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Samenvatting 
 

Stichting Senia Literair ondersteunt leesgroepen door middel van een leeswijzer. Daarin zijn 

opgenomen: achtergrondinformatie over het boek en de auteur, een interpretatie van de roman 

en lees- en discussievragen. Senia Literair wil graag weten op welke manier de leeswijzers 

verbeterd kunnen worden, zodat zij optimaal gebruikt kunnen worden door de leesgroepen. 

Deze optimalisatie moet de leeswijzers beter laten aansluiten bij de vaardigheden en de 

wensen van de leesgroepen.  

 

Onderzoek 

Voor dit deelonderzoek zijn twee romans met bijbehorende leeswijzers geanalyseerd: Tikkop 

en De schilder en het meisje. Daarnaast zijn er per boek 3 besprekingen geobserveerd en zijn 

de leesgroepen geïnterviewd. De analyse van de boeken, de leeswijzers, de besprekingen en 

de interviews zijn gedaan aan de hand van het instrument dat Theo Witte (Het oog van de 

meester, 2008) heeft ontwikkeld. Hij ontwikkelde zes leesstijlen die getypeerd kunnen worden 

door boek- en lezerskenmerken. De zes leesstijlen zijn: de belevende, herkennende, 

reflecterende, interpreterende, letterkundige en academische leesstijl.  

Tikkop van Adriaan van Dis is een boek dat past bij de reflecterende leesstijl. Ook de 

inleidende teksten en de leesvragen in de leeswijzer bij Tikkop sluiten grotendeels aan bij deze 

reflecterende leesstijl. Uit de observaties bleek dat de leesgroepen de roman eveneens op een 

reflecterende manier bespraken. Daarnaast hebben de groepen ook interesse in vragen die 

aansluiten bij de interpreterende leesstijl. De vragen in de leeswijzer die aansluiten bij deze 

leesstijl worden uitgebreid behandeld. De groepen hebben echter wel veel moeite met dit 

soort vragen, ze zijn er lang mee bezig en komen niet tot een concreet antwoord.  

De schilder en het meisje van Margriet de Moor en de leeswijzer die bij deze roman 

hoort, passen bij de reflecterende en de interpreterende leesstijl. In de leeswijzer zitten ook 

een aantal die aansluiten bij de letterkundige leesstijl. De leesgroepen bespraken De schilder 

en het meisje voornamelijk op reflecterende wijze. De groepen hadden, net als de groepen die 

Tikkop bespraken, moeite met de vragen die aansluiten bij de interpreterende leesstijl. De 

manier waarop deze roman besproken werd, sluit dus niet volledig aan bij de leesstijlen waar 

de roman een beroep op doet. Wel gaven de leesgroepen aan dat zij de vragen die passen bij 

de interpreterende leesstijl interessant vonden, evenals leesvragen over de literaire kenmerken 

van een roman.  

 

Conclusie 

Door de theorie van leesstijlen toe te passen op de boeken, leeswijzers en discussies bleek het 

mogelijk om grip te krijgen op wat er gebeurt in leesgroepen. De boeken en de leeswijzers die 

gebruikt zijn voor dit onderzoek passen grotendeels bij de reflecterende leesstijl. Dit is ook de 

leesstijl die de leesgroepen primair gebruikten tijdens de bespreking van het boek. De groepen 

bespraken graag het handelen van personages, vonden het leuk om zich in de personages en 

situaties te verplaatsen en hier met elkaar over na te denken en te discussiëren.  Daarnaast 

voelden de groepen het als een uitdaging om bezig te zijn met interpreterende vragen (o.a. 

over literaire kenmerken), maar daarvoor is wel uitleg in de leeswijzer nodig. Uit de 

observaties bleek dat de groepen wel vaak vastliepen op dit soort vragen.  

 Op welke manier kan er tegemoet gekomen worden aan de wens van de leesgroepen 

om meer ‘literair’ bezig te zijn, zonder dat de nadruk teveel op de interpreterende leesstijl 

wordt gelegd? De wens om (meer) vragen in de leeswijzer te verwerken waarbij er een 

betekenis gegeven moet worden aan de tekst en waarbij het interpreteren van de roman een 

belangrijk onderdeel is, lijkt naar aanleiding van de observaties te complex. Het is te 
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verwachten dat er ook aan de wens van de leesgroepen voldaan kan worden zonder veel 

nadruk te leggen op de interpreterende leesstijl. Er kan meer gebruik gemaakt worden van 

literaire begrippen, de begrippen dienen dan wel helder uitgelegd te worden zodat de 

leeswijzer toegankelijk blijft. Daarnaast kan er meer nadruk gelegd worden op de literaire 

kenmerken die bij de reflecterende leesstijl horen, zoals de thema’s, motieven en 

vertelstructuren, zonder dat deze grondig geanalyseerd worden en er een diepere 

betekenislaag wordt geconstrueerd.  

Ten slotte kwamen tijdens de interviews ook onderwerpen ter sprake die niet aan een 

leesstijl gerelateerd zijn. De leesgroepen vonden het belangrijk om het boek als onderwerp 

van de bespreking te houden, uitstapjes naar andere onderwerpen waren alleen gewenst 

wanneer deze een duidelijk aanwijsbaar verband hebben met het boek. Onderdelen in de 

leeswijzer waar de groepen erg enthousiast over waren, waren de reacties van de pers en de 

omschrijving van de auteur. Deze onderdelen werden regelmatig gebruikt tijdens de 

voorbereiding van de bespreking, maar ook tijdens de bespreking. 

 

Adviezen 

Op basis van het onderzoek kunnen een aantal adviezen worden geformuleerd: 

• Door de auteurs van de leeswijzers bewust te laten worden van de verschillende 

leesstijlen kan er tijdens het schrijven van de leeswijzers rekening gehouden worden 

met de leesstijl die het beste aansluit bij het boek en bij de leesgroepen. Dit kan in een 

bijeenkomst besproken worden en er kan gewerkt worden met een beknopte 

samenvatting waarin de kenmerken per leesstijl beschreven staan. Hierdoor kunnen de 

vragen beter afgestemd worden op de wensen en vaardigheden van de leesgroepen. 

