
twee leesgroepen zo te zijn dat er onderwerpen waren die inderdaad gemist werden. 
Dat waren de vragen over de personages, hun motieven en psychische gesteldheid, 
maar ook vragen over de diepere laag in Nest ontbraken volgens één leesgroep. De 
leeswijzer richtte zich dan wel voor een groot deel op de interpretatieve leesstijl, maar 
de leesgroep voelde zich daar niet heen gestuurd door de leeswijzer. De diepere laag 
die zij ontdekt hadden in Nest was ontstaan door te praten, en niet door de 
interpretatieve vragen in de leeswijzer. Die richtten zich voornamelijk op de functie 
van personages en gebeurtenissen in het verhaal, in plaats van op symboliek of 
onderliggende lagen. 
    Kamer bevat veel tekstkenmerken die bij een reflecterende leesstijl passen. 
Maar de roman bevat ook veel kenmerken die meer passen bij een interpreterende, 
letterkundige en een enkele keer zelfs een academische leesstijl. De leeswijzer sluit 
daarbij aan: die was vooral te kenmerken als een leeswijzer die zich richtte op 
herkennend en reflecterend lezen, maar sprak in sommige vragen ook een 
interpreterende, letterkundige en academische leesstijl aan. De leeswijzer leek dus 
behoorlijk goed gericht op het boek: in de tekstkenmerken van Kamer waren immers 
ook allerlei verschillende leesstijlen terug te vinden.  
    Omdat uit de observaties en interviews met de leesgroepen die Nest bespraken 
vaak bleek dat de leesgroepen sommige vragen gemist hadden en liever een ‘te 
compleet’ beeld kregen uit de vragen dan een beeld dat niet volledig was, viel de 
tegenstelling bij de bespreking van één groep van Kamer op. Een vraag waarin de 
mythe van Danae en Perseus voorkwam, werd door die groep expliciet als vervelend 
ervaren. Ook vragen die zich focussen op letterkundige aspecten vond deze groep niet 
zo interessant. Dat was niet bij alle groepen zo; een andere groep die Kamer besprak 
vond de vraag niet bijzonder interessant, maar ook niet storend. Deze groep pleitte 
ervoor de vraag er wél in te laten staan, omdat het bij het boek hoort (en dus een 
compleet beeld van de roman geeft). De andere groep vond de vraag minder nodig. 
Tijdens de bespreking van Kamer kwamen er tussen de bespreking van de vragen 
door vooral gesprekken voor over de psyche van Mam. Deze gesprekken leken voort 
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te komen uit een herkennende leesstijl (‘Hoe zou jij dat doen?’) en een reflecterende 
leesstijl (‘Waarom denk jij dat ze het uitgehouden heeft?’). Bij één leesgroep richtte 
het gesprek zich ook op symboliek en schrijfstijl.  
   Het grootste aantal vragen in de leeswijzer richtte zich ook op deze leesstijlen. 
Over het algemeen sloot de leeswijzer dus goed aan bij het boek, maar de ontvangst 
van de vragen die zich richtten op interpretatief, letterkundig of academisch lezen 
wisselde. Toch gold ook hier voor de meeste groepen de wens een compleet beeld te 
krijgen. De groepen wilden liever zoveel mogelijk belangrijke aspecten belicht zien in 
de leeswijzer dan dingen weglaten, al mochten minder belangrijke details wél 
weggelaten worden.  
    In veel besprekingen was er geen of amper een verband te ontdekken tijdens 
antwoorden en uitloop van het antwoord. Soms werd er verder gegaan op een woord 
of personage die genoemd werd in de vraag, maar soms waren het ook willekeurige 
anekdotes of verhalen die ter tafel kwamen. Er werden veel gesprekken tussendoor 
gevoerd, en vaak had de uitloop van een antwoord op een vraag geen enkel verband 
met de oorspronkelijke vraag. Veel gesprekken tussendoor richtten zich op een 
belevende, herkennende en reflecterende leesstijl. Er werd bijvoorbeeld gesproken 
over het handelen van de personages (op het niveau van het verhaal), eigen ervaringen 
en de motieven en gedachten van personages. Het was maar zelden het geval dat er in 
deze gesprekken vooral aspecten als symboliek of letterkundige verwijzingen of stijl 
aan de orde kwamen. 
    Een enkele keer was dit wel het geval. Dat was bijvoorbeeld zo bij een groep 
die Nest besprak. Vooraf en tussen het beantwoorden van de vragen door voerden 
deze groepen niet alleen gesprekken over de personages, maar ook over de schrijfster 
en andere, gelijksoortige literatuur. Het kwam ook in één leesgroep die Kamer 

besprak voor: zij spraken uit zichzelf over de betekenis van het motto van de dichter 
Simonides. Na enkele observaties en interviews vielen hier parallellen in te 
ontdekken. Groepen waar een erg intieme sfeer heerste, en die vaak ook al lang bij 
elkaar waren, voerden meer gesprekken over hun eigen beleving van het boek en 
inleving in het personage. Groepen die gestructureerder te werk gingen en formeler 
met elkaar om gingen, vertelden in de interviews vaker dat ze bij elkaar kwamen om 
iets te leren. Zij hadden vaak minder aanmerkingen op interpretatieve, letterkundige 
of academische vragen dan de groepen die ‘het delen van de beleving van het boek’ 
als doel van de leesgroep zagen. De groepen die interpretatieve, letterkundige  of 
academische vragen wel waardeerden waren vaak de groepen die zich als doel stelden 
‘er iets van te willen leren.’ 
    Het aantal vragen dat een bepaalde leesstijl van het boek vraagt, lijkt dus (in 
elk geval niet alleen) af te moeten hangen van het boek. Ook de voorkeur van de 
leesgroep speelt hierin een (grote) rol. Een boek dat vooral een letterkundige leesstijl 
vereist en een leeswijzer heeft waarvan het grootste aantal vragen een letterkundige 
leesstijl van de lezer vraagt, zal een leesgroep die bij elkaar komt om lekker over een 
boek te praten misschien niet goed bevallen. Vaak hopen leden van leesgroepen dat 
een leeswijzer compleet is, en hij alle belangrijke onderwerpen en kenmerken van het 
boek omvat. Bijna geen enkele soort vraag werd daarom uitgesloten. Veel 
leesgroepen lijken wel een bepaalde voorkeur in vragen te hebben. Zeer zelden 
(slechts één keer) is dat het uitsluiten van vragen die interpretatief, letterkundig of 
academisch zijn. Vaker bestaat die voorkeur uit het aangeven van het aantal vragen 
dat binnen zo’n leesstijl gesteld zou mogen worden. Een lid zei bijvoorbeeld over 
interpretatieve vragen, die de lezer vragen iets te duiden: ‘Het is leuk en interessant, 
maar het moet geen hoofdmoot worden.’ Andere groepen zeggen hetzelfde over 
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vragen waarin de lezer gevraagd wordt zich in te leven. ‘Geen hoofdmoot’ impliceert 
dat er wel vragen in voor mogen komen, maar niet voor het grootste gedeelte. Dat 
gold voor alle vragen; geen enkele leesgroep wilde eigenlijk alleen vragen die één 
specifieke leesstijl aanspraken. 
   Er is, kortom, uit de observaties en vooral uit de interviews een aantal punten 
naar voren gekomen die wellicht de discussie effectiever zouden kunnen laten 
verlopen. De aanname dat alle groepen er iets van willen leren, lijkt niet altijd op te 
gaan. Soms willen groepen niet per se iets leren, maar gewoon een gezellig gesprek 
voeren waarin je van elkaar verschillende meningen te horen krijgt. De doelen van 
leesgroepen lijken belangrijk te zijn. Ook de voorkeur in vragen viel op; leesgroepen 
waren hier erg genuanceerd in. Maar zeer zelden werden bepaalde vragen of een 
bepaalde soort vragen helemaal afgekeurd. Waar het wél om ging met betrekking tot 
de vragen was de verhouding in de soort vragen: sommige groepen wilden minder van 
het ene en meer van het andere, andere groepen andersom. De vragen zouden, volgens 
veel leesgroepen, duidelijker moeten zijn, minder schools, soms opener en gericht op 
de belangrijke aspecten van het boek. Aan de andere kant willen de meeste 
leesgroepen dat de leeswijzer ze een compleet beeld geeft van het boek, waarin alles 
dat belangrijk is (én interessant om over te praten) aan bod komt. 
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9. Aanbevelingen 
 

Door de bevindingen uit de analyses van de boeken, de leeswijzers, de observaties en 
de panelinterviews met elkaar te verbinden, bleken er diverse mogelijkheden te zijn 
voor het verbeteren van de leeswijzer. Sommige opties zijn vooral gericht op het 
verhogen van het plezier van de leesgroepen, anderen richten zich meer op een 
effectievere opbouw en inhoud van de  vraagstelling in de leeswijzer. In totaal zijn er 
vijf adviezen voor het optimaliseren van de leeswijzer door bijvoorbeeld variatie in de 
vragen aan te brengen.  
 
9.1 Vraagstelling - geen verklaringen, maar meningen 

In de enquête van Senia kwam het al een paar keer naar voren: vragen die schools 
zijn, worden door leden van leesgroepen niet erg gewaardeerd. Bij de groepen bleek 
dat het oordeel ‘te schools’ niet altijd ging over de vraagstelling van de vraag 
(bijvoorbeeld: ‘Licht toe’), maar ook over de vorm van het (beoogde) antwoord. 
Vragen die voelden als testvragen waren vragen waarop maar één antwoord mogelijk 
was. Vraag 17, in de leeswijzer over Kamer luidt: ‘Wat symboliseert het als Jack 
Mams kies kwijtraakt?’ Deze vraag was voor leesgroepen die Kamer bespraken niet 
alleen lastig, maar werd ook minder boeiend gevonden.  Navraag wees uit dat de 
reden hiervoor was dat er maar één antwoord mogelijk lijkt te zijn.  
   Een mogelijkheid om dat te voorkomen is om dergelijke interpretatieve vragen 
te vervangen door vragen die zich meer richten op het geven van een mening en 
gericht zijn op een reflecterende of herkennende leesstijl. Een vraag zou dan 
omgevormd worden tot: ‘Het moment dat Jack Mams kies kwijtraakt staat voor de 
verbreking van de band tussen hen zoals die in kamer was. Bent u het daarmee eens?’ 
Op die manier zijn er meerdere antwoorden mogelijk (het zijn immers meningen), en 
heeft het ook zin om er over te discussiëren als de lezers het antwoord niet meteen 
weten. 
 
9.2 Vraagstelling – geen vragen, maar discussieonderwerpen 

Gerelateerd aan de eerste aanbeveling is de tweede; ook gericht op de vraagstelling. 
Van sommige vragen viel op dat er een paar leesgroepen waren die het er wel over 
wilden hebben, maar de vraag niet konden beantwoorden. In het bijzonder waren dat 
vragen over de auteursintentie. Het antwoord daarop staat (vaak) niet vast omdat niet 
alle keuzes van auteurs te verklaren zijn en dat maakte de vragen minder leuk om te 
beantwoorden. Bij de lezers kwam namelijk meteen de gedachte: ‘Ís er wel een 
antwoord?’ op. Daarentegen was het wel vaak een onderwerp waar graag over 
gesproken werd.  
    Een vraag naar de auteursintentie zou dus wellicht iets minder open gesteld 
kunnen worden. In plaats van: ‘Waarom zou de schrijfster hiervoor gekozen hebben?’ 
zouden er bijvoorbeeld uitspraken uit interviews geciteerd kunnen worden waaruit de 
leden van de leesgroepen iets af kunnen leiden. Ook alleen een citaat kan wellicht 
prikkelen tot discussie maar ook een uitnodiging tot het delen van eigen gedachtes 
over een kwestie kan aanleiding geven tot een interessant gesprek. Er zou 
bijvoorbeeld een vraag voor kunnen komen als: ‘Sanneke van Hassel is bekritiseerd 
om haar weinig uitgewerkte personages. Denkt u dat dat komt omdat ze gewoonlijk 
verhalen schrijft?’ De vraag wordt dan meer een beoordelingsvraag of een 
discussievraag, in plaats van een vraag die alleen om een antwoord vraagt (dat 
sommige leesgroepen dan niet kunnen formuleren). Het zou zonde zijn de vragen te 
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schrappen, omdat leesgroepen duidelijk aangeven het een interessant 
gespreksonderwerp te vinden. 
    Om de afgelopen twee adviezen te implementeren in het schrijven van 
leeswijzers zou gedacht kunnen worden aan een korte handleiding voor de 
samenstellers van de leeswijzers. Als zij zich bewust zijn van de leesstijlen die Witte 
onderscheidt, zouden zij daarmee op relatief eenvoudige wijze rekening mee kunnen 
houden bij het schrijven van de leeswijzers. In de handleiding zou dan een korte uitleg 
moeten staan over de leesstijlen, voorbeeldvragen (per leesstijl) en tips bij het stellen 
van relatief ‘lastige’ vragen. 
 
9.3 Antwoorden indirect aanbieden 

Veel vragen die niet naar een mening vragen, maar naar een verklaring of duiding en 
dus interpretatief waren, werden moeilijk gevonden. Vier van de zes bezochte 
leesgroepen zouden erg graag over de antwoorden willen beschikken. Het bleek soms 
erg frustrerend te zijn om iets niet zeker te weten. Twee groepen wilden dit echter niet 
bij de leeswijzer geleverd krijgen, maar zagen de antwoorden liever digitaal. Op die 
manier hoefde het de discussie niet te beïnvloeden en kon ieder voor zichzelf 
beslissen de antwoorden wel of niet te lezen. Binnen de leesgroepen waren bijna alle 
leden actief op het internet. Bij de enkeling bij wie dat niet het geval was, was een 
ander lid bereid om hem of haar de antwoorden te verstrekken. Het internet moet dus 
zeker niet uitgesloten worden als kanaal om leesgroepen de antwoorden aan te bieden. 
 
9.4 Variatie in volgorde en vorm 

Bij de groepen die interessante vragen selecteerden en de rest niet behandelden, 
volgens Senia 38% van de groepen,143 was minder ergernis over het aantal vragen dat 
op elkaar leek. Groepen die de vragen lineair behandelden, van nummer 1 tot de 
laatste, frustreerden sommige vragen beduidend meer. Hoewel vragen binnen de 
verschillende subkopjes (‘Personages’ of ‘Taal en stijl’) variëren in leesstijl, kan er 
nog meer variatie verkregen worden door de subkopjes los te laten. Ergernis trad vaak 
op bij vragen die over hetzelfde onderwerp gingen. Als de vragen door elkaar gesteld 
worden, los van het kopje waar ze bij horen, is de kans op een dynamisch gesprek 
groter. Verwijzen naar de leeswijzer of teruglezen wordt dan wellicht lastiger. Maar 
in de geobserveerde leesgroepen werd zelden teruggelezen in de leeswijzer of in het 
boek wat het antwoord zou kunnen zijn. Mocht dit wel gewenst zijn, dan kan het 
opgevangen worden door met een icoon of simpelweg een woord (‘Stijl’) aan te 
geven op welk aspect van het boek de vraag betrekking heeft. 
     Een tijdrovender en daarom misschien lastiger te implementeren oplossing is 
het opheffen van het lineaire karakter van de lees- en discussievragen. De leden van 
de leesgroepen krijgen nu een lijst. Met een lijst gaan veel mensen – logischerwijs - 
strikt om: ze beginnen bij het begin, en eindigen aan het einde. Meer dan de helft van 
de Senia-leesgroepen doet dit zo;144 in dit deelonderzoek waren dat drie leesgroepen. 
Het beantwoorden van de vragen zien veel groepen als iets leuks. Ook verloopt de 
bespreking doorgaans dynamisch, ondanks het soms ‘aflopen’ van alle vragen. Toch 
is er hier en daar wel ergernis over vragen die op elkaar lijken of slaat de 
vermoeidheid toe bij een groot aantal vragen. Het dynamische karakter dat veel 
discussies hebben kan nog veel meer uitgediept worden door de vragen niet in een 
lijst aan te bieden, maar bijvoorbeeld in een scheurkalender-achtig formaat, een 
waaiervorm of een kaartenbak. Denk bijvoorbeeld aan een bakje waarin mensen 
adressen bewaren, met uitstekende tabbladen aan de bovenkant. Daarop zouden 
cijfers kunnen staan, maar ook iconen of woorden die het soort vraag aanduiden. Op 
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die manier wordt het bespreken implicieter geleid door de leeswijzer en is het 
verrassingseffect groter. Groepen die een vraag dan over willen slaan, hebben minder 
het gevoel gefaald te hebben of het niet goed te doen. Bovendien vermindert het de 
ergernis over op elkaar lijkende vragen of vragen die over hetzelfde onderwerp gaan. 
Wel moet in ogenschouw genomen worden dat sommige leden het prettig vinden 
kladblaadjes met vooraf opgestelde antwoorden ter hand te nemen tijdens de 
bespreking. Voor wie niet weet wat de volgorde van de vragen in de bespreking is, is 
dat lastig. Ook neemt het aanbieden van vragen in een niet-vaststaande volgorde het 
gevaar van op elkaar lijkende vragen niet helemaal weg. Toch lijkt een speelser 
systeem in het aanbieden van vragen een betere basis voor een levendig gesprek te 
zijn dan een genummerde lijst met gecategoriseerde vragen.  
    