• Leeswijzers bij de boeken die aansluiten bij de reflecterende en interpreterende 

leesstijl, kunnen het beste geschreven worden volgens de kenmerken van de 

reflecterende leesstijl. Bij de vragen kan er nadruk gelegd worden op de literaire 

kenmerken die passen bij de reflecterende leesstijl, zonder dat er doorgevraagd wordt 

naar de betekenislagen.  

• Alle leesgroepen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek hechten waarde aan een 

aantal onderdelen uit de leeswijzer; de reacties van de pers en de informatie over de 

auteur. Daarnaast zouden ze het prettig vinden als er meer achtergrondinformatie over 

de roman gegeven wordt, zoals het genre waarin deze is geschreven of waarom een 

roman een prijs heeft gewonnen.  

• Tot slot is de vraagstelling voor de groepen bepalend voor de houding die zij hebben 

ten opzichte van de leeswijzer. De groepen hebben voorkeur voor vragen met een 

‘open’ karakter. Deze vragen, waarin naar een mening gevraagd wordt, helpen de 

groepen om de boeken samen te bespreken en te bediscussiëren zonder dat het gevoel 

ontstaat overhoord te worden.  
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Voorwoord 
 

Ruim een half jaar geleden zette ik de eerste stap op weg naar het stuk dat nu voor u ligt. Ik 

zag de opdracht voor een onderzoek van Stichting Senia Literair op de website van de 

wetenschapswinkel van de RuG staan. Een opdracht als masterscriptie, was dat wel wat ik 

wilde? Hier hoefde ik niet heel lang over na te denken. Deze opdracht pakte ik graag met 

beide handen aan. De kennis die ik in de afgelopen jaren op had gedaan kon ik in gaan zetten 

binnen dit onderzoek waarmee ik Stichting Senia van dienst kon zijn. Een onderzoek dat niet 

in de spreekwoordelijke la komt te liggen, maar die er echt toe doet.  

Daarnaast sloten de specialisaties Kunsteducatie en Literatuur die ik tijdens mijn 

opleiding Kunsten, Cultuur en Media had gekozen goed aan bij deze opdracht. Het half jaar 

daarop zou ik me bezig gaan houden met leesgroepen, leeswijzers en leesstijlen.  

Het afgelopen half jaar is omgevlogen en ik heb veel geleerd. Voor de eerste 

observaties was ik nog best gespannen. Wat zou ik aantreffen? Hoe reageren de leesgroepen 

op mijn bezoek? Kom ik met de juiste data thuis? Al snel maakte de spanning plaats voor 

enthousiasme. De groepen waren gastvrij, vertelden me alles wat ik wilden weten en waren 

vooral regelmatig verbaasd dat ik hélemaal uit Groningen naar hun groep toe kwam om de 

bespreking bij te wonen.  

Het is klaar, geen groepen meer die ik mag bezoeken, geen data dat uitgewerkt en 

geanalyseerd moet worden, maar een masterscriptie waar u de resultaten van dit onderzoek in 

kunt vinden.  

 

Ik wens u heel veel leesplezier! 

 

 

Nicky de Boer 

22 augustus 2012 
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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 dit 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 ruim 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 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 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 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 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. Het verkrijgen van verdieping was geen onderwerp van dit onderzoek, maar kan 
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wellicht in een vervolgonderzoek worden onderzocht. Naar aanleiding van ons onderzoek is 

er een advies uitgebracht. De focus ligt 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 de veel gekozen boeken kon een groot aantal leesgroepen 

bereikt worden die een bijdrage zouden kunnen leveren aan dit onderzoek. De vier boeken die 

centraal staan binnen dit onderzoek zijn: Adriaan van Dis – Tikkop, Sanneke van Hassel – 

Nest, Margriet de Moor – De schilder en het meisje en Emma Donaghue – Kamer. 

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 er 

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 bezocht, deze groepen bespraken op dat moment het boek. De besprekingen 

zijn geobserveerd en vervolgens zijn 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 individuele 

bevindingen van de boeken, de observaties en de interviews, samengebracht en is een advies 

geschreven aan Senia waarmee zij de leeswijzer verder kunnen optimaliseren. 

 

Dit onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken. Op deze manier kon een grotere groep 

respondenten bereikt worden en kunnen de resultaten met elkaar vergeleken worden. Om tot 

een doeltreffende samenwerking te komen, zijn delen van dit onderzoek samen uitgevoerd, 

waaronder de eerste hoofdstukken van deze scriptie. In het eerste hoofdstuk wordt er een 

beeld geschetst van de geschiedenis van leesgroepen, daarnaast zijn de kenmerken van 

leesgroepen in dit hoofdstuk beschreven. Het tweede hoofdstuk gaat over Senia Literair, over 

het functioneren en de werkwijze van deze stichting. Hierop volgen de individueel 

uitgevoerde analyses van de boeken en leeswijzers, die zoals gezegd geanalyseerd 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 gerichte interviewvragen. 

Nicky de Boer analyseerde Tikkop en De schilder en het meisje, karakteriseerde de 

leeswijzers en observeerde en interviewde de groepen die deze boeken bespraken. Sigrid 

Leeuwerik doorliep hetzelfde stappenplan voor de boeken Kamer en Nest. 
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1. Leesgroepen – geschiedenis, kenmerken en discussies 
 

1.1 De geschiedenis van leesgroepen 
Hoe nieuw is het bespreken van boeken in clubs eigenlijk? Leesgezelschappen waren in 

Nederland al in de achttiende eeuw erg populair. De leesgezelschappen ontstonden onder 

andere uit een behoefte van de mens uit deze 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.
5
 De 

genootschappen, waaronder ook leesgezelschappen, die in de 18
e
 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 de behoefte om gelezen werken op te slaan in een 

gezamenlijke ruimte waar ook over de lectuur gepraat kon worden. Voor die behoefte werden 

er zogenaamde Leeskabinetten (Rotterdam), Leesmusea (Amsterdam en Haarlem) en Literaire 

Sociëteiten (De Witte in Den Haag) opgericht.
6
  

Het is lastig om te achterhalen hoeveel leesgezelschappen er rond de 18
e
 en 19

e
 eeuw 

waren en wat de precieze 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 over heel Nederland 

verspreid waren, met uitzondering van de zuidelijke provincies. 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’.
7
  

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 19
e
 eeuw werd het voor vrouwen mogelijk om lid te worden bij een 

leesmuseum, maar dat betekende niet dat vrouwen ook 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.
8
 

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 

tijdsbesteding en daarnaast ook als een mogelijke opstap naar een opleiding. 

Leesgezelschappen boden dus ook een vorm van educatie.
9
  

De functie van leesgezelschappen is inmiddels aanzienlijk veranderd. In de 18
e
 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 weer nieuwe bevolkingsgroepen in aanraking 

gekomen met de leesgezelschappen. Rond de twintigste eeuw werden er meer bibliotheken 

opgericht, en dat verminderde de populariteit van de leesgezelschappen. 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 en expliciet geschreven literatuur;
10

 en de tweede 
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feministische golf, die officieel gedateerd is rond 1967. In dit jaar schreef Joke Kool-Smit het 

artikel Het onbehagen van de vrouw
11

 en zette hiermee de vrouwenemancipatie 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.
12

 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.
13

  

 

1.2 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, dit boek zal de maand erna in de show besproken worden. Soms wordt 

de auteur uitgenodigd, maar vaak bespreekt Oprah het boek naar aanleiding van brieven van 

lezers.
14

 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 onder 

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 staan geregistreerd is het niet bekend hoeveel van dit soort leesgroepen 

er bestaan. Men schat dat er momenteel in Nederland tussen de drie- en de vijfduizend 

leesgroepen bestaan.
15

 

Naast het onderscheid tussen de georganiseerde en de ‘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 zij lezen. De ene leesgroep 

leest alle soorten boeken en een andere groep leest alleen maar historische romans, 

Engelstalige literatuur of poëzie.
16

  

Een beknopte en algemene definitie van een leesgroep, vastgesteld door Hartley, is: 

‘een groep mensen die op reguliere basis regelmatig samen komt om over boeken te 

discussiëren’.
17

 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.  

  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. 
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1.3 Het karakter van leesgroepen 
Leesgroepen zijn een interessant onderwerp van onderzoek waarvan de resultaten veel kunnen 

betekenen voor de 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 beweegreden 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. 

Deze leesgroepen maken regelmatig afspraken met de boekhandelaar in de buurt over speciale 

boekprijzen. Daarnaast organiseert de boekhandelaar soms speciale avonden met instructies 

over boeken voor de leesgroepen uit de buurt.
18

   

 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 en 

hebben zelfontplooiing door middel van literatuur als doel. 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 ‘vrouwen-onderwerpen’ waarvoor geen gespecialiseerde 

kennis nodig is om het te begrijpen. Tot slot formuleert Long nog een laatste punt en dat is de 

‘sisterhood’ binnen een leesgroep: de vrouwen bij een leesgroep zijn solidair met elkaar en 

hebben door de leesgroep een bepaalde vertrouwensband met elkaar. Zij nemen elkaar serieus 

en voeren geordende en serieuze discussies. 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 dit geldt ook buiten de leesgroep.
19

  

    Deze vertrouwensband, door Long ‘sisterhood’ genoemd, kwam ook naar voren uit 

een onderzoek dat Jenny Hartley deed naar leesgroepen in Amerika. Door middel 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 te vieren 

(verjaardagen, feestdagen). Ondanks dat leesgroepen zeer verschillend kunnen functioneren 

hebben ze één ding gemeen: de boeken en de leden die nodig zijn voor een bijeenkomst met 

de leesgroep.
20

  

Vaak ontstaan er binnen de vertrouwelijke huiselijke sfeer verschillende tradities 

binnen leesgroepen. Een voorbeeld hiervan is het meenemen van eten of drinken, het nuttigen 

hiervan speelt vaak een belangrijke rol tijdens de bijeenkomsten. Wel gaven de leesgroepen 

die Hartley bestudeerde aan dat zij ervoor waken dat het lezen het hoofddoel moet blijven in 
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plaats van het koken voor elkaar.
21

 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?
22

  

 

1.4 Discussies van leesgroepen 
Ook naar de aard van discussie wordt onderzoek gedaan. Met name door enquêtes, interviews 

en observaties is kennis verkregen over de werkwijze binnen de discussies die leesgroepen 

voeren.  

   Met enquêtes werd kennis verkregen over het soort boeken dat 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 en interviewde 

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.
23

  

   In 2009-2010 is er in het kader van een onderzoekscollege aan Rijksuniversiteit 

onderzoek gedaan naar de Stichting Literatuurclubs Drenthe (SLD). 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 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.
24

 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 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. De conclusies is 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.
25

 

 SLD heeft een aantal overeenkomsten met de stichting waardoor dit onderzoek wordt 

uitgevoerd, Stichting Senia Literair.  
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2. 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 in een grote naam binnen de leesgroepen in Nederland; de stichting 

begeleidt ongeveer 350 leesgezelschappen in alle provincies, behalve in Drenthe, waar de 

SLD actief is.
 26

 

    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 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.  

 

2.1 Organisatie 
Senia streeft er naar om boeken en leeswijzers aan te bieden die verschillende soorten lezers 

kunnen 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.
27

 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.
28

 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.’
29

 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.
30

  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 ook een 

leesgroep filosofie, waarin filosofische werken gelezen en besproken worden.
31

 

    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.
32

 Het kiezen voor een bepaalde taal of een bepaald 

thema hoeft niet per definitie te betekenen dat er binnen die groep geen 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. 

 Naast het opzetten van leesgroepen en het verzorgen van een boekenlijst en de 

leeswijzers organiseert Senia Literair ook jaarlijks 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.
33
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Daarnaast organiseert Senia op verschillende locaties in Nederland jaarlijks de 

‘inspiratiedagen’, die plaatsvinden in de periode dat de nieuwe boekenlijsten aan de groepen 

worden toegestuurd. Tijdens deze dagen geeft de stichting informatie over het beleid, het 

aantal leesgroepen en nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast wordt de samenstelling van de 

boekenlijsten bekend gemaakt. De leden van de werkgroepen lichten tijdens de 

inspiratiedagen toe hoe de gekozen boeken in het literaire of geschiedkundige landschap 

passen.
34

 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. 