9.5 Meer dan één soort leeswijzer 

Uit de panelinterviews bleek dat er slechts bij één leesgroep een sterke afkeur bleek te 
bestaan ten opzichte van bepaalde vragen. Deze groep waardeerde lastige 
letterkundige of academische vragen niet, maar verder was er geen enkele leesgroep 
die een bepaalde soort vragen zou schrappen. Uit de manier waarop de groepen hun 
doel als leesgroep formuleerden, het karakter van de gesprekken tussendoor en de 
beoordeling van de vragen kon afgeleid worden wat de leesgroep wilde bespreken. 
Onopgemerkt formuleerden ze dat ook door te vertellen waarom een leesgroep voor 
hen zo belangrijk was en wat ze ermee wilden bereiken.  
   Een lid van een groep zei, tijdens het panelinterview, over de verschillende 
soorten vragen: ‘Het ligt er een beetje aan wat je van het boek wilt.’ Dat lijkt een 
goede beschrijving te zijn van de verschillen tussen de groepen: ze lijken allemaal iets 
anders te willen van de boeken en de bespreking ervan. 
    Door deze zaken in ogenschouw te nemen, leek het zo te zijn dat elke groep, 
vaak onbewust, het zwaartepunt bij een andere leesstijl/andere leesstijlen legt. Het 
leek een misvatting te zijn om te denken dat alle leesgroepen iets nieuws willen leren. 
Sommige groepen formuleerden hun samenzijn als ‘gewoon gezellig kletsen over een 
boek,’ en verlangden er niet naar een stap verder gebracht te worden. Anderen wilden 
dat wel. Zo waren er groepen die erg gericht waren op het leren van iets nieuws, en 
erg openstonden voor ‘moeilijke, uitdagende’ vragen over literaire begrippen, maar er 
bestonden ook groepen die het meer over eigen beleving en actualiteit wilden hebben. 
Toch zou het te ver voeren om de eerste soort groepen alleen interpretatieve, 
letterkundige en academische vragen te geven en de tweede soort alleen belevende, 
herkennende en reflecterende vragen.    
   Bijna alle groepen waren wel erg gebrand op het krijgen van een compleet 
beeld van het boek. Het kan daarom effectief zijn om te inventariseren waar de 
voorkeuren van een groep liggen. Het is voor te stellen dat een groep die erg op 
beleving gericht is, 70% vragen krijgt die een belevende, herkennende of 
reflecterende leesstijl aanspreken en 30% vragen die een interpreterende, 
letterkundige of academische leesstijl aanspreken. Met een vervolgonderzoek dat zich 
alleen richt op de voorkeuren en doelen van een groep, zouden deze voorkeuren door 
bijvoorbeeld een enquête of (telefonische) vraaggesprekken gemakkelijk kunnen 
worden vastgesteld. In dat geval zouden er twee of drie typen leeswijzers gemaakt 
kunnen worden, elk met een andere verhouding vragen. Natuurlijk kan voor alle drie 
geput worden uit hetzelfde bestand aan vragen, maar in een andere samenstelling. 
 



 53

9.6 Online-oplossingen 

Nog effectiever zou het worden als ook de mate van de voorkeur vastgesteld kon 
worden. Denk bijvoorbeeld aan andere verhoudingen in de vragen die een bepaalde 
leesstijl aanspreken. Door een multimediaoplossing kan er bijvoorbeeld gedacht 
worden aan een gepersonaliseerde leeswijzer. Een programma op de website, waarin 
voor elk boek 50 vragen opgenomen worden zou dan een optie kunnen zijn. Deze 
vragen kunnen doormiddel van iconen per leesstijl worden ingedeeld. Net als in de 
bibliotheek, waar de genres met iconen worden aangegeven, kan het onderscheid in 
leesstijlen ook voor het publiek toegankelijk gemaakt worden. Leesgroepen kunnen 
dan niet alleen de volgorde van de vragen bepalen, maar ook het type vragen. 
Natuurlijk zal eerst geïnventariseerd moeten worden of hier belangstelling voor is. 
Sommige groepen zullen gewoon vast willen houden aan de oude leeswijzers of geen 
beschikking hebben over het internet, al bleek tijdens het bezoeken van de 
leesgroepen dat veel leesgroepen wél regelmatig informatie op internet zochten.  
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Bijlage 1: Dimensies en indicatoren leesstijlen boeken 
 
Dimensies Indicator Toelichting 
Persoonlijke ontwikkeling en 
geletterdheid 

Algemene kennis en 
levenservaring 

De mate waarin de tekst een 
beroep doet op de persoonlijke 
ontwikkeling, dat wil zeggen op 
algemene kennis met betrekking 
tot de wereld (maatschappelijk 
en historisch) en de mens 
(intercultureel, sociaal en 
psychologisch). 

 Specifieke culturele en literaire 
kennis 

De mate waarin de tekst een 
beroep doet op kennis van de 
letteren (belezenheid) en 
letterkunde, zoals 
literatuurgeschiedenis, 
verhaalanalyse en literaire 
kritiek. 

Vertrouwdheid met literaire stijl Woordkeuze De mate waarin de tekst een 
beroep doet op een zekere 
vertrouwdheid met een bepaald 
register. Het betreft hier de mate 
van abstractie, nabijheid 
(leefwereld leerling) en 
diversiteit van de gebruikte 
woorden. 

 Zinsconstructies De mate waarin een tekst een 
beroep doet op een zekere 
vertrouwdheid met minder of 
meer gecompliceerde 
zinsconstructies (lengte, 
inbedding, aaneenschakeling 
van betekeniselementen). 

 Betekenis (stijlvormen) De mate waarin de tekst een 
beroep doet op kennis van het 
literaire taalgebruik, dat wil 
zeggen taal die een- of 
meerduidig is en al dat niet 
refereert aan literaire conventies 
en stilistische kennis. 

Vertrouwdheid met literaire 
procédés 

Perspectief De mate waarin de tekst een 
beroep doet op differentiatie van 
perspectieven. Dit betreft het 
gebruik van enkelvoudige dan 
wel meervoudige perspectieven, 
al dan niet gemarkeerde 
perspectiefwisselingen en de 
betrouwbaarheid van het 
perspectief. 

 Chronologie De mate waarin het verhaal al 
dan niet continu en 
chronologisch wordt verteld. 
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 Handeling De mate waarin het 

handelingsverloop wordt 
bepaald door een verrassende, 
spannend opeenvolging van 
gebeurtenissen en het tempo 
van de handelingen al dan niet 
wordt onderbroken door 
gedachten, bespiegelingen, 
beschrijvingen en 
uiteenzettingen. 
 
 
 
 
 

 Verhaallijn De mate waarin het verhaal 
bestaat uit meer verhaallijnen en 
deze al niet gemarkeerd zijn en 
open plekken bevatten (ook 
open en gesloten einde). 

 Betekenislaag De mate waarin de tekst een 
beroep doet op het herkennen 
en interpreteren van 
verschillende betekenislagen. 
Dit betreft de complexiteit van de 
symboliek en de 
motievenstructuur alsmede de 
mate waarin er sprake is van 
een eenduidige thematiek, van 
expliciete en concrete motieven 
en van idee of visie (auteurs-
tekst) 

 Hoeveelheid De mate waarin het verhaal 
bestaat uit een of meer 
hoofdfiguren en bijfiguren. 

 Karakter De mate waarin de personages 
zijn uitgewerkt en hun gedrag en 
ontwikkeling al dan niet ‘logisch’ 
verloopt. In verband met de 
identificatie is het ook van 
belang of de personages 
herkenbaar zijn (denk aan 
moeilijk te doorgronden 
personages in oude werken 
zoals Julia en Beatrijs en 
‘literaire’ personages die 
refereren aan mythologische of 
Bijbelse figuren). 

 Verhoudingen De mate waarin er sprake is van 
een ontwikkeling in de 
verhoudingen tussen 
personages en van complexe en 
moeilijk te doorgronden 
verhoudingen. 

Tabel 1: Aangepaste versie van Theo Witte, Het oog van de meester, 131 – 132. 
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Bijlage 2: Zes leesstijlen in boeken 
 
Leesstijl 1 Belevend lezen Leesstijl 2 Herkennend lezen Leesstijl 3 Reflecterend lezen 
Boekkenmerken: 
- Niet te dik; 
- Het verhaaltempo is hoog; 
- Eenvoudige opbouw van 

het verhaal; 
- Bevredigend einde; 
- Amuseert de lezer 

(spannend, dramatisch, 
humoristisch, 
sensationeel). 

Boekkenmerken: 
- Dramatisch, meeslepend 

verhaal; 
- Verhaal heeft weinig 

obstakels (tijdssprongen, 
perspectiefswisselingen, 
meerdere verhaallijnen, 
open plekken) 

- Eventueel een open 
einde. 

Boekkenmerken: 
- Het gaat vaak over 

sociale, psychologische, 
morele vraagstukken; 

- Er kan een levensles uit 
het boek worden gehaald; 

- Er is een diepere 
betekenislaag of verhaal. 

 
Leesstijl 4 Interpreterend 
lezen 

Leesstijl 5 Letterkundig lezen Leesstijl 6 Academisch lezen 

Boekkenmerken: 
- Kan veel inspanning en 

tijd van de lezer vergen; 
- Veronderstelt veel 

algemene, soms ook 
specifieke kennis. 
Bijvoorbeeld 
cultuurhistorische kennis; 

- Het verhaalverloop en het 
gedrag van de 
personages zijn minder 
goed voorspelbaar; 

- De verhaalstructuur kan 
complex zijn, is soms taai; 

- Vaak meerduidige 
betekenis. 

Boekkenmerken: 
- Doet beroep op culturele, 

poëticale en literaire 
kennis; 

- Personages en thematiek 
en inhoud kan complex 
zijn; 

- Taalgebruik en literaire 
conventies kunnen 
afwijkend of zeer 
gedateerd zijn; 

- Complexe structuur en 
betekenis (meerduidig, 
impliciet). 

Boekkenmerken: 
- Veronderstelt veel 

algemene, culturele en 
literaire kennis; 

- Vraagt soms ook 
specialistische kennis van 
literair-historische context; 

- Kan impliciete 
verwijzingen bevatten 
naar klassieke motieven 
(de Bijbel, mythologie); 

- Kan verwijzen naar 
andere teksten en 
cultuuruitingen; 

- Geraffineerde, soms 
experimentele stijl; 

- Rijke en gelaagde 
betekenis, vaak moeilijk te 
doorgronden. 

Tabel 2: Aangepaste versie van Lezen voor de lijst – de leesniveaus. 
http://www.lezenvoordelijst.nl/de-leesniveaus/ 
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Bijlage 3: Dimensies en indicatoren leesstijlen 

leeswijzers 
 
Dimensies Indicator Toelichting 
Tekst begrijpen en interpreteren Inhoud De mate waarin de lezer er blijk 

van geeft de tekst te hebben 
begrepen (bijvoorbeeld 
geschiedenis navertellen, 
verhaallijnen onderscheiden, 
samenhang tussen 
verhaalelementen aanbrengen, 
doorgronden van 
structuurelementen als het 
perspectief, chronologie) 

 Betekenis De mate waarin de lezer er blijk 
van geeft geschiedenis te 
kunnen geven aan een tekst en 
in staat is de tekst als geheel en 
onderdelen daarvan te kunnen 
interpreteren (thema, motief en 
idee) en verschillende 
betekenislagen kan herkennen. 

Tekstinterne eigenschappen 
herkennen 

Genre De mate waarin de lezer in staat 
is teksten op grond van hun 
kenmerken in te delen in genre 
(zoals thriller, psychologische 
roman, et cetera, maar ook 
fictie/non-fictie en 
lectuur/literatuur) 

 Literaire stijl De mate waarin de lezer er blijk 
van geeft bepaalde conventies 
en stijlfiguren te kunnen 
herkennen en benoemen, 
alsmede in staat is om te 
reflecteren over de esthetische 
kwaliteit van het taalgebruik. 

 Literaire procédés De mate waarin de lezer 
verhaaltechnische procédés kan 
herkennen en de werking ervan 
kan analyseren en avalueren, 
alsmede in staat is om te 
reflecteren over de esthetische 
kwaliteit van deze compositie. 

 Literaire personages De mate waarin de lezer in staat 
is binnen (!) de verhaalcontext 
personages te typeren en hun 
gedrag en ontwikkeling te 
beschrijven, analyseren en 
verklaren. Alsmede in staat is 
om te reflecteren over de 
verhoudingen tussen de 
personages. 

Tekstexterne verbanden leggen Binnenwereld (persoonlijk) De mate waarin de lezer in staat 
is de tekst te confronteren met 
persoonlijke ervaringen en 
opvattingen en zich met de 
personages en de 
gebeurtenissen te indentificeren. 
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 Buitenwereld algemeen De mate waarin de lezer in staat 

is de tekst in verband te brengen 
met historische, 
maatschappelijke, interculturele, 
psychologische en filosofische 
kennis. 
 
 
 

 Buitenwereld specifiek De mate waarin de lezer in staat 
is de tekst in verband te brengen 
met andere teksten 
(intertekstualiteit) en 
kunstvormen en met 
cultuurhistorische kennis. 

Tabel 3: Aangepaste versie van Theo Witte – Het oog van de meester, 175 – 176. 
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Bijlage 4: Zes leesstijlen in leeswijzers 
 
Leesstijl 1 Belevend lezen Leesstijl 2 Herkennend lezen Leesstijl 3 Reflecterend lezen 
Vraagkenmerken: 
- Richten zich op het niveau 

van de handeling; 
- Richten zich op tijd en 

plaats van het verhaal; 
- Richten zich op het 

uiterlijk en het handelen 
van de personages; 

- Vragen de lezer basale 
structuurelementen te 
herkennen; 

- Vragen de lezer naar een 
subjectief oordeel van de 
tekst. 

Vraagkenmerken: 
- Vragen de lezer het 

verhaal (mimetisch) 
samen te vatten en het 
onderwerp te bepalen; 

- Vragen de lezer de 
personages te 
beschrijven; 

- Richten zich op 
kenmerken als genre, 
chronologie en 
personages; 

- Vragen de lezer te 
reflecteren over het boek 
en zijn beleving van de 
werkelijkheid; 

- Vragen de lezer emotieve 
en realistische 
argumenten te geven. 

Vraagkenmerken: 
- Richten zich op het 

onderscheiden van 
verhaallijnen; 

- Vragen de lezer 
samenhang aan te 
brengen tussen 
handelingen en psyche; 

- Vragen de lezer te 
reflecteren over 
thematiek, titel en 
concrete motieven; 

- Vragen de lezer zich in te 
leven in een personage, 
het gedrag te analyseren 
en te beoordelen; 

- Vragen de lezer een 
mening te vormen over 
morele kwesties; 

- Richten zich op  
spanningverhogende 
verteltechnieken; 

- Vragen de lezer emotieve, 
realistische, morele en 
cognitieve argumenten te 
geven. 

 

Leesstijl 4 Interpreterend 
lezen 

Leesstijl 5 Letterkundig lezen Leesstijl 6 Academisch lezen 

Vraagkenmerken: 
- Richten zich op de 

esthetische functie van 
literatuur; 

- Vragen de lezer 
betekenislagen en 
motieven te herkennen en 
interpreteren; 

- Richten zich op de 
werking van bepaalde 
stijlmiddelen; 

- Vragen de lezer zich in te 
leven in een personage, 
afstand te nemen of 
kritisch te reageren; 

- Vragen de lezer emotieve, 
morele, cognitieve, 
realistische en op 
esthetiek gerichte 
argumenten te geven; 

- Vragen de lezer naar de 
bedoeling van de auteur. 

Vraagkenmerken: 
- Richten zich op de 

cultuurhistorische 
dimensie van een boek; 

- Vragen de lezer 
historiserend of 
actualiserend te lezen; 

- Vragen de lezer naar 
literaire stijl en 
psychologische, 
maatschappelijke en 
historische aspecten (van 
personages); 

- Vragen de lezer naar 
betekeniselementen en 
een hoofdthema; 

- Vragen de lezer naar 
persoonlijke waardering 
en cultuurhistorische 
waarde van een werk. 

Vraagkenmerken: 
- Richten zich op het 

plaatsen van het boek in 
een breed kader te 
plaatsen en te verbinden 
met andere disciplines, 
ideeën en verschijnselen; 

- Richten zich op een 
verfijnde interpretatie; 

- Richten zich op het 
verklaren van het gedrag 
van de personages vanuit 
een cutuurhistorische 
context; 

- Vragen naar 
vertelconventies; 

- Vragen naar de stijl van 
de auteur. 

Tabel 4: Tabel gebaseerd op Theo Witte, Het oog van de meester, 176 – 180. 
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Bijlage 5: Leeswijzer Nest 

 
A. Samenvatting 

Aan de Hoflaan, in de nette buurt Schoonoord, woont de familie Van Wees: vader 
Heppe, moeder Belia en hun dochters Julia en Malou. Hoewel het huwelijk niet 
rooskleurig is, leidt de familie over het algemeen een rustig en tamelijk gelukkig 
leven. Hieraan komt abrupt een einde wanneer Julia, een getalenteerde gymnasiaste 
van zestien, zwanger blijkt te zijn. Over de vader wil ze niets zeggen. In een buurt 
waarin iedereen elkaar kent en roddels en achterklap op de loer liggen, is het volgens 
Heppe en Belia noodzaak de zwangerschap goed te verbergen en de schone schijn op 
te houden. Want wat zullen de buren wel niet denken van een meisje uit een ‘goed’ 
gezin dat zwanger raakt op zo’n jonge leeftijd? Heppe wil zelfs het liefste dat Julia 
abortus laat plegen, maar daarvoor is het al te laat: het meisje is ruim vijf maanden 
zwanger. Om haar aan het loerende oog van de buren te onttrekken, wordt Julia 
daarom thuis weggestopt en in het laatste stadium van haar zwangerschap naar de zus 
van Belia in Zwitserland gebracht. Een bevriende dokter, die ook in de straat woont, 
schrijft een verklaring dat Julia Pfeiffer heeft en daardoor onmogelijk naar school kan. 
Niemand vraagt wat Julia zelf wil en dat lijkt ook niemand te interesseren. 
Ondertussen gebeurt het onvermijdelijke: er ontstaan geruchten in de Hoflaan over de 
mysterieuze ziekte van Julia van Wees. Iedereen heeft het erover, maar houdt zijn 
mond tegen Belia en Heppe. Het gezin begint langzaam uit elkaar te vallen: Heppe 
heeft verschillende affaires terwijl Belia probeert koste wat het kost het gezin, het 
nest, bij elkaar te houden. En dan is er nog Malou, de jongere dochter, die vooral met 
zichzelf bezig is en verliefd wordt op de verkeerde jongen, de jongen van wie Julia 
zwanger is geworden.  
 Uiteindelijk bevalt Julia van een gezonde dochter: Baukje. Wanneer ze weer 
in Nederland zijn, sluipt ze met de kinderwagen het ouderlijk huis uit met het plan 
voor haar en haar baby een veilige plek in het bos te zoeken waar ze kunnen wonen. 
Het is onduidelijk of Baukje daadwerkelijk in de wagen ligt en of Julia, die duidelijk 
in de war is, haar wel of niet zal afstaan voor adoptie. 
 
B. Analyse 
1. Structuur, tijd en ruimte 

Het boek bestaat uit 50 hoofdstukken, ondergebracht in vier delen: herfst (11-69), 
kerst (72-138), lente (141-178) en april (181-188). Het verhaal speelt van najaar tot 
voorjaar, de vertelde tijd beslaat dus ongeveer een halfjaar. De roman is 
chronologisch opgebouwd, zonder flashbacks of flashforwards. Elk hoofdstuk wordt 
door een andere ik-verteller verteld, wiens naam boven het betreffende hoofdstuk 
staat. Het boek begint middenin het verhaal, zonder introductie van de personages of 
de situatie. Als lezer word je daardoor direct in het diepe gegooid. Pas naarmate 
meerdere personages aan het woord zijn geweest begint het verhaal voor de lezer 
duidelijker te worden. De roman heeft een open einde, waardoor het onbekend blijft 
of Julia haar kind zal houden of ter adoptie zal afstaan. 

In het boek komen geen jaartallen voor, maar het is wel duidelijk dat het 
verhaal zich afspeelt in de huidige tijd. Dit wordt duidelijk doordat de personages 
gebruik maken van moderne technologie als mobiele telefoons, internet en mp3-
spelers. Daarnaast wordt de roman Contrapunt van Anna Enquist aangehaald, die in 
2008 verscheen. Voor het grootste deel is het fictieve dorp Schoonoord, en met name 
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de Hoflaan, de plaats waar de gebeurtenissen zich afspelen: in de huizen van de 
mensen, in de tuinen en op de clubs. In enkele hoofdstukken wordt het verhaal verteld 
vanuit Zwitserland, waar Julia haar baby ter wereld brengt. 

 
2. Thematiek, motieven en motto 

Een belangrijk thema in Nest is het gebrek aan emotionele normen en waarden van de 
moderne mens. Het gezin Van Wees en de andere bewoners van de chique wijk 
proberen allemaal op hun eigen manier met de ongewenste zwangerschap van Julia 
om te gaan. Hierbij wordt er niet met elkaar gecommuniceerd of naar elkaar 
geluisterd. De personages zijn voornamelijk geïnteresseerd in hun eigen leven en 
bezigheden, waardoor er geen oog meer is voor de ander. Dit is vooral goed merkbaar 
in het gezin Van Wees: vader Heppe denkt alleen aan zijn reputatie, zijn carrière en 
zijn buitenechtelijke verhouding, moeder Belia probeert het nest bij elkaar te houden, 
maar faalt daarin doordat ze geen idee heeft waar haar kinderen en man zich mee 
bezighouden en Malou is de egoïstische puber die alleen aan zichzelf denkt. Ook de 
andere buurtbewoners proberen hun vuile was niet buiten te hangen. Iedereen heeft zo 
zijn problemen, maar doet er alles aan dat voor de ander verborgen te houden, bang 
als ze zijn voor hun eigen reputatie. Niemand zegt wat hij wil zeggen en iedereen 
houdt zijn gevoelens voor zich. Deze pogingen om de schijn op te houden zorgen 
voor emotionele eenzaamheid, waardoor eigenlijk niemand echt gelukkig is.  
 Uiterlijke rijkdom hoeft geen innerlijke rijkdom te betekenen. Echter, hoe 
ongelukkig de mensen ook zijn, de buitenwereld hoeft daar niets van te weten. Dit 
wordt mooi geïllustreerd in het motto van het boek: 
 

‘Weldra zouden de fonteinen van den haat alom hoog opspuiten uit zwarte, 
brokkelige gaten in ons gelijkgeschoren, glanzige gras. Maar nog dronken wij 
thee en tennisten en reden in auto’s en werden onderdanig gegroet.’ – Nescio  

 
Elk afzonderlijk deel van Nest begint met een motto. In deze motto’s staan veel 
verwijzingen naar de natuur, waarbij vaak gerefereerd wordt aan de manier waarop de 
welgestelde mensen van de Hoflaan met het leven omgaan. Het motto voor het deel 
‘Herfst’ verduidelijkt bijvoorbeeld hoe de bewoners het als hun plicht zien zich 
gelukkig voor te doen en zich in geen geval van hun zwakke, emotionele kant mogen 
laten zien. 
 

‘…the Dahlia’s first duty is to flaunt and swagger and to carry gorgeous blooms 
well above it’s leaves, and on no account to hang it’s head.’ – Gertrude Jekyll 

 
De bewoners van de Hoflaan besteden veel aandacht aan het groeien en bloeien van 
planten en houden met hun keurig verzorgde tuintjes de schone schijn op. Voor Belia 
lijkt het tuinieren zelfs een uitvlucht te zijn van alle ellende die haar gezin overkomt. 
Ze heeft een bijzonder mooie tuin waarin ze met veel liefde en zorgvuldigheid te werk 
gaat. Het is het enige onderdeel in haar leven waar ze nu nog controle over heeft. Hoe 
slechter het met haar gaat, hoe mooier de tuin erbij ligt en hoe meer dus de uiterlijke 
schijn wordt opgehouden. De bewoners van de Hoflaan tonen meer liefde voor de 
natuur dan voor de mensen om hen heen, wat hun emotionele onvermogen illustreert. 
 
3. Titel en symboliek 
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Het veilige nestgevoel is ver te zoeken in Schoonoord, waar iedereen alleraardigst 
tegen elkaar doet, maar waar men achter elkaars rug om roddelt. Het gezin Van Wees 
is hier geen uitzondering op: er is geen sprake van saamhorigheid en iedereen leeft 
langs elkaar heen. Vader Heppe interesseert zich niet voor zijn gezin, Belia heeft geen 
idee wat er in haar dochters omgaat en ook Julia en Malou communiceren niet. De 
gezinsleden hebben daarom behoefte aan een eigen, veilig plekje. Ze hebben behoefte 
aan een warm nest, hun eigen beschermplaats. Een goed voorbeeld hiervan is wanneer 
Julia aan het eind van het boek met haar baby een veilige plek zoekt om een nest te 
bouwen. Een plek waar zij veilig zullen zijn voor de buitenwereld die altijd een 
mening heeft. 
 Schoonoord staat symbool voor een typische rijke buurt waarin reputatie en 
aanzien van groot belang zijn. De bewoners hebben veel uiterlijk vertoon, vooral in de 
wijze waarop ze hun nest onderhouden: het huis en de tuin zien er tiptop uit. Niemand 
zal vermoeden dat het er achter de gesloten deuren niet altijd zo rooskleurig uitziet. 
 In de vele beschrijvingen van de natuur, de planten en de bloemen, worden 
veel verwijzingen gemaakt naar het leven van de rijke mensen aan de Hoflaan, zoals 
eerder al beschreven. De titels van de delen, ‘herfst’, ‘lente’ en ‘april’, kunnen 
daarnaast in verband gebracht worden met de gebeurtenissen die in de respectievelijke 
delen voorkomen. 

De herfst is een seizoen waarin de wereld om ons heen erg verandert. De 
kleuren in de natuur veranderen en het weer slaat om. In de herfst sterft de natuur uit: 
bladeren vallen en de bomen worden kaal. In Nest verandert er in het gezin Van Wees 
een heleboel tijdens de herfst. Door het nieuws van Julia’s zwangerschap stort de 
zorgvuldig opgebouwde wereld van Heppe en Belia in. 

Het lijkt niet toevallig dat Julia in het deel ‘Lente’ bevalt van haar dochter. De 
lente staat immers voor een nieuw begin, nieuw leven. In de lente komen de eerste 
zonnestralen achter de wolken vandaan die de wereld een stuk aangenamer doen 
lijken. Voor Heppe en Belia is het einde van Julia’s zwangerschap dan ook een 
afsluiting van een moeilijke periode. In de lente lijken mensen daarnaast te verlangen 
naar liefde en seksualiteit. Het gebeurt dan ook in dit seizoen dat Malou met Joerie 
naar bed gaat. 

In het laatste deel, ‘April’, komt Julia aan het woord. In april is het al lente, 
maar kan het weer zich nog onvoorspelbaar gedragen. April doet wat hij wil. In Nest 
wordt dat op meerdere manieren duidelijk. Zo is de stijl van het hoofdstuk afwijkend 
van de stijl die in de rest van het boek gehanteerd wordt. Daarnaast is het in dit 
hoofdstuk Julia zelf die besluit wat er gebeurt. Niet haar ouders, niet de dokter en niet 
het maatschappelijk werk neemt de beslissing, maar voor het eerst doet zij dat zelf. 
Julia doet wat ze wil. 

Het deel ‘Kerst’ is het enige deel waarin de gebeurtenissen nauwelijks in 
verband kunnen worden gebracht met kerst. Kerstmis is het christelijke feest waarbij 
de geboorte van Christus gevierd wordt. Bij kerst krijgen veel mensen daarnaast 
gevoelens van verbondenheid en naastenliefde. Het is de gelegenheid om als gezin bij 
elkaar te komen. Bij de familie Van Wees kan het contrast niet groter zijn, ook al zijn 
ze dan met het hele gezin bij elkaar. Ten eerste is de zwangerschap van Julia de grote 
olifant in de kamer waar niemand over wil spreken. Het ongeboren kind wordt 
uitgerekend tijdens een geboortefeest genegeerd. Daarnaast is van verbondenheid of 
gezelligheid absoluut geen sprake: Heppe houdt een slappe kersttoespraak, Malou is 
met haar gedachten bij Joeri, Julia wil zich het liefste afzonderen en Belia doet net of 
er niets aan de hand is en probeert te hard er iets ‘gezelligs’ van te maken. 
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4. Personages 

Het verhaal wordt vanuit het perspectief van tien verschillende personages verteld. In 
elk hoofdstuk is een ander personage de verteller, ook wel ‘focalisator’ genoemd. 
Heppe, Belia en Malou komen het meest aan het woord met respectievelijk tien, 
negen en acht hoofdstukken. Samen met Julia, over wie het hele verhaal gaat, zijn zij 
de belangrijkste personages en focalisatoren. 
 
Hoofdpersonages: 
Julia is de zestienjarige dochter van Heppe en Belia en zit in de vijfde klas van het 
vwo. Haar vader laat weten dat ze een erg getalenteerd meisje is. Ze is intelligent en 
zit voortdurend met haar neus in de boeken. Julia is daarnaast erg gesloten: ze laat 
nooit iets van haar emoties zien en zegt nooit hoe ze zich voelt. Dat gesloten, 
zwijgzame karakter heeft ze van haar moeder. Lange tijd heeft ze voor zich gehouden 
dat ze zwanger is en nu dat eindelijk is uitgekomen, wil ze niet zeggen wie de vader 
van het kind is, al weet ze het wel. Het is Joerie, een jongen van school, die haar op 
een feestje bij haar thuis om een weddenschap heeft verleid. Ze is niet verliefd op 
hem en hij al helemaal niet op haar, maar dat lijkt ze niet erg te vinden. Julia draagt 
haar kruis zwijgzaam en in haar eentje. Julia wordt enkel vanuit de ogen van anderen 
beschreven, waardoor de lezer over haar echte gedachten niets te weten komt. 
Opvallend is dat iedereen het over haar heeft en denkt te weten wat het beste voor 
haar is, maar dat niemand haar iets vraagt. 
 
Heppe is getrouwd met Belia en is de vader van Julia en Malou. Hij is een keiharde 
jurist die weinig rekening houdt met anderen, ook niet met zijn vrouw of zijn gezin. 
Hij doet gewoon waar hij zin in heeft, houdt wel van een flinke borrel en komt dan 
ook regelmatig dronken thuis. Heppe is stellig overtuigd van zijn eigen gelijk en 
wanneer hij iets te zeggen heeft, moet iedereen luisteren. Hij is van mening dat Julia 
abortus moet laten plegen, dat zorgt in zijn ogen voor de minste problemen, bang als 
hij is voor zijn eigen reputatie. Heppe is kortom een lompe, intimiderende vent die 
zijn vrouw en gezin bedriegt en eigenlijk vooral aandacht heeft voor zijn carrière. 
Reputatie en uiterlijk vertoon zijn belangrijk voor hem en de zwangerschap van Julia 
komt hem dan ook erg slecht uit. Hij heeft namelijk grootse plannen voor zijn oudste 
dochter, die hij uitzonderlijk begaafd noemt. Toch laat Heppe af en toe ook zijn 
gevoelige kant zien. Bijvoorbeeld wanneer hij bedenkt dat hij een kleinkind krijgt en 
hij voor zich ziet hoe ze samen allerlei leuke dingen zouden kunnen doen. 
 
Belia is getrouwd met Heppe en is de moeder van Julia en Malou. Ze heeft een grote 
liefde voor tuinieren en bijzondere planten en bloemen. Ze is dan ook altijd in de tuin 
bezig. Met de andere vrouwen uit de laan zit ze in verschillende clubjes. Belia trekt 
het zich erg aan wat er met Julia gebeurt. Ze probeert tot haar dochter door te dringen, 
maar dat lukt niet zo best. Ze  leeft met haar mee en wil er voor haar zijn, maar 
schaamt zich tegelijkertijd voor haar. Belia is van adel en wil het liefste dat de 
zwangerschap voor buren en vriendinnen verborgen blijft.  
 
Malou is het zusje van Julia en dochter van Heppe en Belia. Malou is een eigenwijze 
puber die doet waar ze zin in heeft. Ze leeft niet echt mee met haar zus, sterker nog, 
ze vindt het vooral vervelend dat door Julia’s zwangerschap zij voortdurend 
gecontroleerd wordt door haar moeder. Het heeft simpelweg haar hele leventje op zijn 
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kop gezet. Eigenlijk kan ze het allemaal niet zo goed bevatten. Met haar vriendin Sjim 
maakt ze er een grap van. Ondertussen is ze hopeloos verliefd op Joerie. Ze weet 
lange tijd niet dat hij de vader is van Julia’s kind. Wanneer ze erachter komt weet ze 
dat ze verkeerd bezig is, maar ze kan zichzelf niet bedwingen. Ze vindt hem zo leuk 
dat ze haar zus voor hem aan de kant zet. 
 