 

2.2 Werkwijze 
De stichting start een leesgroep door een oproep in een lokale krant te plaatsen of door een 

oproep 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.
35

 Naar aanleiding van 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.
36

 

    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 contact 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. 

 

2.3 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.
37

 Leden van de leesgroepen kunnen op het forum van 

Stichting Senia raad geven over welke boeken zij graag terug zouden willen zien op de 

boekenlijst.  

Momenteel bestaat de boekenlijst met Nederlandse of in het Nederlands vertaalde 

boeken uit 50 titels. Deze lijst wordt elk jaar met ongeveer vijftien nieuwe titels aangevuld. 

Dit jaar bestond die aanvulling uit twaalf boeken uit de Nederlandse literatuur en zes 

vertaalde romans. De stichting streeft er naar te variëren in moeilijkheidsgraad en dikte van 

het boek.
38

 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 dit 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) 
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en geschiedenis met als subthema familiegeschiedenis. Deze 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’.
39

  

 

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.
40

 

  

2.4 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 zijn geheel gemaakt door leden van de werkgroep.  

De stichting stelt dat de leeswijzers de kern van de discussie vormen.
41

 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 eens inbreng te 

krijgen van een neerlandicus door middel van het project ‘Neerlandicus op bezoek’.
42

 Senia 

verstrekt de leeswijzers van de gekozen boeken aan de leesgroepen uit de boekenlijst en 

daarnaast kunnen er ook 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 worden gevraagd om de vragen te bedenken die passen bij de verschillende 

onderdelen van de interpretatie (doorgaans bij ieder deel van de interpretatie 1 á 2 vragen). 

Daarnaast bedenken zij ook enkele vragen die buiten de interpretatie vallen, dit zijn 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.  

  

2.5 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 kwalitatieve leeswijzers, maar om de leeswijzer verder te optimaliseren 

zal gekeken moeten worden naar het gebruik van de leeswijzers. Sluit de 

achtergrondinformatie in de leeswijzer aan bij de behoeftes van de leesgroepen? Op welke 
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manier gebruiken de leesgroepen de leesvragen en discussietips en op welke manier kunnen 

de leesvragen nog effectiever ingezet worden?  

 

Om antwoord te krijgen op deze vraag zijn in de volgende hoofdstukken een aantal boeken en 

leeswijzers geanalyseerd. De observaties van de bijeenkomsten en 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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3. Leesstijlen: Theo Witte 
 

Geen enkel boek is hetzelfde en geen enkele lezer leest een boek op exact dezelfde manier. 

Verschillende boeken hebben hun eigen tekstuele kenmerken en verhaallijn die het boek 

uniek maken. De manier waarop lezers lezen wordt mede bepaald door de lees- en 

levenservaring van deze persoon. Afhankelijk van de boekkenmerken en kenmerken van de 

lezer, past een leesstijl bij een boek of lezer. Theo Witte onderscheidt in zijn 

promotieonderzoek Het oog van de meester zes verschillende leesstijlen, namelijk: belevend, 

herkennend, reflecterend, interpreterend, letterkundig en academisch lezen. Bij deze 

leesstijlen beschrijft Witte een aantal boekkenmerken en lezerskenmerken, waardoor bekeken 

kan worden bij welke leesstijl een boek past.   

De leesstijlen die door Witte  in zijn promotieonderzoek Het oog van de meester zijn 

geformuleerd, zijn ontworpen naar aanleiding van de problemen in de huidige situatie binnen 

de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Het verschil tussen de niveaus van de leerlingen 

maakt het voor de docent erg moeilijk om de leerlingen op een goede manier te begeleiden. 

Samen met een docentenpanel ontwikkelde Witte een competentiemodel dat binnen het 

voortgezet onderwijs ingezet kan worden om de verschillen in niveau tussen leerlingen te 

verkleinen en de begeleiding vanuit de docent te verbeteren.
43

  

Het competentiemodel van Witte is ook buiten het onderwijs zeer bruikbaar. De 

leerlingkenmerken kunnen lezerkenmerken genoemd worden die de vaardigheden van de 

lezer omschrijven. Omdat het buiten het onderwijs (vaak) niet over ontwikkeling van de 

literaire competentie gaat, zullen de termen competentie en niveau binnen dit onderzoek niet 

gebruikt worden. De verschillende manieren van lezen die bij de niveaus van Witte passen 

worden door ons gezien als verschillende leesstijlen. De leesstijlen hebben hun eigen 

kenmerken die voortborduren op de voorgaande leesstijl. In het geval van het onderwijs groeit 

de leerling steeds verder in leesniveau door de educatie en de ervaringen die hij opdoet met 

lezen. Binnen de leesgroepen van Senia hebben de leden inmiddels al redelijk veel levens- en 

leeservaringen opgedaan waardoor gezegd kan worden dat zij zich hier inmiddels voldoende 

in hebben ontwikkeld. Het verder ontwikkelen van de leesvaardigheid is wel mogelijk bij de 

leden van de leesgroepen, maar dit is geen doel op zich. De leesstijlen in het model van Witte 

zijn zoals gezegd cumulatief, de vaardigheden die de lezer heeft opgedaan in de herkennende  

leesstijl neemt hij mee naar de volgende leesstijl: de reflecterende leesstijl. Dit betekent niet 

dat iemand die in staat is om boeken die bij een letterkundige leesstijl passen te lezen, geen 

boeken kan lezen die passen bij een reflecterende leesstijl. Boeken die passen bij de 

reflecterende leesstijl zullen in dit geval geen beroep doen op de vaardigheden en ervaringen 

die nodig zijn voor het lezen van boeken die passen bij de letterkundige leesstijl. 