Andere personages: 
Joerie is de jongen van de school van Julia en Malou en vader van Julia’s kind. Voor 
een weddenschap om een fles tequila heeft hij Julia verleid. Hij weet van de 
zwangerschap, maar wil eigenlijk niets meer met haar te maken hebben. Toch denkt 
hij vaak over de situatie na. Hij stelt zich voor dat het kindje een jongetje is en dat hij, 
als hippe vader, er met zijn zoontje vandoor zou gaan. Nu is hij verliefd op Malou, 
Julia’s zusje. Hij weet dat ze verboden terrein is, maar kan het toch niet laten. Eén 
keer gaat hij met haar mee naar huis, maar belooft zichzelf dat dat de eerste en laatste 
keer is. Zo kwetst hij niet alleen Julia, maar ook Malou. 
 
Karel Vogelenzang is de dokter van de familie Van Wees. Hij is een goedige man die 
bijna met pensioen gaat. Zijn huwelijk is al lange tijd passieloos waardoor hij zijn heil 
buiten de deur zoekt bij buurvrouw Thessa Sticker. Karel heeft altijd een zwak gehad 
voor Belia, maar hij weet dat hij haar niet zal kunnen krijgen. 
 
Wanda Peters is de vrouw van maatschappelijk werk die de adoptie zal regelen voor 
Julia’s kindje. Ze heeft het beste met Julia voor en wil echt tot haar doordringen. Zij is 
de enige die haar direct vragen stelt over hoe ze zich voelt en wat zij wil. Wanda 
wordt constant afgepoeierd door Heppe. 
 
Thessa Sticker is de buurvrouw van de familie Van Wees. Ze is de roddeltante van de 
buurt die enkel praat over ditjes en datjes. Thessa is zeer oppervlakkig en schakelt 
moeiteloos over van zware gesprekken naar nietszeggende smaltalk. Ze lijkt genoegen 
te scheppen uit andermans ongeluk. Haar huwelijk met de saaie Frits begint te 
vervelen en daarom heeft ze behoefte aan een affaire, die ze krijgt met dokter 
Vogelenzang. 
 
De zus van Belia is een deftige dame met allerlei titels. Ze woont in Geneve en vangt 
Julia op in de laatste maanden van haar zwangerschap. 
 
Stefan Beks is een buitenstaander in het verhaal. Hij is trompettist en treedt één keer 
op tijdens een concert voor een goed doel dat de Hoflaanbewoners georagniseerd 
hebben. Hij heeft met niemand in de laan connecties, maar observeert alles van 
buitenaf. In zijn beoordeling komen de buurtbewoners er meestal niet goed van af. 
 
5. Vertelperspectief 

De roman heeft een meervoudig vertelperspectief. Er zijn tien verschillende 
focalisatoren (vertellers) die één of meerdere hoofdstuk(ken) voor hun rekening 
nemen. Heppe, Belia en Malou zijn het meest aan het woord. Elk hoofdstuk is vanuit 
het ik-perspectief geschreven, waardoor de lezer vrije toegang heeft tot de gedachten 
en gevoelens van de focalisatoren. Iedere ik-verteller heeft een karakteristieke 
verteltrant. Zo is Heppe koel en afstandelijk, Belia bezorgd en voorzichtig en laat 
Malou zich als een egoïstische puber zien. Een gevolg van deze wijze van vertellen 
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kan zijn dat de lezer een voorsprong heeft op de focalisatoren wat betreft de kennis 
over andere personages. In Nest is dat echter nauwelijks het geval, omdat ook de 
personages zelf niet alles weten of vertellen. Julia is de enige die maar één hoofdstuk 
heeft. Hierdoor wordt het isolement waarin ze verkeert versterkt. Iedereen praat óver 
haar, maar niemand praat mét haar. 
 
De verdeling van de hoofdstukken ziet er als volgt uit: 
Heppe: 10 hoofdstukken 
Belia: 9 hoofdstukken 
Malou: 8 hoofdstukken 
Karel Vogelenzang: 5 hoofdstukken 
Joeri Coevermans: 4 hoofdstukken 
Thessa Sticker: 4 hoofdstukken 
Wanda Peters: 3 hoofdstukken 
Stefan Beks: 3 hoofdstukken 
Mw. P.J.M. Barones van Does de Willevoorde: 3 hoofdstukken 
Julia: 1 hoofdstuk 
 
6. Taal en stijl 

Sanneke van Hassel staat bekend om haar eenvoudige, korte zinnen. Met weinig 
woorden vertelt ze haar verhaal. Elke verteller heeft zijn eigen geluid, waardoor ze 
direct herkenbaar zijn. Toch blijft de stijl wel hetzelfde. Alleen in het laatste 
hoofdstuk, wanneer Julia aan het woord is, is de stijl duidelijk anders. In dit hoofdstuk 
zijn de zinnen langer en is de taal suggestiever. 
 
7. Situering binnen het werk 

Voor de roman Nest heeft Sanneke van Hassel twee verhalenbundels geschreven. In 
Nederland staat zij dan ook bekend als vertegenwoordiger van het korte verhaal. Nest 
leest eveneens als losse verhalen door de korte hoofdstukjes en de vele verschillende 
personages. Het verschil is dat deze verhalen met elkaar één verhaal vormen. In een 
interview met Trouw op 17 september 2010 vertelt Van Hassel over de 
totstandkoming van Nest.  

“De wijk waar 'Nest' zich afspeelt heb ik Schoonoord genoemd. Dat roept iets reins 

op. Iets onbevlekts. Schoonoord is in wezen gebaseerd op de statige Rotterdamse 

Hoflaan, waar ik vaak doorheen rijd. De Hoflaan heb ik er bewust in gelaten omdat ik 

die naam vind passen bij de straat die ik voor ogen had.’’ 

Het schrijven van een roman is voor Van Hassel lastig geweest. Het grote verschil 
met het schrijven van korte verhalen was voor haar dat ze nu een doorlopend verhaal 
moest maken met verschillende personages die met elkaar in verbinding staan. 

“Een kort verhaal schrijf je in een roes. Nu moest ik materiaal maken. 'Nee, Sanneke', 

zei ik dan tegen mezelf, 'eerst lengte maken, dan pas priegelen aan zinnen'."  

Voorlopig komt er geen andere roman van Sanneke van Hassel, want ze wil vooral 
weer verhalen schrijven. Een roman vergt meer van haar. Het maken van zo’n 
bouwwerk staat verder van haar af dan het schrijven van verhalen. 
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C. Informatie over de auteur  

Sanneke van Hassel (1971) studeerde Theaterwetenschap en Cultuurgeschiedenis aan 
de universiteit van Utrecht. Tien jaar maakte ze vervolgens deel uit van 
toneelgezelschap ’t Barre Land, voordat ze in 2005 debuteerde met de verhalenbundel 
IJsregen. Voor deze bundel werd ze direct genomineerd voor de Vrouw en Kultuur 
debuutprijs en een jaar later voor de Selexyz debutantenprijs. In 2007 verscheen Witte 

veder, eveneens een verhalenbundel. Ook deze werd genomineerd voor verschillende 
prijzen: de Gouden Uil, de Halewijnprijs en de Novel Award. De beide bundels zijn 
zeer lovend ontvangen door de literaire kritiek. Ze werden onder andere geprezen om 
de absurdistische sfeer, de poëtische stijl en de aandacht voor details. Voor Witte 

veder ontving Van Hassel uiteindelijk de BNG nieuwe literatuurprijs. 
 Met enige regelmaat levert Sanneke van Hassel bijdragen aan literaire 
tijdschriften en bloemlezingen. Zo verscheen in het tijdschrift Tirade het verhaal 
Snipper Sarajevo, dat ze in opdracht van Vrede van Utrecht had geschreven. Van 
Hassel maakt zich hard voor het korte verhaal en organiseerde in 2010 een weekend 
in het teken van verhalen, waarbij schrijvers uit heel Europa aanwezig waren. In 
augustus 2010 verscheen Van Hassels romandebuut Nest. 
 
D. Recensies 

De verhalenbundels van Van Hassel hebben vrij veel aandacht in de pers gekregen en 
ook over Nest zijn behoorlijk wat recensies verschenen in zowel de regionale als de 
grote landelijke bladen. De kritieken zijn wisselend positief en negatief. Vooral de 
stijl van Van Hassel wordt gewaardeerd, maar waar de recensenten minder euforisch 
over zijn, is de geringe omvang van het boek en de stereotype wijze waarop sommige 
personages zijn beschreven. 
 
Positief: 
NRC Handelsblad (10-09-2010) 

‘De klasse van Van Hassel toont zich in de details, in de wijze waarop ze in een paar 
pagina's een personage helemaal als mens kan neerzetten.’ 
 
‘Zo is Nest een aaneenschakeling van sterke scènes, waarin Van Hassel duidelijk 
maakt dat ze sinds Witte veder nog weer aan trefzekerheid heeft gewonnen. En dat 
haar talent misschien het best tot zijn recht komt op de korte baan, maar dat ze niet 
uitsluitend een verhalenschrijfster is.’ 
 
Vrij Nederland (02-10-2010) 

‘Van Hassel laat met al die diverse personages zien dat ze verscheidene idiomen 
beheerst. Proleterige mannen, hun truttige, in formaliteit vastgeroeste vrouwen, maar 
ook de puberende dochters, en hun scharrels: ze klinken allemaal geloofwaardig, ze 
worden nooit karikaturen - het zijn in de eerste plaats levende personages en dan pas 
vertegenwoordigers van een generatie.’ 
 
Het Parool (26-08-2010) 

‘Op de laatste bladzijden van de roman komt Julia dan toch aan het woord. Een 
gewaagd deel is dat, dat het voorgaande in een ander licht kan zetten. Van Hassel 
komt ermee weg, omdat ze zo goed schrijft. Nest is een geslaagd romandebuut.’ 
 
Negatief: 
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De Volkskrant (25-09-2010) 

‘Trek van de 188 pagina's al het wit af, en je houdt 100 pagina's tekst over: een 
novelle. Ook inhoudelijk wil dit boek geen roman worden: de personages blijven 
voorspelbare typetjes, raadsels ontbreken, je ziet Van Hassel zwoegen het boek op te 
rekken tot het verhoopte volume is bereikt.’ 
 
NRC Handelsblad (10-09-2010) 

‘Nest leest als een trein, maar het grote plaatje van de roman is niet heel bijzonder: de 
morele leegte in het bestaan van de driemaal-modale mens is al vaak beschreven en 
de wereld van heesters en hockey is wat dat betreft een easy target. Aan een zekere 
voorspelbaarheid ontkomt Nest dan ook niet, ook al omdat Van Hassel er - even knap 
als keurig - bij al haar personages voor waakt om ze in karikaturen te veranderen.’ 
 
De Groene Amsterdammer (09-09-2010) 

‘Na zo'n twintig pagina's Nest dringt de vraag zich al hinderlijk op: wat lezen we nu 
eigenlijk? Een volwassen roman of een boek voor young adults, zoals dat de laatste 
jaren opgang doet, en dan ook nog eens eentje van de bravere soort?’ 
 
‘Ook de schets van het kakkineuze milieu, compleet met tuinierende buurvrouw en 
oudere huisarts die tevens familievertrouweling is, heeft iets vreemd losgezongens 
van het hier en nu. Ik weet niet of Van Hassel dit milieu van binnenuit kent, maar ze 
wekt niet de indruk. Alle personages zijn wandelende clichés, weggelopen uit een 
vergeeld prentenboek.’ 
 
‘De enige die geen stem heeft is het lijdend object, de zwangere Julia, wat een cliché 
op zich is, de hoofdfiguur die wordt uitgespaard, net als het feit dat zij die stem pas op 
het eind zal krijgen.’ 
 
E. Gesprekshandleiding 

Personages 

1. Het personages Heppe wordt neergezet als een lompe, egoïstische man met weinig 
gevoel. Toch zijn er momenten waarop hij zijn gevoelige kant laat zien aan de lezer. 
Welke momenten zijn dat? 
 
2. Wat vindt u van Heppe en Belia als ouders? In welk(e) opzicht(en) lijken hun 
dochters op hen? 
 
3. Malou lijkt erg onverschillig over de zwangerschap van haar zus. Denkt u dat dit 
echt zo is, of zijn er momenten waarop ze wel haar bezorgdheid en liefde voor Julia 
toont? 
 
4. Het personage Stefan Beks is de enige focalisator die buiten het verhaal staat. 
Welke betekenis heeft dit personage in het verhaal, denkt u? 
 
5. In Nest wordt de levenswijze van bewoners van een nette buurt beschreven. Zijn er 
personages die kritiek leveren op deze levensstijl? Zo ja, welke personages zijn dit en 
hoe luidt hun kritiek? 
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6. Doordat elk hoofdstuk vanuit een andere focalisator geschreven is, kan het boek 
fragmentarisch overkomen. Vindt u dat dit bij Nest het geval is? Waarom wel of 
waarom niet? 
 
Titel en symboliek 

7. Vindt u Nest een passende titel voor het boek? Waarom wel of waarom niet? 
 
8. Als u een andere titel voor het boek mocht verzinnen, hoe zou deze dan luiden? 
 

Vertelperspectief, stijl en structuur 

9. Sanneke van Hassel heeft ervoor gekozen om het verhaal vanuit het perspectief van 
veel verschillende personages te vertellen. Wat is hier het effect van? En wat vindt u 
van deze wijze van vertellen? 
 
10. Sommige gebeurtenissen in het verhaal worden door de ogen van meerdere 
personages beschreven. Wat is hier het effect van? 
 
11. Hoe verhoudt het laatste hoofdstuk, waarin Julia aan het woord is, zich tot de rest 
van het boek? Werpt dit hoofdstuk een nieuw licht op de hele situatie? 
 
12. Het laatste hoofdstuk is in een andere stijl geschreven dan de rest van het boek. 
Waarin kenmerkt zich dat? Is dit een geslaagde stijlverandering? 
 
13. Het boek begint middenin een handeling, waardoor er voor de lezer nog veel 
onduidelijk is. Vindt u dit een goed begin of juist niet? Leg uw antwoord uit. 
 
14. Vindt u dat de scène waarin dokter Vogelenzang vreemdgaat met Thessa Sticker 
een functie heeft in het verhaal? Licht uw antwoord toe. 
 
15. Het boek heeft een open einde. Hoe denkt u dat het met de familie Van Wees zal 
aflopen?  
 
16. Denkt u dat Julia haar kind ter adoptie zal afstaan of niet? Licht uw antwoord toe. 
 
Recensies 

17. Over het laatste hoofdstuk, waarin Julia voor het eerst en het laatst aan het woord 
komt, lopen de meningen van de recensenten nogal uiteen: 
- Vrij Nederland (02-10-2010): ‘Pas in het laatste hoofdstuk kruipen we ook in het 

hoofd van Julia, het zwangere meisje. Goede keuze die past bij de manier waarop de 

familie Van Wees met het probleem omgaat. In de eerdere hoofdstukken wordt er 

constant op Julia's belang gehamerd, iedereen wil de beste, minst pijnlijke oplossing 

voor háár - zonder Julia ook maar één keer te vragen wat ze zelf de beste oplossing 

vindt.’ 
 
- De Groene Amsterdammer (09-09-2010): ‘De enige die geen stem heeft is het 

lijdend object, de zwangere Julia, wat een cliché op zich is, de hoofdfiguur die wordt 

uitgespaard, net als het feit dat zij die stem pas op het eind zal krijgen.’ 
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Wat is uw mening over dit laatste hoofdstuk? Bent u het eens met één van de 
recensenten of hebt u een andere mening? 
 
18. Van verschillende recensenten heeft Van Hassel de kritiek gekregen dat sommige 
personages stereotype zijn, zoals de chique vriendinnen van Belia. Bent u het daarmee 
eens? Waarom wel of waarom niet? 
 
19. In De Groene Amsterdammer schrijft Marja Pruis dat Nest meer lijkt op een boek 
voor young adults dan op een volwassenenroman. Vindt u Nest een volwaardige 
roman voor volwassenen? Licht toe. 
 
Discussievragen 

20. In Nest wordt het gebrek aan emotionele waarden en normen van de moderne 
mens aangetoond. Bent u het hiermee eens? Licht uw antwoord toe. 
 
21. Wat vindt u van de stijl van Sanneke van Hassel? 
 
22. Vindt u dat het thema van de ongewenste tienerzwangerschap in Nest op een 
eigentijdse wijze is uitgewerkt? Licht uw antwoord toe. 
 