Witte heeft zoals gezegd een instrument ontwikkeld dat bestaat uit zes leesstijlen. Per leesstijl 

geeft hij een beschrijving van de boekkenmerken, de lezerskenmerken en hoofddoelen 

waardoor iedere leesstijl is te karakteriseren volgens een aantal vaststaande criteria. Hieronder 

staan de verschillende leesstijlen beschreven, waarbij er aandacht is voor de tekstuele 

kenmerken, de kenmerken van de lezer en de kenmerken van de  leeswijzer bij de 

verschillende leesstijlen.
44

 

 

Belevend lezen 

Boeken die passen bij de belevende leesstijl hebben een eenvoudige structuur en zijn in een 

hoog tempo te lezen. Het boek is humoristisch, spannend, dramatisch of spectaculair. De lezer 

leest dit boek met het doel zich te amuseren. De leesvragen die bij deze teksten passen zijn 

enkel gericht op elementair tekstbegrip. De boeken zijn gemakkelijk om te lezen en 

veronderstellen geen gespecificeerde kennis bij de lezer.  
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Herkennend lezen 

Boeken die passen bij deze leesstijl gaan over, voor de lezer, herkenbare onderwerpen en 

personages. Dit zorgt ervoor dat de lezer zich makkelijk in kan leven in het verhaal. De 

verhaallijn is dramatisch en meeslepend, daarnaast bevat het verhaal weinig obstakels zoals 

tijdsprongen, perspectiefwisselingen of ‘open plekken’. Het boek is vrij eenvoudig te lezen en 

de lezer leest met het doel zich te ontspannen waarbij hij veel dingen uit zijn eigen leven in 

het verhaal kan herkennen. De leesvragen die passen bij deze leesstijl zijn voornamelijk 

gericht op identificatie, hiermee wordt de herkennende manier van lezen gestimuleerd. De 

lezer identificeert zich met het verhaal en/of de personages en er worden verbanden gelegd 

tussen de fictieve en de werkelijke wereld.  

 

Reflecterend lezen 

De boeken die bij de reflecterende leesstijl passen hebben sociale, morele en psychologische 

vraagstukken als onderwerp. De boodschap of het thema is tamelijk eenduidig maar bevat 

soms wel een diepere laag. De structuur van deze boeken is soms complex, maar blijft wel 

duidelijk voor de lezer. De lezer van dit type boeken is nieuwsgierig naar de wereld en het 

leven van anderen en vindt het leuk om hier naar aanleiding van het boek over na te denken. 

De leesvragen die bij deze leesstijl passen spelen in op het plezier dat de lezer haalt uit het 

nadenken over het boek. De lezer identificeert zich met de personages en hij wordt daarnaast 

gestimuleerd zich te verplaatsen in het verhaal en/of de personages. Daarnaast zal de lezer de 

causale verbanden op handelings- en gedragsniveau gaan analyseren en de bevindingen naar 

aanleiding van het lezen kritisch gaan relateren aan de eigen kennis en opvattingen. Tot slot 

zal de lezer gemotiveerd worden om spanningsverwekkende technieken te gaan herkennen en 

deze te interpreteren samen met betekenisvolle verhaalelementen. De boeken prikkelen de 

lezer waardoor deze gaat nadenken over het verhaal, hierbij geeft de lezer ook een eigen 

mening over de gebeurtenissen en handelingen die plaats vinden binnen het verhaal.  

 

Interpreterend (esthetisch) lezen  

Het lezen van boeken die bij deze leesstijl passen vergt soms veel inspanning van de lezer. Dit 

komt doordat de boeken redelijk veel algemene kennis veronderstellen en het verhaal en het 

gedrag van de personages minder voorspelbaar is. Daarnaast zitten er veel open plekken in het 

verhaal. De verhalen zijn meerduidig en het taalgebruik en de structuur van het verhaal 

kunnen complex (soms zelfs ‘taai’) zijn. De lezer heeft belangstelling voor literatuur en de 

verteltechnieken die in de boeken worden toegepast, hij heeft een esthetisch besef en ziet 

literatuur als kunstvorm. De lezer stelt zich empathisch op en wil de personages begrijpen, hij 

vindt het leuk om het verhaal te analyseren en interpreteren en gaat op zoek naar interne 

verbanden binnen het verhaal. De leesvragen die bij deze leesstijl passen zijn sterk gericht op 

de interne verbanden binnen het verhaal en vragen de lezer om de betekenis en de bedoeling 

van de tekst te achterhalen. Er wordt gevraagd om de diepere betekenislagen te construeren 

door na te denken over de losse eindjes, de technieken van de schrijver. Daarnaast spelen ook 

de thema’s en motieven binnen het verhaal hierin een belangrijke rol. Bij deze leesstijl zal de 

lezer niet meer alleen nadenken over dat wat er in het verhaal gebeurt, maar ook wat dit 

betekent.  

 

Letterkundig lezen 

De inhoud van boeken die bij de letterkundige leesstijl passen staat over het algemeen ver van 

de wereld van de lezer af. Het boek doet een beroep op de culturele, poëticale en literaire 

kennis van de lezer. Daarnaast is het taalgebruik, de thematiek en de structuur relatief 

complex. Bij oudere teksten in deze leesstijl zijn gedateerde vertetechnische procedés, taal en 

stijl aanwezig. De lezer van boeken uit deze leesstijl heeft interesse voor literaire klassiekers 
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en heeft ook belangstelling voor de literair-historische context van het boek. De lezer kan de 

eigen leefwereld en leeservaringen makkelijk abstraheren en leest boeken om de literatuur, 

cultuur en wereld te begrijpen en om hier op een esthetische manier van te genieten. Tijdens 

het lezen legt de lezer tekstinterne en –externe verbanden. In de leesvragen die passen bij deze 

leesstijl wordt de lezer gevraagd om de betekenis van de tekst te verbreden naar een literair 

historische context. De aandacht is hier dus niet meer enkel op het werk gericht. De 

belangrijke aandachtspunten in de leesvragen zijn de symbolische betekenislaag, de literaire 

stijl en conventies, klassieke teksten en auteurs en de verschillende stromingen binnen de 

literatuur. De lezer zal de tekst gaan relateren aan de literaire historische context en poëticale 

opvattingen van de auteur en zal bij het interpreteren van de symbolen, metaforen en het 

construeren van de onderliggende boodschap achtergrondinformatie raadplegen. De lezer 

kijkt bij het geven van een betekenis niet alleen meer naar de kenmerken van het boek zelf, 

maar kijkt ook naar de literaire historische context. Daarnaast schroomt hij niet om 

achtergrondinformatie te raadplegen om het boek beter te kunnen interpreteren.  

 

Academisch lezen 

De academische leesstijl veronderstelt veel algemene, culturele en literaire kennis bij de lezer. 

In de boeken die bij deze leesstijl passen zitten veel verwijzingen naar andere (literaire) 

kunstwerken en de boeken nodigen uit tot verdere bestudering en verdieping. De boeken zijn 

complex en ondoorzichtig door de gelaagdheid. De auteur van dit soort boeken hanteert een 

geraffineerde stijl. De lezer moet zeer belezen zijn en zal veel klassieke werken moeten 

kennen om de boeken binnen deze leesstijl goed te kunnen begrijpen en interpreteren. De 

lezer is breed en diepgaand ontwikkeld op algemeen en cultureel vlak en heeft interesse voor 

de literatuurwetenschap. Dit type boeken wordt gelezen om vat te krijgen op zichzelf en op de 

wereld. Tijdens het lezen zullen intertekstuele verbanden gelegd worden en er kan er naar 

aanleiding van de lezing van het boek literatuurwetenschappelijk onderzoek gedaan worden. 

De leesvragen die passen bij deze leesstijl zijn met name gericht op filosofische en 

literatuurwetenschappelijke oriëntaties waarbij de vorm en stijlexperimenten worden 

besproken. De boeken worden gerelateerd aan andere teksten, verschijnselen, ideeën en 

kennisdomeinen en de lezer zal hierbij andere soorten teksten zoals wetenschappelijke 

artikelen raadplegen. Het lezen van boeken uit deze leesstijl wordt vaak uitgebreid met 

literatuurwetenschappelijk onderzoek, daarnaast worden andere disciplines gebruikt voor de 

interpretatie en het onderzoeken van deze boeken.  

 

Toepassen leesstijlen 

Met het instrument van Witte kunnen de boeken en de leeswijzers die de leesgroepen van 

Senia lezen ingedeeld worden bij de juiste leesstijl. Per leesstijl beschrijft Witte een aantal 

dimensies met daarbij de indicatoren waarmee de leesstijl bepaald kan worden.
1
 De dimensies 

en de indicatoren die hierbij horen zijn: inspanningsbereidheid (benodigde tijd), persoonlijke 

ontwikkeling en geletterdheid (algemene kennis en levenservaring, specifieke culturele en 

literaire kennis), vertrouwdheid met literaire stijl (woordkeuze, zinsconstructies, betekenis 

(stijlvormen)), vertrouwdheid met literaire procedés (perspectief, chronologie, handeling, 

verhaallijn, betekenislaag) en vertrouwdheid met literaire personages (hoeveelheid, karakter, 

verhoudingen).
45

 De mate en vorm waarin deze indicatoren voorkomen bepalen de leesstijl 

van het boek. Omdat de boeken en leeswijzers gelezen worden door volwassenen die 

inmiddels (redelijk) geoefende lezers zijn, hoeven zij niet meer gemotiveerd te worden en 

wordt de tijdsinspanning bij de typering van de boeken in dit onderzoek niet meegenomen. 

Daarnaast zijn de persoonlijke ontwikkeling en geletterdheid niet van toepassing; het gaat in 

                                                      
1
 Zie bijlage 1 voor de schema’s met de dimensies en indicatoren per leesstijl. 
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dit onderzoek niet om leerlingen die nog volop in ontwikkeling zijn wat betreft kennis en 

leeservaringen maar over volwassenen die minstens 6 tot 7 boeken per jaar lezen. Van de 

lezers wordt verondersteld dat ze voldoende levens- en leeservaring hebben om de boeken van 

de boekenlijst van Senia zonder grote problemen te kunnen lezen.  
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4. Boeken en leeswijzers: analyse 
 

In dit hoofdstuk zijn de boeken en de leeswijzers die gebruikt zijn voor dit onderzoek 

geanalyseerd. Daarnaast is beschreven hoe tot de selectie van deze boeken is gekomen. Van 

de twee boeken die in dit hoofdstuk besproken zijn wordt eerst een korte samenvatting 

gegeven. Vervolgens zal het boek geanalyseerd en getypeerd worden aan de hand van de 

leesstijlen van Theo Witte. Naast de analyse van het boek zal ook de leeswijzer die bij het 

boek hoort besproken worden aan de hand van de leesstijlen van Theo Witte.  

 

4.1 Verantwoording gekozen boeken 
Senia Literair geeft leesgroepen volledige vrijheid om te bepalen welke boeken ze van de 

boekenlijst lezen en in welke volgorde zij de boeken bespreken. De leesgroepen geven voor 

de zomer aan welke boeken zij in het nieuwe seizoen  gaan lezen en Senia stuurt vervolgens 

de leeswijzers aan de leden. De groepen plannen zelf de data voor hun bijeenkomsten. Voor 

ons onderzoek betekent deze vrijheid dat wij vooraf niet weten waar en wanneer een boek 

besproken wordt. Daarom is besloten om een aantal praktische uitgangspunten te nemen bij 

het selecteren van de boeken die gebruikt zijn voor dit onderzoek. Er is een selectie gemaakt 

van de meest gekozen boeken uit de boekenlijst van Senia. Van deze boeken hebben wij de 

meeste zekerheid dat ze (vaak) besproken zullen worden in de leesgroepen. Een tweede 

praktische overweging komt voort uit het feit dat een deel van de leeswijzers door studenten 

Nederlands zijn gemaakt en een deel van de leeswijzers door (gepensioneerde) Neerlandici. 

Het is mogelijk dat de leeswijzers die door de studenten zijn gemaakt een andere benadering 

van het boek hebben dan de leeswijzers die zijn gemaakt door Neerlandici. Om de leeswijzers 

van de boeken goed te kunnen vergelijken is er besloten om alleen boeken te kiezen waarvan 

de leeswijzer is gemaakt door studenten Nederlands.  