23. Hoe denkt u na het lezen van Nest over wat voor meisje Julia is? Klopt het beeld 
dat Heppe van haar heeft? Komt u als lezer genoeg over Julia’s gevoelens te weten 
om te kunnen voorspellen wat er in het bos met haar zal gebeuren? 
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Bijlage 6: Analyse Leeswijzer Nest 

  

Personages 

1. Het personages Heppe wordt neergezet als een lompe, egoïstische man met weinig 
gevoel. Toch zijn er momenten waarop hij zijn gevoelige kant laat zien aan de lezer. 
Welke momenten zijn dat? 
 
Herkennende leesstijl – De vraag richt zich op een persoonlijke waardering van het 
personage Heppe. Als de lezer alleen gevraagd werd de gevoelige kant van Heppe te 
beschrijven, zou dit een vraag zijn die een belevende leesstijl vereist. Maar omdat er 
ook gevraagd wordt naar de momenten waarop hij dit laat zien, is er een emotionele 
en realistische argumentatie nodig, met verwijzing naar de tekst. Er is geen afstand 
nodig om het gedrag kritisch te beoordelen: als dat wel nodig zou zijn, zou de vraag 
een reflecterende leesstijl benodigen.144 
 
2. Wat vindt u van Heppe en Belia als ouders? In welk(e) opzicht(en) lijken hun 
dochters op hen? 
 
Reflecterende leesstijl – De vraag richt zich op een persoonlijke waardering van de 
personages Heppe en Belia als ouders. Er wordt gevraagd naar de mate waarin de 
personages overeenkomen met de beleving die de lezer van de werkelijkheid heeft: 
wat vindt hij of zij goede ouders? Ook wordt er gevraagd naar een vergelijking met de 
dochters. Omdat hiervoor toch enige afstand van de tekst nodig is, is een belevende 
leesstijl hierbij uitgesloten. Een reflecterende leesstijl past het beste bij deze vraag, 
omdat er gevraagd wordt naar een mening (over het ouderschap), waarbij afstand van 
de tekst nodig is, en daarnaast een vergelijking met andere personages gemaakt moet 
worden.144 
 
3. Malou lijkt erg onverschillig over de zwangerschap van haar zus. Denkt u dat dit 
echt zo is, of zijn er momenten waarop ze wel haar bezorgdheid en liefde voor Julia 
toont? 
 
Herkennende leesstijl – De vraag vraagt naar een mening over Malou. Hierbij is enige 
inleving in het personage nodig, maar ook het kunnen aanwijzen van passages waarin 
er ‘bezorgdheid en liefde voor Julia’ getoond wordt. Er hoeft niet veel afstand van de 
tekst genomen te worden, waardoor een reflecterende leesstijl een beetje te ver voert. 
Maar de vraag vereist meer dan een belevende leesstijl: er wordt expliciet gevraagd 
naar passages in de tekst. 
 
4. Het personage Stefan Beks is de enige focalisator die buiten het verhaal staat. 
Welke betekenis heeft dit personage in het verhaal, denkt u? 
 
Interpreterende leesstijl – De vraag bevat een literaire term (‘focalisator’), die niet 
uitgelegd wordt. Deze term begrijpen én duiden voert iets te ver om dit een vraag die 
een reflecterende leesstijl aanspreekt te noemen: er moet een literaire term aan het 
verhaal worden verbonden en de betekenis van het personage moet worden geduid. 
Dat past het beste bij een interpreterende leesstijl, waar de lezer zich bewust is van de 
gebruikte perspectieven en deze ‘puzzelstukjes’144 met elkaar in verband kan brengen 
(duiden). 
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5. In Nest wordt de levenswijze van bewoners van een nette buurt beschreven. Zijn er 
personages die kritiek leveren op deze levensstijl? Zo ja, welke personages zijn dit en 
hoe luidt hun kritiek? 
 
Herkennende leesstijl – De vraag vraagt naar het handelen van personages, maar ook 
naar een onderbouwing van het antwoord: alleen ‘ja, er zijn personages die kritiek 
leveren op deze levensstijl,’ volstaat niet zoals dat misschien in een belevende leesstijl 
wel voldoende geweest was. Er wordt gevraagd naar welke personages er kritiek 
leveren én wat hun kritiek is. Hiervoor is weinig reflectie nodig, omdat er geen 
afstand van de tekst genomen hoeft te worden. Een antwoord kan een mimetische 
weergave van de tekst zijn; het hervertellen van gebeurtenissen (in dit geval: het 
leveren van kritiek). 
 
6. Doordat elk hoofdstuk vanuit een andere focalisator geschreven is, kan het boek 
fragmentarisch overkomen. Vindt u dat dit bij Nest het geval is? Waarom wel of 
waarom niet? 
 
Reflecterende leesstijl – De vraag bevat twee literaire begrippen (‘focalisator’ en 
‘fragmentarisch’ –gericht op respectievelijk vertelperspectief en stijl), die niet 
uitgelegd worden. Omdat de begrippen niet geduid hoeven te worden (er hoeft geen 
betekenis aan gegeven te worden, zoals bij vraag 4 wel het geval was), maar er wel 
instrumentele verteltechnieken herkend moeten worden waarover een mening 
gegeven moet worden, past deze vraag bij een reflecterende leesstijl. Binnen een 
herkennende leesstijl is er nog weinig begrip voor de literaire trucs, die er bij een 
reflecterende leesstijl wel bestaat. 
 
Titel en symboliek 

7. Vindt u Nest een passende titel voor het boek? Waarom wel of waarom niet? 
 
Reflecterende leesstijl – De vraag vraagt naar een mening over de titel. Daarbij past 
een herkennende leesstijl, omdat de lezer in staat moet zijn het boek samen te vatten 
en het onderwerp van de tekst te bepalen. Maar deze leesstijl is wellicht niet genoeg 
om de cryptische titel van het boek te bevatten. Omdat lezers binnen een herkennende 
leesstijl erg mimetisch te werk gaan, bevindt deze vraag zich wellicht binnen de 
reflecterende leesstijl.144  De lezer wordt gevraagd de titel te begrijpen, te verklaren en 
zijn mening te onderbouwen. 
 
8. Als u een andere titel voor het boek mocht verzinnen, hoe zou deze dan luiden? 
 
Herkennende leestijl – Voor het beantwoorden van deze vraag kan elke leesstijl 
toepasbaar zijn. Binnen elke leesstijl zal er een ander antwoord op de vraag gegeven 
worden: een letterkundige lezer zal wellicht een op literaire werken gebaseerde titel 
verzinnen, een interpretatieve lezer zal diep in de tekst gaan graven. Maar de leesstijl 
die de vraag zelf van de lezer vraagt, is een herkennende leesstijl. De lezer moet de 
geschiedenis van het verhaal samen kunnen vatten en het onderwerp van de tekst 
bepalen.144 Deze kleine afstand is in elk geval nodig om een andere titel te kunnen 
verzinnen. 
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Vertelperspectief, stijl en structuur 

9. Sanneke van Hassel heeft ervoor gekozen om het verhaal vanuit het perspectief van 
veel verschillende personages te vertellen. Wat is hier het effect van? En wat vindt u 
van deze wijze van vertellen? 
 
Interpretatieve leesstijl – Er wordt gevraagd naar een verteltruc, die ook bij een 
reflecterende leesstijl herkend wordt. Maar er wordt ook gevraagd naar het effect van 
deze verteltruc, en om een mening van de lezer gevraagd. Bij een interpretatieve 
leesstijl heeft de lezer oog voor de werking van bepaalde stijlmiddelen,144 die verder 
gaan dan alleen spanningverhogende verteltechnieken.144 Bovendien interesseert de 
lezer zich voor de keuzes van de auteur. Tot slot wordt er ook om een mening 
gevraagd: een persoonlijke waardering van dit vertelperspectief; er wordt gevraagd 
naar literaire smaak.144 
 
10. Sommige gebeurtenissen in het verhaal worden door de ogen van meerdere 
personages beschreven. Wat is hier het effect van? 
 
Interpretatieve leesstijl – Er wordt gevraagd naar het effect van gebeurtenissen die 
vanuit meerdere personages beschreven worden. Er wordt dus, net als bij de vorige 
vraag, gevraagd naar het effect van een verteltruc. Bij vragen die een interpretatieve 
leesstijl aanspreken, wordt de lezer bewogen ‘allerlei zaken vanuit het perspectief van 
een personage te bezien en na te voelen’. Bij het beantwoorden van deze vraag, zal dit 
mogelijk een lezersactiviteit kunnen zijn. Tevens wordt er door te vragen naar een 
‘effect’ weer om de werking van een verteltechniek gevraagd. 
 
11. Hoe verhoudt het laatste hoofdstuk, waarin Julia aan het woord is, zich tot de rest 
van het boek? Werpt dit hoofdstuk een nieuw licht op de hele situatie? 
 
Herkennende leesstijl – Deze vraag kan in verschillende leesstijlen beantwoord 
worden. De lezer zou kunnen verwijzen naar het veranderen van perspectief of de 
afwijkende schrijfstijl in het laatste hoofdstuk, maar de vraag kan ook op 
handelingsniveau beantwoord worden. Daarvoor is een herkennende leesstijl nodig. 
Een belevende leesstijl is niet toereikend, omdat er te weinig afstand genomen kan 
worden van de tekst ‘om de hele situatie’, zoals het in de vraag genoemd wordt, te 
bezien. De lezer moet in elk geval de geschiedenis van het verhaal samen kunnen 
vatten,144 zoals binnen een herkennende leesstijl het geval is, om dan te bepalen 
waarin het laatste deel daarvan afwijkt.  
 
12. Het laatste hoofdstuk is in een andere stijl geschreven dan de rest van het boek. 
Waarin kenmerkt zich dat? Is dit een geslaagde stijlverandering? 
 
Interpretatieve leesstijl – Lezers die een interpretatieve leesstijl hanteren, hebben 
aandacht voor de esthetische aspecten van een boek, zoals verteltechniek en stijl.144 Er 
wordt gevraagd naar de zaken waarin deze stijl zich kenmerkt. De stijl moet dus niet 
alleen herkend of benoemd worden, maar ook geduid. Een reflecterende leesstijl is 
dus niet toereikend: daar ligt de nadruk vooral op spanningverhogende trucs en 
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minder op esthetische aspecten. Een letterkundige leesstijl voert veel te ver: er wordt 
niet gevraagd naar andere werken. 
 
13. Het boek begint middenin een handeling, waardoor er voor de lezer nog veel 
onduidelijk is. Vindt u dit een goed begin of juist niet? Leg uw antwoord uit. 
 
Herkennende leesstijl – De vraagt verwijst naar een ‘in medias res’-begin, maar dat 
wordt niet zo verwoord. De lezer wordt gevraagd te vertellen over de eventuele 
onduidelijkheid die er voor de lezer bestaat bij zo’n begin, en daarbij zijn mening te 
geven. Hierbij wordt er gevraagd naar een leeservaring, onderbouwd met emotieve en 
referentiële elementen. Zo’n onderbouwing past bij een herkennende leesstijl. 
 
14. Vindt u dat de scène waarin dokter Vogelenzang vreemdgaat met Thessa Sticker 
een functie heeft in het verhaal? Licht uw antwoord toe. 
 
Interpretatieve leesstijl – Er wordt door een specifieke passage te noemen gevraagd 
naar een duiding (functie) van deze gebeurtenis in het verhaal. De lezer wordt 
gevraagd de verhaalelementen als puzzelstukjes bij elkaar te brengen. Een 
reflecterende leesstijl is hier niet toereikend, omdat er om een duiding gevraagd 
wordt, waarvoor interpretatie van verhaalelementen benodigd is.144 
 
15. Het boek heeft een open einde. Hoe denkt u dat het met de familie Van Wees zal 
aflopen?  
 
Herkennende leesstijl – De lezer wordt gevraagd te reflecteren over variaties in het 
plot. ‘Verzin een ander verhaaleinde,’ is daar een variant van.144 De lezer bevindt zich 
nog op handelingsniveau, niveau van de personages, maar moet meer dan bij 
belevend lezen de tekst van een afstand kunnen bekijken en deze in zijn geheel 
kunnen bezien. 
 
16. Denkt u dat Julia haar kind ter adoptie zal afstaan of niet? Licht uw antwoord toe. 
 
Herkennende leesstijl – De lezer denkt mee met de personages, maar moet wel het 
hele verhaal kunnen bezien. Er wordt een verband gelegd op handelingsniveau:144 wat 
is een logische handeling voor het personage Julia? 
 
Recensies 

17. Over het laatste hoofdstuk, waarin Julia voor het eerst en het laatst aan het woord 
komt, lopen de meningen van de recensenten nogal uiteen: 
- Vrij Nederland (02-10-2010): ‘Pas in het laatste hoofdstuk kruipen we ook in het 

hoofd van Julia, het zwangere meisje. Goede keuze die past bij de manier waarop de 

familie Van Wees met het probleem omgaat. In de eerdere hoofdstukken wordt er 

constant op Julia's belang gehamerd, iedereen wil de beste, minst pijnlijke oplossing 

voor háár - zonder Julia ook maar één keer te vragen wat ze zelf de beste oplossing 

vindt.’ 
 
- De Groene Amsterdammer (09-09-2010): ‘De enige die geen stem heeft is het 

lijdend object, de zwangere Julia, wat een cliché op zich is, de hoofdfiguur die wordt 

uitgespaard, net als het feit dat zij die stem pas op het eind zal krijgen.’ 
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Wat is uw mening over dit laatste hoofdstuk? Bent u het eens met één van de 
recensenten of hebt u een andere mening? 
 
Interpretatieve leesstijl – De vraag richt zich op recensies en de mening van de lezer 
daarover. In de recensies staat het vertelperspectief centraal. De lezer wordt gevraagd 
hier een mening over te vormen. Dat past bij het een interpretatieve waardering van 
een tekst waarin ook aspecten als verteltechniek een rol spelen. Tevens wordt de lezer 
gevraagd of hij het eens is met een van de recensenten. Het beoordelen en analyseren 
van recensies is een activiteit die Witte onder een interpretatieve leesstijl plaatst.144 
Bij een reflectieve leesstijl ligt de focus nog vooral op spanningvergrotende 
verteltechnieken, en spelen recensies en andere tekstexterne verbanden nog niet zo’n 
grote rol.144 Een letterkundige leesstijl voert te ver: er wordt niet gevraagd naar andere 
literatuur (al is zo’n vergelijking wel mogelijk bij het beantwoorden van de vraag). 
  
18. Van verschillende recensenten heeft Van Hassel de kritiek gekregen dat sommige 
personages stereotype zijn, zoals de chique vriendinnen van Belia. Bent u het daarmee 
eens? Waarom wel of waarom niet? 
 
Interpreterende leesstijl – De vraag beweegt de lezer naar een mening over de 
karaktertekening van de personages. Bovendien wordt hierbij een stijlkenmerk 
(‘stereotype’) genoemd. Omdat dit verder gaat dan het beoordelen van personages in 
concrete termen of het onderscheiden van hun onderlinge verhoudingen, zoals bij een 
reflectieve leesstijl het geval is,144 past dit beter bij een interpretatieve leestijl. De 
lezer wordt gevraagd kritisch te reageren op een stijlaspect144, namelijk de 
beschrijving van de personages. 
 
19. In De Groene Amsterdammer schrijft Marja Pruis dat Nest meer lijkt op een boek 
voor young adults dan op een volwassenenroman. Vindt u Nest een volwaardige 
roman voor volwassenen? Licht toe. 
 
Reflectieve leesstijl – Een letterkundige leesstijl voert, omdat er niet naar specifieke 
literaire termen of stromingen of cultuurhistorische kenmerken gevraagd wordt, te 
ver. Een interpretatieve leesstijl, waarbij de lezer belangstelling heeft voor de 
literatuur in het algemeen, is een leesstijl die deze vraag kan vereisen. De lezer wordt 
gevraagd te beoordelen of dit een volwassenenroman is, in vergelijking met young 
adult boeken. Van beide genres moet de lezer dus globale kennis hebben, en daar Nest 

mee kunnen verbinden. Het best passend bij deze vraag is een reflectieve leesstijl, 
waarbij de lezer kan reflecteren over het verschil tussen literatuur en lectuur, op basis 
van zijn leeservaringen.144 
 
Discussievragen 

20. In Nest wordt het gebrek aan emotionele waarden en normen van de moderne 
mens aangetoond. Bent u het hiermee eens? Licht uw antwoord toe. 
 
Letterkundige leesstijl – In deze vraag wordt er gevraagd naar een maatschappelijk 
aspect (‘emotionele waarden en normen van de moderne mens’) te verbinden met het 
boek. Dit kenmerk past het beste bij een letterkundige leesstijl, waar de lezer in staat 
is om teksten te plaatsen en deze in een cultuur-historisch perspectief te plaatsen.144 
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Een interpretatieve leesstijl vraagt de lezer niet om zo’n complex maatschappelijk 
aspect te verbinden aan het boek, maar richt zich meer op het duiden van de tekst. In 
deze vraag wordt de lezer er toe bewogen het wel of niet aantonen van een 
maatschappelijk verschijnsel in het boek te beoordelen. 
 
21. Wat vindt u van de stijl van Sanneke van Hassel? 
 
Reflectieve leesstijl – De lezer wordt gevraagd de stijl te waarderen. Als er ook 
gevraagd zou worden de stijl te benoemen en uitgebreid te beschouwen, zou deze 
vraag een interpretatieve leesstijl aanspreken. Binnen de reflectieve leesstijl hanteert 
de lezer een meervoudig waarderingsschema (met verschillende soorten argumenten: 
niet alleen emotioneel, maar ook reflectief),144 waarmee de stijl beoordeeld kan 
worden. 
 
22. Vindt u dat het thema van de ongewenste tienerzwangerschap in Nest op een 
eigentijdse wijze is uitgewerkt? Licht uw antwoord toe. 
 
Letterkundige leesstijl – De vraag vraagt de lezer actualiserend te lezen: het boek te 
vergelijken met het heden.144 De stijl waarin het verhaal is uitgewerkt wordt 
bevraagd, maar deze stijl moet ook nog in verband gebracht worden met bepaalde 
stromingen en kenmerken die horen bij ‘een eigentijdse wijze’. Daarvoor heeft de 
lezer een bepaald referentiekader nodig (andere of oudere literatuur bijvoorbeeld), 
maar ook een vergelijking met een cultuur-historisch of maatschappelijk perspectief. 
Deze lezersactiviteiten voeren te ver om als interpreterend lezen gezien te worden; er 
wordt immers een vergelijking met andere literatuur en/of de maatschappij gevraagd.  
 
23. Hoe denkt u na het lezen van Nest over wat voor meisje Julia is? Klopt het beeld 
dat Heppe van haar heeft? Komt u als lezer genoeg over Julia’s gevoelens te weten 
om te kunnen voorspellen wat er in het bos met haar zal gebeuren? 
 
Interpretatieve leesstijl – Er wordt gevraagd naar een beschrijving van het personage 
Julia, het beeld dat Heppe van haar heeft en een mening over de voorspelbaarheid van 
Julia’s karakter. Binnen een reflecterende leesstijl kan de lezer personages typeren, in 
een hiërarchie plaatsen en hun onderlinge verhoudingen typeren.144 Julia moet 
getypeerd worden, maar het beeld dat Heppe van haar heeft moet vanuit Heppes 
perspectief bezien worden. Hierbij is enig bezien en navoelen van het perspectief van 
een personage nodig, een kenmerk dat een interpretatieve leesstijl vereist. Tot slot 
moet worden beschreven of Julia een voorspelbaar personage is: kan de lezer 
gemakkelijk voorspellen wat er in het bos met Julia gebeurt? Deze lezersactiviteit is 
typisch voor een interpretatieve leesstijl: de psychologische ontwikkeling van de 
personages (op basis van de tekst) is hier belangrijk.144 
 
 

 

 

 

 

 

 



 83

                                                                                                                                                               

Bijlage 7: Leeswijzer Kamer 

 

Samenvatting 
Jacks moeder is zeven jaar geleden door ‘Ouwe Nick’ ontvoerd. Sindsdien houdt hij 
haar gevangen in het schuurtje van drie bij drie meter in de tuin van zijn huis. Daar 
heeft ze twee kinderen van hem gebaard, waarvan het eerste overleed. 
Jack is haar tweede kind. Hij weet niets van de buitenwereld, want hij is nooit buiten 
het schuurtje geweest. Hij ziet wel iets van de wereld op tv, maar zijn moeder 
bezweert hem dat dat allemaal niet echt is. 
Vierentwintig uur per dag is hij in het gezelschap van zijn moeder. Hij heeft nooit een 
ander mens gezien. Ouwe Nick bezoekt hen dagelijks, maar Jack vangt maar een 
glimp van hem op, want hij verstopt zich in de kast. 
Als hij vijf is, vertelt zijn moeder hem dat er een wereld bestaat buiten de ruimte 
waarin zij samen wonen, iets wat eerst onbegrijpelijk is voor hem. Als hij er een 
beetje aan gewend is, bedenkt zij een ontsnappingsplan. Hij is doodsbang, maar met 
haar steun van voert hij het uit. Hij ontsnapt en de politie bevrijdt haar. 
Hij maakt kennis met een hele nieuwe wereld die hem beangstigt en hij wordt voor 
het eerst geconfronteerd met andere mensen. Samen met zijn moeder gaat hij een 
nieuw leven tegemoet. 
 

Interpretatie 

 

Structuur, tijd en ruimte 

Kamer kent vijf delen, getiteld: Cadeautjes, Onliegen, Doodgaan, Nadien en Leven. 
De laatste twee delen tellen de meeste pagina’s. 
Het verhaal speelt zich af in 2010 en is chronologisch verteld. Het beslaat iets minder 
dan anderhalve maand. Het begint op 20 maart met Jacks vijfde verjaardag en eindigt 
op 30 april van dat jaar. 
Cadeautjes beschrijft de eerste vier dagen waarin Jack vertelt over zijn leven met 
mam in het schuurtje dat hij Kamer noemt. 
Onliegen gaat verder op dag 5 en eindigt op dag 12. Hierin vertelt Mam hem over de 
wereld buiten Kamer en dat Ouwe Nick haar zeven jaar geleden heeft ontvoerd. 
Doodgaan beschrijft dag 13 (1 april), 14 en 15 waarin Mam Jack voorbereidt op de 
ontsnapping. Het eindigt met de geslaagde ontsnapping. 
 

Nadien gaat verder op de avond van dag 15 en vervolgt met de daaropvolgende week 
die ze samen in een kliniek doorbrengen. 
Leven begint op 10 april, dag 22. Jack logeert vanaf die dag een week bij zijn oma. 
Daarna gaat hij met Mam in een appartement wonen. Op 30 april bezoeken Mam en 
Jack Kamer. In dit deel treedt er versnelling op en worden de dagen niet meer 
volledig beschreven: ‘Elke dag weer zijn er nieuwe dingen’ (p.320) en ‘Het is elke 
dag een beetje heter’ (p.321). 
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Vertelperspectief 

Jack vertelt het hele verhaal als ikverteller. Dat lijkt heel beperkt. Maar omdat hij 

gebeurtenissen weergeeft die hij niet begrijpt, evenals gesprekken die hij opvangt, kom je veel 

meer te weten dan zijn verhaal. 

 

Thematiek, motieven en symbolen 

In ‘Kamer’ draait het om overleven in onmogelijke situaties. Als eerste is daar Mam 
die moet zien te overleven in gevangenschap. Dat gaat haar in het begin niet goed af. 
Ze doet wat ontsnappingspogingen die tot mislukken zijn gedoemd. Daarna wordt ze 
zo passief dat er nauwelijks nog sprake is van ‘leven’. 
Dat verandert met Jacks geboorte. Ze richt zich op hem en biedt hem een zo goed 
mogelijk leven in een situatie waaraan weinig goeds valt te ontdekken. Daadoor weet 
ze te overleven. Jack groeit op in een veilige en overzichtelijke omgeving. Hij is een 
gelukkig en evenwichtig kind, alleen de bezoeken van Ouwe Nick maken hem bang. 
Alles verandert voor hem als Mam hem over de buitenwereld vertelt. Na zijn 
ontsnapping begint voor hem het overleven. Al het nieuwe en onbekende jaagt hem 
angst aan, zeker als hij zijn moeder moet missen. 

De onvoorwaardelijke liefde tussen moeder en zoon maken het overleven voor beiden 

mogelijk. Jacks aanwezigheid maakt de gruwelijke realiteit voor Mam draaglijk en hij doet 

alles voor haar. Zij beschermt hem, neemt hem serieus en biedt hem een zo goed mogelijk 

leven. Hij vertrouwt haar en doet het ondenkbare voor haar. 

Voor Jack symboliseert de kamer een veilige en overzichtelijke wereld. Dat geldt 
misschien ook wel voor Mam. Hij heeft als ze vrij zijn nog steeds Mam, maar voor 
haar wordt het zo zwaar, dat ze hem bijna in de steek laat. 
In Kamer is Jack alleen maar bang voor Ouwe Nick. In de buitenwereld is hij angstig 
voor al het nieuwe dat hij tegenkomt. Dapper en met Mams steun blijft hij overeind. 
Hoe veilig Kamer voor hem is, blijkt als hij het liefst terug wil als de ervaringen 
‘buiten’ hem overweldigen. 
Als ze hun eigen appartement hebben, wil Mam graag een kamer voor zichzelf 
(p.314). Dan symboliseert de kamer privacy, voor Jack onbegrijpelijk. Met deze wens 
verwijst Mam naar ‘A Room of One’s Own’, een boek van Virginia Woolf. 
 
Daarnaast kent deze bijzondere moeder-zoonrelatie ook de problemen van een 
gewone moeder-zoonrelatie: Mams wanhoop en ongeduld als ze wéér uit ‘Gerry de 

Graafmachine’‘ moet voorlezen, Jacks frustratie als hij geen echte antwoorden krijgt 
op sommige vragen. Donoghue laat de mooie kanten van de relatie zien, maar ook de 
schurende. De liefde tussen moeder en kind wordt ook gespiegeld in die tussen Mam 
en haar moeder. Ontvoering en gevangenschap zijn de gebeurtenissen waarmee het 
allemaal begint. Mam moet zich herhaaldelijke verkrachtingen laten welgevallen. 
Ouwe Nick verkeert in een sociaal isolement. Dat geldt ook voor Mam en Jack, maar 
zij hebben wel elkaar. 
 
Als Jack bij oma logeert, ziet hij op de tv intellectuelen over hem praten (p.304). Ze 
vergelijken hem met de mythische  Perseus: ‘geboren uit een opgesloten maagd, op 
drift gesteld in een houten kist, het slachtoffer dat als een held terugkeert’ (zie ook het 
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motto). Ze spreken ook over de historische Kasper Hauser, een Duitse jongen die in 
de 19e eeuw in een kerker opgroeide. Mam en Jack kunnen ook vergeleken worden 
met de heilige Maagd en Jezus. Ouwe Nick symboliseert in dat geval de duivel. 
Ook spreken ze op de tv over de grotallegorie van Plato: de mens zit vastgeketend in 
een grot. Achter hem bevindt zich een vuur en tussen hem en het vuur speelt het leven 
zich af. De vastgeketende mens denkt dat de schaduw op de muur vóór hem het echte 
leven is.Bij Jack vindt er een soort omkering plaats. Hij denkt dat het leven in Kamer 
het echte leven is. Wat hij op tv ziet, bestaat niet echt. Net zoals de geketende mens is 
hij verward als hij het echte leven ziet en wil hij niets liever dan terug naar de veilige 
Kamer. 
 
‘Alice in Wonderland’ van Lewis Caroll is één van de vijf boeken die Jack bezit, zijn 
minst favoriete boek. Net als Alice komt hij in een onbekende wereld terecht. 
 
Jacks ‘reis’ door het leven symboliseert de levensreis van ieder mens. 
 
Personages 

Jack is een bijzonder jongetje. Hij weet ontzettend veel, maar ook ontzettend weinig, 
wat duidelijk wordt als hij uiteindelijk met zijn moeder in de buitenwereld terecht 
komt. 
Hij vat alles letterlijk op. Als zijn moeder zegt: ‘Jouw cellen zijn twee keer zo levend 
als de mijne’, denkt hij: ‘Ik wist niet dat dingen maar half levend konden zijn’ (p.15). 
Hij denkt dat er van alle voorwerpen maar één exemplaar bestaat. Als hij het boek van 
‘Gerry de Graafmachine’ in de winkel ziet, denkt hij dat het zijn boek is en stopt het 
in zijn tas. 
Als hij bang is, telt hij zijn tanden, bijvoorbeeld als Ouwe Nick in Kamer is bij Mam 
en Jack in de kast zit. Later, in de grote wereld, heeft hij steun aan de rotte kies van 
zijn moeder waarop hij in angstige situaties zuigt. Als zij uit zijn leven verdwijnt, is 
de kies zijn houvast. 
Hij is slim en dapper. Hij weet te overleven in nieuwe situaties. Het duurt even, maar 
hij accepteert toch vrij snel dat er buiten Kamer een hele wereld bestaat, een 
onbekende wereld waarin hij zich zelfs begeeft als zijn moeder dat wil. Hij weet zijn 
angst te overwinnen en is dan ‘bapper’,  een combinatie van bang en dapper. 
In de nieuwe wereld is zijn moeder zijn grote steun, maar zelfs als zij niet meer bij 
hem is, weet hij zich ook staande te houden. 
 
Mam is als baby geadopteerd. Jack kent haar naam wel, maar hij wordt in het boek 
niet letterlijk genoemd. 
Ze studeerde aan de universiteit toen ze werd ontvoerd. Na enkele 
ontsnappingspogingen wordt ze passief en huilt en slaapt veel. 
Als de roman begint, zit ze al zeven jaar gevangen en is ze bijna zevenentwintig. Ze 
leeft voor haar zoon. De eerste vijf jaar van zijn leven laat ze hem geloven dat hun 
kleine wereld alles is wat er bestaat. 
Hun dagen samen kennen een strakke routine. Alles gebeurt volgens een vaste 
tijdsindeling: eten, spelen, tv-kijken, slapen en het bezoek van Ouwe Nick. Mams 
creatieve spelletjes  houden hen geestelijk en lichamelijk fit. Wat de maaltijden 
betreft, voert Mam noodgedwongen een streng rantsoen door. 
Ze heeft een sterke persoonlijkheid, maar soms ligt ze de hele dag op bed. Ze is dan 
‘weg’ zoals Jack het uitdrukt. 
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Net als hij is ze heel dapper. Ze neemt een groot risico met zijn ontsnapping. Na haar 
bevrijding komt er veel op haar af. Het is alsof ze zich naar iedereen toe moet 
verantwoorden en na het televisie-interview stort ze in. 
 
Van ‘Ouwe Nick’,  die niet echt zo heet, weten we niet zo heel veel, omdat Jack hem 
nauwelijks te zien krijgt. Later blijkt hij iemand te zijn met weinig sociale contacten. 
De ontvoering heeft hij goed voorbereid. Hij is handig, want hij heeft het schuurtje zo 
aangepast dat er iemand jaren onopgemerkt in kan leven. Waarschijnlijk heeft hij een 
niet zo’n goede baan, die hij ook nog eens kwijtraakt. 
Erg slim is hij niet, hij heeft zich bijvoorbeeld helemaal niet voorbereid op de eerste 
bevalling. Voor Jack heeft hij geen belangstelling. Hij kent woede-uitbarstingen en als 
hem iets niet zint, straft hij ze, bijvoorbeeld door de elektriciteit uit te schakelen. 

Donoghue voert hem op als het platte karakter144 van de slechterik uit sprookjes. 
 
Oma (59), Mams adoptiemoeder, is altijd blijven hopen op de terugkeer van haar 
dochter. Haar man niet, ze is dan ook van hem gescheiden. Leo, door Jack  ‘Stopa’ – 
stiefopa – genoemd,  is haar nieuwe partner. Ze houdt zich met alternatieve zaken 
bezig. Stopa heeft ze ontmoet op een weekend over indiaanse hoofdmassage. 
Ze is een liefhebbende moeder en grootmoeder en ze ontfermt zich over Jack als haar 
dochter een zelfmoordpoging heeft gedaan. Ze is heel geduldig met hem en ze neemt 
hem serieus. Zo laat ze de spullen uit Kamer komen als ze merkt dat dit hem gerust 
stelt en ze gaan heel vroeg in de ochtend samen naar de speeltuin, omdat hij andere 
kinderen eng vindt. Maar soms wordt het haar teveel. 
 

Titel en motto’s 

De titel verwijst naar het schuurtje van drie bij drie meter waar Jack is geboren en 
opgegroeid. Hij kent tot zijn vijfde jaar alleen het schuurtje van binnen en noemt hun 
leefwereld ‘Kamer’. 
Het motto is van de Griekse dichter Simonides (556-468vC). Hij schreef 

voornamelijk overwinningsliederen en grafepigrammen144. In dit ‘Klaaglied van 
Danae’ spreekt een ikfiguur een slapend kind in een kist toe. 
Danae is een figuur uit de Griekse mythologie en tussen haar en haar kind en Mam en 
Jack zijn parallellen te trekken. Koning Akrisos houdt zijn dochter Danae gevangen, 
zodat zij niet zwanger kan worden, want het orakel heeft voorspeld dat Danae's zoon 
Akrisos zou doden. Zeus weet Danae echter te bevruchten en hij verwekt Perseus bij 
haar. Akrisos stopt moeder en kind in een kist en gooit ze in zee. Ze spoelen veilig 
aan op het eiland Seraphos. Later sterft Akrisos inderdaad door een handeling van 
Perseus. In de middeleeuwen was Danae de personificatie van de kuisheid. 
 