De boeken die na deze selectie zijn overgebleven uit de lijst met populaire boeken 

zijn: Tikkop van Adriaan van Dis, Sprakeloos van Tom Lanoye, De vrouw die zegt dat zij mijn 

moeder is van Judith Uyterlinde, Kamer van Emma Donoghue, De schilder en het meisje van 

Margriet de Moor, De stad der blinden van Jose Saramago, Het stenen bruidsbed van Harry 

Mulisch en Nest van Sanneke van Hassel. Uit deze titels is een selectie gemaakt op basis van 

thema of onderwerp van het boek. Per deelonderzoek zullen twee boeken geanalyseerd 

worden, daarnaast zullen er van ieder boek drie bijeenkomsten van leesgroepen worden 

geobserveerd. Om de bevindingen van de analyses van de boeken en de observaties samen te 

kunnen voegen is het belangrijk dat de twee boeken voor zover mogelijk een aantal 

overeenkomsten in thema, onderwerpen en leesstijl hebben omdat dit effect kan hebben op de 

bespreking van het boek. Voor dit deelonderzoek is in eerste instantie gekozen voor drie 

boeken, namelijk: Tikkop, Het stenen bruidsbed en De schilder en het meisje. De 

onderwerpen van deze boeken hebben allemaal te maken met geschiedkundige 

gebeurtenissen. Tikkop en De schilder en het meisje  komen qua leesstijl ook in grote mate 

overeen.  

Na de selectie van de boeken zijn de leesgroepen benaderd. De directrice van Senia 

Literair, Ineke van de Rotte, heeft een e-mail gestuurd aan alle groepen die één of meer van de 

gekozen boeken op hun leeslijst hadden staan.
2
 In deze e-mail zijn de leesgroepen gevraagd 

om hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek indien zij in de maanden april en mei één 

van deze boeken lazen. De reactie van de leesgroepen kon gestuurd worden naar een e-

mailadres dat speciaal voor dit onderzoek is aangemaakt. Omdat de organisatie van de 

leesgroepen in Amsterdam niet bij Senia Literair is ondergebracht maar bij de ANBO, vallen 

deze leesgroepen in eerste instantie buiten onze doelgroep. Na een aantal weken bleek dat de 

                                                      
2
 Zie bijlage 2 voor de e-mail die Ineke van de Rotte aan de geselecteerde leesgroepen heeft gestuurd.  
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respons op onze oproep vanuit de leesgroepen van Senia niet voldoende was, daarom zijn ook 

de leesgroepen die ondergebracht zijn bij de ANBO in Amsterdam benaderd. Deze groepen 

worden op dezelfde manier georganiseerd als de leesgroepen van Senia en gebruiken de 

leeswijzers van Senia voor hun besprekingen. Nadat ook de Amsterdamse leesgroepen zijn 

benaderd, waren er voldoende reacties van groepen de wilde meewerken aan dit onderzoek.  

 Voor het werven van leesgroepen die mee wilden werken aan ons onderzoek is een e-

mailadres aangemaakt, toch hebben veel groepen een e-mail naar de medewerkers van Senia 

gestuurd. Het is hierdoor niet duidelijk hoeveel reacties er precies zijn gestuurd en hoeveel 

hier positief en negatief van waren omdat het mogelijk is dat e-mails niet op de juiste plek zijn 

aangekomen. Volgens de administratie van het e-mailadres dat voor dit onderzoek is gebruikt 

hebben 96 van de 141 leesgroepen gereageerd. Van de respondenten waren 25 leesgroepen 

bereid om mee te werken aan ons onderzoek. Een aantal leesgroepen bespreken het boek ook 

buiten de periode waarin de observaties gepland waren, deze groepen zijn op de reservelijst 

gezet.  

Naar aanleiding van de reacties van de leesgroepen en de spreiding over de maanden is 

voor dit deelonderzoek gekozen voor Tikkop en De schilder en het meisje. Voor Het stenen 

bruidsbed is maar één reactie binnen gekomen waardoor dit boek af is gevallen. Hieronder 

zullen deze twee boeken worden besproken door eerst een korte inleiding te geven op het 

boek, vervolgens zullen het boek en de leeswijzer aan de hand van het model van Theo Witte 

worden geanalyseerd. Tot slot zal een eerste conclusie over het boek en de leeswijzer worden 

geformuleerd. 

 

 

4.2 Tikkop  

 
4.2.1 Inleiding 

Tikkop (2010) speelt zich af in Zuid-Afrika in de periode na de afschaffing van de apartheid. 

De twee hoofdpersonen zijn Mulder en Donald, zij hebben veertig jaar geleden samen in het 

internationale verzet gezeten tegen de apartheid. Na een onverwachte ontmoeting in Frankrijk, 

waar Mulder woont, nodigt Donald hem uit voor een geheugenreis door Zuid-Afrika. Met 

deze reis hoopt Mulder weer gedeeltes van zijn geheugen terug te krijgen die hij kwijt is 

geraakt door twee kleine beroertes. Tikkop gaat over vriendschap, verraad, de liefde voor een 

taal en het land en over de politiek in Zuid-Afrika. Tijdens het verblijf van Mulder in Zuid-

Afrika maken de mannen veel mee waardoor ze elkaar beter leren kennen, iets wat in de tijd 

van het verzet niet mogelijk was. Beiden voelen ze een band met het onderdorp waar de 

lokale bevolking woont en proberen hulp te bieden aan de bewoners van het dorp. De 

verbondenheid die ze voelen met het dorp is echter niet wederzijds. De frictie tussen de twee 

heren en de dorpbewoners zorgt voor situaties die raken aan morele en sociale vraagstukken, 

zoals het in huis nemen van één jongen uit het dorp en hem te laten afkicken van zijn 

tikverslaving.  

 

4.2.2 Boekanalyse 

Tikkop is een boek dat bij de reflecterende leesstijl past. Het bevat thema’s zoals de desillusie 

van het oplossen van de problemen na het afschaffen van de apartheid en vriendschap. Het 

tussen twee culturen staan is ook een belangrijk thema in deze roman, dit is zichtbaar bij de 

personages Donald en Mulder, maar ook bij Hendrik, de jongen die Donald en Mulder van 

zijn tikverslaving af proberen te helpen. Ook het verleden speelt samen met de impliciete 

politieke aanklacht die deze roman is tegen de huidige situatie in Afrika een belangrijke rol. 