Taal en stijl 

De taal in de roman is de spreektaal van Jack, een kindertaal met vroegwijze kantjes. 
Hij verhaspelt de werkwoorden (snijdde, gebrengd, verstoppelen) en gebruikt vaak 
constructies met ‘doen’. Voorwerpen krijgen een hoofdletter en moeten het zonder 
lidwoord doen, zoals Kamer, Kast, Bed en Kleed. Dit benadrukt de kleine wereld 
waarin Jack leeft en de grote betekenis van de voorwerpen voor hem. 
Hij gebruikt moeilijke woorden en benoemt handelingen en voorwerpen anders dan 
gebruikelijk , zoals ‘uitgeschakeld’ zijn als hij slaapt en ‘Gods gele gezicht’ voor de 
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zon. Als hij voor het eerst buiten is, geeft hij onbekende voorwerpen en mensen 
nieuwe namen zoals ‘lamppaal’ en ‘man-iemand’. 
Zijn observaties en formuleringen verrassen vaak door zijn kinderlijke blik en 

hebben daardoor ook iets filosofisch. Hij paart ontnuchterende naïviteit aan 

argeloze wijsheid. 

Gedachtestromen van Jack rijgen zich aaneen en worden afgewisseld met veel 
dialogen. Dankzij Jacks achterstand en directe reacties is het ook erg vaak 
humoristisch. 
 

Situering binnen het werk 
Emma Donoghue toont zich een veelzijdig schrijfster. Als 27-jarige debuteerde ze 
met ‘Geroerd’ (1996). Net als in haar tweede roman ‘Verlies’ (1997) stond hier de 
lesbische liefde centraal. Ze herschreef in ‘Een kus voor de heks’ (1997) traditionele 
sprookjes, leverde met ‘Lichtekooi’ (2001) een historische roman af en kwam heel 
snel na het lichtvoetige ‘Landen’ (2009), waarin de lesbische liefde weer het thema 
was, met ‘Kamer’. 
Ze schrijft ook scenario’s, hoorspelen en toneelstukken. Haar werk werd diverse 
keren genomineerd en bekroond. 
 

Reacties van de pers 

‘Kamer’ werd voor verschillende prijzen genomineerd, waaronder de Man Booker 
Prize. De roman kwam zelfs al op de longlist voor hij was gepubliceerd. Deze prijs 
ging niet naar Donoghue, maar ze ontving wel de Rogers Writers’ Trust Fiction Prize 
en de Irish Book Award. De Nederlandse vertaling van Manon Smit kwam ook op de 
longlist van de Europese Literatuurprijs144. Hieronder een greep uit de veelal positieve 
geluiden in de pers. Zie voor de bronnen: ‘Voor wie meer wil weten / bronnen’. 
• Rien Broere: ‘Donoghue’s keuze voor Jack als verteller zorgt dat het verhaal 

ondanks de verschrikkelijke thematiek nergens loodzwaar wordt. Het is een 
indringende vertelling over onschuld in een verre van onschuldige wereld. Een 
boek over de kracht van liefde, doorzettingsvermogen en de menselijke wil tot 
overleven. Een boek dat je als lezer met andere ogen naar de werkelijkheid laat 
kijken, en dat mag een grootse prestatie worden genoemd.’ 

• Kathy Mathijs: ‘De eerste helft van Donoghue’s roman is beklemmend, donker 
(het vieze, gesleten tapijt, Ma’s rotte tanden, het vitaminetekort), al zorgt 
Donoghue voor humor. Toch is het vooral Jacks taal zelf, zijn eindeloze 
voordenstroom, die ervoor zorgt dat het verhaal vitaal blijft, krachtig. […] De 
passages, waarin je de wereld bekijkt door de ogen van een nieuwkomer, zijn 
grappig en erg levendig. Samen met Jack kijk je met verwonderde, bange ogen 
naar zoveel werveling en animatie, zoveel kleur en beweging. Veel schoonheid 
dus in Donoghue’s roman, al zijn er valse noten. Het persinterview – Ma wordt 
door een lompe journaliste uitgehoord - dat woord voor woord staat afgedrukt, is 
onsubtiel en Donoghue kan de strakke spanning van het eerste deel niet 
aanhouden. Hier en daar zijn er sentimentele noten.’ 

• Tine Mortier: ‘Donoghue slaagt erin een levensecht kind van vijf jaar neer te 
zetten, met alle beperkingen qua woordenschat en referentiekader die daarbij 
horen. Ieder ander zou daarmee onvermijdelijk in de val trappen van onnozelheid 
of vals sentiment, maar dat is het laatste waaraan dit boek doet denken. Dat maakt 
'Kamer' tot een werkelijk authentiek en gruwelijk fascinerend boek.’ 
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• Monica Soeting: ‘Met ‘Kamer’ heeft Donoghue een ode geschreven aan de liefde 
van een moeder voor haar kind, zonder op enige manier sentimenteel te worden of 
in goedkoop effectbejag te vervallen.’ 

 

Informatie over de auteur 
In 1969 werd Emma Donoghue in Dublin geboren als jongste van acht kinderen. Haar 
vader, Denis Donoghue, doceerde Amerikaanse en Engelse literatuur aan de 
universiteit en is een belangrijk literair criticus. 
Donoghue studeerde Frans en Engels in Dublin en in Cambridge. Ze studeerde af op 
vriendschap tussen mannen en vrouwen in 18e eeuwse literatuur. In 1996 verscheen 
haar eerste roman. 
Sinds 1998 woont ze met kinderen en partner Chris Roulson, die vrouwenstudies aan 
de universiteit van Ontario doceert, in Canada. 
Donoghue vond haar inspiratie voor ‘Kamer’ in de Josef Fritzl-zaak. Deze 
Oostenrijker hield zijn dochter jarenlang opgesloten en verwekte verschillende 
kinderen bij haar. Het beeld van het vijfjarige zoontje dat als een Marsbewoner de 
wereld instapte, liet Donoghue niet meer los. ‘Maar,’ benadrukt ze in interviews, ‘het 
is niet gebaseerd op een echte ontvoeringszaak’, met andere woorden: ‘Kamer’ is 
fictie. 
 
Discussievragen 

1. Waarom denkt u dat het gehele boek is verteld vanuit Jacks perspectief? Wat voor 
effect heeft deze vertelwijze? 

 
2. Hoe hebt u de kinderlijke stijl ervaren? 

 
3. Vindt u Kamer uitgebalanceerd wat huiver en humor betreft? 
 
4. Hoe vond u de spanningsopbouw? 
 
5. Welke onderdelen van de opvoeding van Jack hebben een positieve bijdrage 

geleverd aan zijn ontwikkeling? En welke onderdelen hebben zijn ontwikkeling 
juist gestagneerd? 

 
6. Als Jack nooit geboren zou zijn, in wat voor situatie zou Mam dan leven in 

Kamer? 
 

7. Waarin zijn Mam en Jack helden en waarin zijn ze menselijk? 

 
8. De buitenwereld ziet ze als ‘freaks’. Bent u het daarmee eens? Welke ‘freakerige’ 

aspecten zou men kunnen bedoelen? 
 

9. Welke problemen ondervindt Mam in de buitenwereld? En Jack? 
 

10. Van ‘Ouwe Nick’ krijgt de lezer nauwelijks een beeld. Wat is het effect daarvan 
en kunt u bedenken waarom Donoghue dat zo heeft gedaan? 

 
11. Waarom vertelt Mam Jack eerst niets over de buitenwereld en waarom nu wel? 
 



 89

                                                                                                                                                               
12. Wat doet het met hem als hij eenmaal in de buitenwereld is? En wat doet dit met 

haar? 
 
13. Waarin zijn ze echt moeder en zoon en waarin behandelt zij hem meer als een 

bondgenoot? 
 
14. In welke opzichten komt Mam overeen met een ‘gewone’ moeder en waarin 

verschilt ze?  
 
15. Verklaar de titels van de delen. Is er ook een symbolische uitleg mogelijk? 
 
16. Welk sprookje vertelt Mam Jack vlak voor de ontsnapping? Welke parallellen ziet 

u tussen dit sprookje en hun situatie? 
17. Wat symboliseert het als Jack Mams kies kwijtraakt? 

 
18. Welke overeenkomsten ziet u tussen Mam en Jack en de mythische Danae en 

Perseus? 
 
19. Bent u het met Monica Soeting eens die ‘Kamer’ omschrijft als ‘een ode aan de 

liefde van een moeder voor haar kind’? 
 
20. Waardoor was u het meeste getroffen in ‘Kamer’? 

 
21. Kunt u een plattegrond tekenen van de kamer? 

 
22. Wat hebben Mam en Jack nodig om een nieuw leven op te bouwen? 

 
23. Waarom heeft Mam Jacks haar nooit afgeknipt, denkt u, en waarom doet hij dit 

zelf als hij bij zijn oma logeert? 
 

24. Voor Jack is alles nieuw buiten Kamer. Zijn er door zijn onbevangen kijk voor u 
ook gewoontes of voorwerpen waar u nu met andere ogen naar kijkt? 

 
25. Welke rol denkt u dat de media spelen in deze roman? 

 
26. Leest u het televisie-interview (p.241 t/m 248) nog eens over. Wat vindt u van de 

verschillende vragen en van de antwoorden die Mam geeft? 
 
27. Wat is het grootste ‘geschenk’ dat Mam Jack geeft? 

 
28. Donoghue is ervan beschuldigd dat ze de Fritzl-case heeft ‘gebruikt’. Wat vindt u? 

 
29. Welke maatschappijkritiek vindt u terug in ‘Kamer’? 
 
30. Welke universele kanten zitten er aan ‘Kamer’? 

 

 
Voor wie meer wil weten 
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U vindt deze ook op www.senia.nl, in de rubriek boeken en bronnen, zodat u meteen kunt 

doorklikken 

 

• www.emmadonoghue.nl 
• Rien Broere, Recensie van Kamer. 6-3-2011, op: 

http://www.rienbroere.nl/archief060311.html 
• Sarah Crown, Emma Donoghue: 'To say Room is based on the Josef Fritzl case is 

too strong'. In: The Guardian, en op: 
http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2010/aug/13/emma-donoghue-room-josef-
fritzl, 13-8-2010. 

• Emily Landau, ‘Living Room’. Op: 
http://www.walrusmagazine.com/blogs/2010/10/25/living-room/#more-8609, 25-
10-2010. 

• Marlene Lunter, ‘Kamer, een mooi leesavontuur’.  19-11-2010, op: www.vitaal.nl 
• Kathy Mathijs, ‘De wereld in één kamer’. 6-10-2010, op: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yPgpVIu26GoJ:kathymat
hys.blogspot.com/2010/10/emma-donoghue-room-ian-mcewan-solar-
het.html+kamer+donoghue&cd=6&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&client=firefox-
a&source=www.google.nl 

• Jennifer B McDonald, ‘Reviewer Spotlight: Emma Donoghue’. In: The New York 
Times, en op: http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2011/02/04/reviewer-spotlight-
emma-donoghue/, 4-2-2011. 

• Tine Mortier, ‘Een dagelijks schreeuwritueel’. 22-11-2010. Op: 
http://www.cuttingedge.be/books/reviews/259907-kamer 

• Monica Soeting, ‘Jack slaapt in Kast’. In; Boek-delen, maart 2011. 
• Boyd Tonkin, ‘Room with a panoramic view: How Emma Donoghue's latest 

novel aims to tell a universal story’. In: The Independent, en op : 
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/features/room-with-a-
panoramic-view-how-emma-donoghues-latest-novel-aims-to-tell-a-universal-
story-2044373.html, 6-8-2010. 
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Bijlage 8: Analyse leeswijzer Kamer  

 
1. Waarom denkt u dat het gehele boek is verteld vanuit Jacks perspectief? Wat voor 
effect heeft deze vertelwijze? 
 
Interpretatieve leesstijl - Er wordt gevraagd naar een verteltruc, die ook bij een 
reflecterende leesstijl herkend wordt. Maar er wordt ook gevraagd naar het effect van 
deze verteltruc en om een mening van de lezer gevraagd. Bij een interpretatieve 
leesstijl heeft de lezer oog voor de werking van bepaalde stijlmiddelen,144 die verder 
gaan dan alleen spanningverhogende verteltechnieken.144 Tot slot wordt er ook om 
een mening gevraagd: een persoonlijke waardering van dit vertelperspectief; er wordt 
gevraagd naar literaire smaak.144 
 
2. Hoe hebt u de kinderlijke stijl ervaren? 
 
Reflecterende leesstijl – In deze vraag wordt de lezer gevraagd naar zijn beleving van 
de tekst, en dan in het bijzonder de kinderlijke stijl. De lezer hoeft niet zelf een literair 
begrip toe te passen op de tekst (zoals bij een  interpreterende leesstijl wel het geval 
zou zijn), maar wordt gevraagd naar zijn ervaring van de (kinderlijke) stijl. De lezer 
reflecteert over wat de tekst met hem doet.144 Daarvoor is enige afstand van de tekst 
nodig, die bij een herkennende leesstijl te weinig aanwezig is. 
 
3. Vindt u Kamer uitgebalanceerd wat huiver en humor betreft? 
 
Interpretatieve leesstijl – De lezer wordt gevraagd humor en huiver met elkaar te 
vergelijken. Dat zijn vormen van vertellen, en met name humor is een stijlmiddel. 
Interpretatieve lezers hebben aandacht voor de werking van bepaalde stijlmiddelen 
(ironie).144 Deze aandacht is bij een reflecterende leesstijl niet van toepassing: daar 
wordt meer gelet op spanningverhogende literaire middelen. Op het onderscheiden 
van ‘huiver’ zou dus wellicht een reflecterende leesstijl van toepassing kunnen zijn. 
Een letterkundige leesstijl voert hier te ver: er wordt immers niet gevraagd naar het 
duiden van complexe literaire procédés. 
 
4. Hoe vond u de spanningsopbouw? 
 
Herkennende leesstijl – De vraag richt zich op de beleving van de spanning. 
Spanningverwekkende verteltechnieken zoals cliffhangers en vertragingen worden 
herkend in een herkennende leesstijl. Een belevende leesstijl zou alleen antwoord 
geven op de vraag: ‘Vond u het boek spannend?’ en een reflecterende leesstijl voert te 
ver: dan zou er ook gevraagd worden naar instrumentele verteltechnieken (‘trucs’) die 
de spanning vergroten.144 
 
5. Welke onderdelen van de opvoeding van Jack hebben een positieve bijdrage 
geleverd aan zijn ontwikkeling? En welke onderdelen hebben zijn ontwikkeling juist 
gestagneerd? 
 
Reflecterende leesstijl – De vraag richt zich op een personage en vraagt de lezer te 
reconstrueren welke onderdelen voor dit personage belangrijk geweest zijn.144 Bij een 
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herkennende leesstijl is dit minder van toepassing: daar ligt het accent vooral op het 
beschrijven van het handelen van de personages. In de vraag wordt indirect ook 
gevraagd naar de mening van de lezer. In de tekst staat immers niet letterlijk 
aangegeven welke onderdelen de ontwikkeling van Jack gestagneerd hebben. In de 
vraag zit dus ook een vergelijking met de wereld van de lezer verborgen. Deze 
lezersactiviteit, het verbinden van de tekst met de eigen belevingswereld en opvatting, 
is iets dat wél past bij herkennend lezen. Maar omdat de ‘onderdelen’ uit de tekst 
herleid moeten worden, is enige afstand nodig. 
 
6. Als Jack nooit geboren zou zijn, in wat voor situatie zou Mam dan leven in Kamer? 
 
Herkennende leesstijl – De lezer wordt gevraagd iets in te vullen dat niet in het boek 
staat. In een herkennende leesstijl kan de lezer ‘in de geest van het verhaal reflecteren 
over variaties in het plot (bijvoorbeeld: ‘Wat zou er gebeurd zijn als…?’).144 Daar is 
deze vraag een heel precies voorbeeld van. De vraag past niet bij een belevende 
leesstijl, omdat er met enige afstand naar de tekst gekeken moet worden. Een 
reflecterende leesstijl voert te ver, omdat er verbanden dienen worden gelegd en deze 
niet zoals bij de reflecterende leesstijl wel het geval is geanalyseerd en beoordeeld144 
hoeven te worden. 
 
7. Waarin zijn Mam en Jack helden en waarin zijn ze menselijk? 
 
Herkennende leesstijl – In de vraag worden aan de personages kenmerken toebedeeld, 
die vervolgens verklaard dienen te worden. Omdat er een eigenschap geduid moet 
worden, doet de vraag denken aan een vraag die een interpretatieve leesstijl vereist. 
Toch kan de vraag ook door middel van een herkennende leesstijl beantwoord 
worden. De lezer kan dan reflecteren over de tekst en dat mate waarin de personages 
overeenkomen met zijn kennis en beleving van de werkelijkheid.144 In dit geval: in 
welke mate komen Mam en Jack overeen met helden/mensen?  
 
8. De buitenwereld ziet ze als ‘freaks’. Bent u het daarmee eens? Welke ‘freakerige’ 
aspecten zou men kunnen bedoelen? 
 
Reflecterende leesstijl – Ook in deze vraag worden aan de personages kenmerken 
toebedeeld, die vervolgens verklaard dienen te worden. In deze vraag zijn de 
personages getypeerd en wordt gevraagd welke eigenschappen bij deze typeringen 
horen. Een lezer die een reflectieve leesstijl hanteert kan motieven en drijfveren 
onderscheiden, die de typeringen die in de vraag genoemd worden zouden kunnen 
verklaren. Ook wordt de lezer gevraagd zich een mening te vormen wat betreft 
‘freaks’. Deze vraag kan een lezer alleen beantwoorden als hij afstand kan nemen om 
het gedrag te analyseren en kritisch te beoordelen. Hierna kan een mening gevormd 
worden, bijvoorbeeld over morele kwesties.144 
 
9. Welke problemen ondervindt Mam in de buitenwereld? En Jack? 
 
Herkennende leesstijl – De lezer wordt uitgenodigd te verwoorden voor welke 
problemen de personages komen te staan. Op deze manier legt de lezer verbanden op 
het handelingsniveau. Deze leesactiviteit past bij een herkennende leesstijl.144 In een 
belevende leesstijl zit de lezer meer op het handelingsniveau, en is het lastig hier op 



 93

                                                                                                                                                               
terug te kijken. Een reflecterende leesstijl vraagt om analyse en beoordeling van het 
gedrag van de personages en dat is hier niet aan de orde.144 
 
10. Van ‘Ouwe Nick’ krijgt de lezer nauwelijks een beeld. Wat is het effect daarvan 
en kunt u bedenken waarom Donoghue dat zo heeft gedaan? 
 
Interpretatieve leesstijl – De lezer wordt uitgenodigd het effect van de manier waarop 
‘Ouwe Nick’ geportretteerd te analyseren. Daarbij is er aandacht voor verteltechniek 
en de werking van bepaalde stijlmiddelen. Ook het feit dat er in de vraag verwezen 
wordt naar de intenties van de auteur past bij een interpretatieve leesstijl: de lezer 
wordt uitgenodigd na te gaan wat de bedoeling van de auteur was.144 Een 
reflecterende leesstijl zit hierbij nog teveel op het niveau van de tekst en een 
letterkundige leesstijl focust zich meer op het verbinden met andere literaire werken 
en cultuurhistorische aspecten. 
 
11. Waarom vertelt Mam Jack eerst niets over de buitenwereld en waarom nu wel? 
 
Reflecterende leesstijl – De vraag richt zich op de beweegredenen van Mam om Jack 
niets over de buitenwereld te vertellen. Deze vraag past bij een reflecterende leesstijl: 
de lezer wordt uitgenodigd motieven en drijfveren voor bepaald gedrag van een 
personage te analyseren.144 Een herkennende leesstijl richt zich meer op het 
benoemen van eigenschappen en handelingen van personages dan op het verklaren 
ervan.  
 
12. Wat doet het met hem als hij eenmaal in de buitenwereld is? En wat doet dit met 
haar? 
 
Reflecterende leesstijl – De vraag richt zich op de beleving, gedachten en gevoelens 
van de personages. In een reflecterende leesstijl kan de lezer zich inleven in een 
personage, maar ook afstand nemen om het gedrag te analyseren en te beoordelen.144 
De psyche staat ook hier weer centraal. Ook hier is een herkennende leesstijl niet 
volledig toepasbaar: de vraag gaat verder dan ‘voor welke problemen komen de 
personages te staan’,144 die goed past bij een herkennende leesstijl. Eigenlijk vormt de 
vraag een vervolgvraag op de vraag ‘Voor welke problemen komt het personage te 
staan..’, namelijk: ‘…en wat doet dat met hem?’ 
 
13. Waarin zijn ze echt moeder en zoon en waarin behandelt zij hem meer als een 
bondgenoot? 
 
Herkennende leesstijl – De lezer wordt gevraagd bepaalde eigenschappen die bij 
‘moeder/zoon’ en ‘bondgenoot’ te verbinden aan Mam en Jack. Dat kan van 
toepassing zijn op een herkennende leesstijl, waar de lezer reflecteert over de mate 
waarin de personages overeenkomen met zijn kennis van de werkelijkheid. Er wordt 
niet, zoals bij een reflecterende leesstijl wel het geval zou zijn, gevraagd om een 
beoordeling of verklaring van de rollen.  
 
14. In welke opzichten komt Mam overeen met een ‘gewone’ moeder en waarin 
verschilt ze? 
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Herkennende leesstijl – Deze vraag vraagt van de lezer een herkennende leesstijl, om 
dezelfde redenen als bij vraag 13: de lezer wordt gevraagd onder woorden te brengen 
of het personage (Mam) overeenkomt met het (zijn) beeld van een ‘moeder’. 
 
15. Verklaar de titels van de delen. Is er ook een symbolische uitleg mogelijk? 
 
Reflecterende leesstijl – De lezer wordt gevraagd de titels te verklaren. Deze 
interpreterende activiteit onderscheidt Witte binnen de reflecterende leesstijl. Binnen 
deze leesstijl heeft de lezer ook oog voor opvallende (concrete) symbolen: hij kan ze 
herkennen en er een betekenis aan geven.144 Subtielere symboliek wordt herkend bij 
een interpreterende leesstijl, maar de diepte van de symboliek wordt in deze vraag 
open gelaten. 
 
16. Welk sprookje vertelt Mam Jack vlak voor de ontsnapping? Welke paralellen ziet 
u tussen dit sprookje en hun situatie? 
 
Letterkundige leesstijl – De lezer wordt uitgenodigd de vorm van een sprookje te 
verbinden aan het verhaal waarin het ingebed is (intertekstualiteit). De interesse voor 
de literaire stijl (taal en vorm) is typerend voor een letterkundige leesstijl. Een 
academische leesstijl voert hier te ver, omdat het een sprookje betreft en geen 
klassieke of wetenschappelijke literatuur. Maar een interpretatieve leesstijl is niet 
toereikend, omdat er twee (literaire) werken (Het Peperkoekmannetje en Kamer) met 
elkaar verbonden dienen te worden. 
 
17. Wat symboliseert het als Jack Mams kies kwijtraakt? 
 
Interpretatieve leesstijl – De duiding van minder concrete en opvallende symboliek 
past bij een interpretatieve leesstijl, terwijl heel concrete symboliek ook verklaard 
wordt in een reflecterende leesstijl. In een interpretatieve leesstijl is de lezer vaardig 
in het onderscheiden van betekenislagen:144 hij kan ze herkennen en interpreteren. In 
deze vraag wordt naar een interpretatie (duiding) van het genoemde symbool 
gevraagd. 
 
18. Welke overeenkomsten ziet u tussen Mam en Jack en de mythische Danae en 
Perseus? 
 
Academische leesstijl – De vraag verwijst net als vraag 16 naar een ander literair 
werk, maar in dit geval is dat een oude mythe die verbonden dient te worden met 
Kamer. Lezers met een academische leesstijl zijn in staat boeken en literatuur in een 
breed kader te plaatsen en verbindingen te leggen (extrapoleren) met andere literaire 
teksten (intertekstualiteit). In dit geval is daarbij ook kennis van de klassieke oudheid 
nodig.144 Die kennis overstijgt een letterkundige leesstijl. 
 
19. Bent u het met Monica Soeting eens die Kamer omschrijft als ‘een ode aan de 
liefde van een moeder voor haar kind’? 
 
Interpretatieve leesstijl – De vraag bevat een verwijzing naar een recensie en het 
bijbehorende oordeel van de recensent. Binnen een interpretatieve leesstijl 
onderscheidt Witte de activiteit ‘in staat zijn om recensies (…) te analyseren’. Dat is 
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hier het geval: voordat er een antwoord gegeven kan worden op de vraag, dient eerst 
de uitspraak van Soeting geanalyseerd te worden. Wat is een ode, bijvoorbeeld? 
Hiervoor is enige kennis van de literatuur nodig. Beide vaardigheden (kennis van de 
literatuur en het kunnen beoordelen van recensies) passen minder goed bij een 
reflecterende of letterkundige leesstijl, dan bij een interpretatieve leesstijl. 
 
20. Waardoor was u het meest getroffen in Kamer? 
 
Belevende leesstijl – De vraag richt zich op een subjectieve respons, gericht op 
emotieve criteria (spannend, ontroerend). De woordkeuze ‘getroffen’ lijkt te 
verwijzen naar ontroering en dus een emotieve, subjectieve respons uit te nodigen.144 
Bij een reflecterende leesstijl wordt de lezer ook bewogen tot reflectie over dat wat de 
tekst met hem doet.144 Dat is in deze vraag niet opgenomen, dan zou er misschien de 
toevoeging: ‘en waarom?’ aan toegevoegd zijn. 
 
21. Kunt u een plattegrond tekenen van Kamer? 
 
Herkennende leesstijl – De vraag is anders dan andere vragen, omdat de vraag zich 
richt op een praktische uitwerking van de ruimte zoals die in Kamer beschreven 
wordt. De vaardigheid de ruimte te beschrijven wordt onderscheiden bij een 
herkennende leesstijl: ‘de lezer kan aangeven waar (…) het zich afspeelt.’144 Van de 
vaardigheid een ruimte te beschrijven is deze vraag een praktische, creatieve, 
beeldende en visuele variant. 
 
22. Wat hebben Mam en Jack nodig om een nieuw leven op te bouwen? 
 
Herkennende leesstijl – Bij vragen die zich richten op een herkennende leesstijl 
worden vaak vragen gesteld als ‘In welke opzichten is het personage veranderd?’ of 
‘Wat heeft het personage geleerd?’144 In die categorie past ook deze vraag, die de 
lezer vraagt naar iets dat niet expliciet in de tekst staat, maar wel met de ontwikkeling 
van de personages te maken heeft. De vraag past minder goed bij een reflecterende 
leesstijl, omdat een reflecterende leesstijl zich meer richt op motieven en gedrag van 
personages. 
 
23. Waarom heeft Mam Jacks haar nooit afgeknipt, denkt u, en waarom doet hij het 
zelf als hij bij zijn oma logeert? 
 
Reflecterende leesstijl – Anders dan de vorige vraag, richt deze vraag zich meer op 
motieven. De lezer wordt gevraagd zich te verplaatsen in een personage, en het 
gedrag te analyseren en te verklaren. Op deze manier kan hij drijfveren voor bepaald 
gedrag of bepaalde handelingen beschrijven.144  
 
24. Voor Jack is alles nieuw buiten Kamer. Zijn er door zijn onbevangen kijk voor u 
ook gewoontes of voorwerpen waar u nu met andere ogen naar kijkt? 
 
Herkennende leesstijl – In deze vraag wordt de lezer bevraagd naar het effect van de 
tekst op hem. Dat past bij een herkennende leesstijl, waar de lezer kan reflecteren 
over wat de tekst met hem doet. De lezer kan zich in die stijl inleven in een personage 
en die toetsen aan zijn eigen wereld,144 en dat is precies wat er nu aan de lezer 
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gevraagd wordt: is er door inleving in Jack iets voor uw eigen wereld veranderd? Een 
reflectieve leesstijl zou van toepassing zijn als de vraag zich focuste op dat wat de 
lezer opgestoken heeft van de tekst, en dat is hier niet het geval. Een belevende 
leesstijl is op deze vraag ook niet van toepassing, omdat lezers binnen deze leesstijl 
nog niet genoeg over hun leeservaring kunnen vertellen.144 
 
25. Welke rol denkt u dat de media spelen in deze roman? 
 
Reflecterende leesstijl – Deze vraag laat de lezer de roman  in verband brengen met 
actuele maatschappelijke thema’s (of de actualiteit, hier de media). Omdat er in deze 
vraag expliciet naar ‘de rol van de media’ gevraagd wordt, overstijgt hij een 
herkennende leesstijl. Er wordt immers naar een duiding van een actueel 
maatschappelijk verschijnsel gevraagd, en dat past meer bij een reflecterende leesstijl. 
De lezer kan nu immers afstand nemen en een morele kwestie analyseren.144 
 
26. Leest u het televisie-interview (p. 241 – 248) nog eens over. Wat vindt u van de 
verschillende vragen en van de antwoorden die Mam geeft? 
 
Reflecterende leesstijl – De lezer wordt gevraagd een oordeel te geven over de vragen 
(van de pers) en de antwoorden (van Mam). Deze activiteit past bij een reflecterende 
leesstijl: de lezer kan zich in leven in een personage, maar ook afstand nemen om het 
gedrag te analyseren én kritisch te beoordelen.144 Deze vraag richt zich ook op het 
laatste, de eigen mening, waardoor voor deze vraag reflectie nodig is.  
 
27. Wat is het grootste ‘geschenk’ dat Mam Jack geeft? 
 
Reflecterende leesstijl – De lezer wordt gevraagd het ‘geschenk’ te duiden. Dit is een 
eenvoudige, expliciete en weinig subtiele metafoor (‘geschenk’ dient niet letterlijk te 
worden opgevat, blijkens de aanhalingstekens). Het herkennen van zo’n metafoor is 
een activiteit die past bij een reflecterende leesstijl.144 Een interpretieve leesstijl voert 
te ver, omdat de vraag zich niet richt ‘betekenislagen’144: het ‘geschenk’ is letterlijker 
dan dat. Een herkennende leesstijl is hier ook niet toereikend, omdat daarbij een meer 
mimetisch niveau wordt aangesproken. Dat lijkt te impliceren dat het ‘geschenk’ 
letterlijk moet worden opgevat.144 
 
28. Donoghue is ervan beschuldigd dat ze de Fritzl-case heeft ‘gebruikt’. Wat vindt u? 
 
Reflecterende leesstijl – Het feit dat er wordt verwezen naar een actuele gebeurtenis, 
past (ook) bij een herkennende leesstijl.144 Maar de vraag lijkt een andere vraag te 
impliceren: ‘Wat vindt u ervan dat Donoghue volgens sommige mensen de zaak Fritzl 
gebruikt heeft?’. Deze vraag wijst de lezer op de beweegredenen of bedoelingen van 
de auteur. Belangstellling voor de intentie van de auteur past bij een interpreterende 
leesstijl.144 Als middenweg lijkt een reflecterende leesstijl het best bij deze vraag te 
passen. 
 
29. Welke maatschappijkritiek vindt u terug in Kamer? 
 
Interpretatieve leesstijl – Hoewel de vraag de vorm van maatschappijkritiek open laat, 
is het voor het beantwoorden van deze vraag nodig verschillende (concrete) 
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betekenislagen te kunnen onderscheiden.144 Maatschappijkritiek is vaak een concrete 
betekenislaag, waarvoor weinig literaire kennis nodig is. Een letterkundige leesstijl 
voert daarom te ver, maar een reflecterende leesstijl lijkt hier ook niet toereikend te 
zijn, omdat maatschappijkritiek vaak niet letterlijk geleverd wordt, maar een 
onderliggende laag is.  
 
30. Welke universele kanten zitten er aan Kamer? 
 

Letterkundige leesstijl – De vraag impliceert kennis van het woord ‘universeel’ en een 
referentiekader: andere literatuur bijvoorbeeld, een beeld van de geschiedenis en van 
de wereld. Ook wordt er gevraagd naar een duiding van het woord ‘universeel’: welke 
aspecten zijn er ‘universeel’? Een duiding van een vertelvorm zou goed passen bij een 
interpretatieve leesstijl, maar omdat ‘universele kanten’ meer kennis van literatuur en 
de wereld impliceren, past die stijl hier minder goed bij. Een academische leesstijl 
voert wellicht te ver, omdat er geen verbinding gemaakt wordt met ideeën of 
verschijnselen144 (zoals ‘universalisme’): het woord ‘universele kanten’ geeft de lezer 
meer ruimte om dit zelf, los van wetenschap of filosofie, in te vullen.144 
 
144 Theo Witte, Het oog van de meester (Delft: Eburon, 2008), 178 – 185. 
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