De thema’s in de roman zijn redelijk eenduidig. Ongeacht de diepere betekenislagen blijft de 

structuur van het verhaal duidelijk; er is geen sprake van een meerduidig verhaal. De roman 
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gaat over onderwerpen die appelleren aan sociale en morele vraagstukken die de lezer aan het 

denken kunnen zetten. Deze onderwerpen sluiten niet direct aan bij de belevingswereld van de 

lezers zoals de onderwerpen van romans die passen bij de herkennende leesstijl, maar wekt de 

interesse van de lezer die nieuwsgierig is naar de wereld en het leven van anderen. Dit past bij 

de reflecterende leesstijl. Tijdens en na het lezen zal de lezer zijn bevindingen relateren aan 

eigen kennis en opvattingen. De structuur van het verhaal is eenduidig maar toch enigszins 

complex door de flashbacks. Door middel van de flashbacks komt de lezer te weten wat zich 

veertig jaar eerder heeft afgespeeld tussen Donald en Mulder. De flashbacks die de 

chronologische structuur van de roman verbreken passen bij de reflecterende leesstijl: de lezer 

verbindt de fragmenten en reconstrueert de verhaallijn. Daarnaast zal de lezer de flashback 

kunnen gaan herkennen als een spanningsverwekkende techniek van de auteur. Ondanks de 

enigszins complexe structuur van de roman kan niet gesteld worden dat de roman zou passen 

bij de interpreterende leesstijl, de personages gedragen zich redelijk voorspelbaar en de lezer 

heeft daarnaast niet veel algemene kennis nodig om de roman zonder veel inspanning te 

kunnen lezen en begrijpen.  

De roman doet een beroep op de taalvaardigheid van de lezer. Om de Zuid-Afrikaanse 

zinnen in het boek te kunnen lezen moet de lezer soms iets meer moeite doen om deze te 

begrijpen. Het lezen van dit boek is niet meer alleen een vorm van ontspanning maar het 

prikkelt de lezer en er zal interesse voor de vertelwijze en het taalgebruik ontstaan.  

De lezer zal de karakters van de hoofdpersonen Mulder en Donald steeds beter kennen 

naarmate hij verder leest in het verhaal, hierdoor kan de lezer zich gaan identificeren met de 

personages. De karakterbeschrijvingen geven informatie over de hoofdpersonen, maar ook 

door interactie tussen de personages leert de lezer de karakters van Mulder en Donald beter 

kennen. Doordat de hoofdpersonages zich bezig houden met morele vraagstukken zal de lezer 

hun handelingen analyseren en zijn bevindingen gaan relateren aan eigen kennis en 

opvattingen. De roman zal de lezer in eerste instantie alleen op een reflecterende manier laten 

nadenken over het handelen van de personages, de tekst geeft geen aanleiding om de 

gebruikte verteltechnieken in het verhaal te gaan interpreteren. 

 

4.2.3 Leeswijzeranalyse  

De leeswijzer is grofweg te verdelen in twee delen. Het eerste deel is een inleidend deel 

waarin een korte samenvatting wordt gegeven, daarnaast wordt een interpretatie en een 

analyse van de kenmerken van het boek gegeven. In het eerste deel van de leeswijzer worden 

onder andere de thema’s, personages en motieven, reacties van de pers en informatie over de 

auteur gegeven. Het tweede deel van de leeswijzer bestaat uit (discussie)vragen.  

In deze analyse zal ten eerste bepaald worden welke leesstijl het beste bij past de 

onderdelen uit het eerste deel van de leeswijzer. Vervolgens worden de leesstijlen die passen 

bij de (discussie)vragen uit het tweede deel van de leeswijzer besproken. De leesstijlen zijn 

bepaald naar aanleiding van de kenmerken van de leesstijlen en de daarbij passende 

leesvragen die in het voorgaande hoofdstuk zijn beschreven.
3
  

Het eerste deel van de leeswijzer begint met een samenvatting van het verhaal. Omdat 

dit een beknopte weergave is van het verhaal en er niet op tekstuele aspecten in wordt gegaan, 

is het lastig om een leesstijl te verbinden aan de samenvatting. De lezer frist zijn geheugen 

met de samenvatting op om vervolgens naar de volgende onderdelen te gaan.  

Het tweede onderdeel in de leeswijzer is de interpretatie van het boek. In dit onderdeel 

worden de structuur en tijd, thematiek en motieven, politiek, vertelperspectief, personages, 

titelverklaring en de situering binnen het werk besproken. De interpretatie wordt bijna in zijn 

geheel op een reflecterende wijze besproken, een logische verklaring hiervoor kan zijn dat de 

                                                      
3
 Zie bijlage 3 voor de volledige uitwerking van de typeringen van de onderdelen en vragen in leeswijzer bij 

Tikkop.  
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onderwerpen als thematiek en motieven volgens de leesstijlen van Witte passen bij een 

bespreking volgens de reflecterende leesstijl. De interpretatie van de roman in de inleidende 

teksten van de leeswijzer zet de lezer aan tot nadenken over de roman. De lezer zal het 

verhaal en de thematiek gaan overdenken en kan dit met behulp van zijn eigen kennis en 

opvattingen gaan plaatsen binnen het verhaal. De tekstuele verbanden worden beschreven, 

maar er wordt over het algemeen geen diepere betekenislaag geconstrueerd. Daarnaast kan de 

lezer de verhaallijn beter reconstrueren met behulp van de inleidende tekst in de leeswijzer; 

hij denkt bijvoorbeeld na over welke rol de personages speelden in het verhaal. De lezer zal 

aandacht krijgen voor betekenisvolle verhaalelementen doordat deze worden besproken in de 

leeswijzer. Hierdoor zal de lezer verder na gaan denken over de roman en bijvoorbeeld de 

thema’s die in de roman zijn verwerkt. De interpretatie in de inleidende tekst van de 

leeswijzer past niet alleen bij de reflecterende leesstijl, ook andere leesstijlen passen bij de 

interpretatie. Zo wordt in de leeswijzer vermeld dat het personage Stienie staat voor de blanke 

bevolking in Zuid-Afrika, er wordt een betekenis aan haar personage verbonden wat past bij 

de interpreterende leesstijl. Ten slotte wordt er in de interpretatie ook af en toe 

achtergrondinformatie gegeven en wordt de roman in een bredere historische context 

geplaatst. De historische context waarbij de afschaffing van de apartheid hoort wordt 

besproken bij de beschrijving van de politieke situatie in Zuid Afrika. Het geven van 

achtergrondinformatie en het plaatsen in een historische context zorgen ervoor dat de lezer 

zich beter kan verplaatsen in het verhaal en de personages van het boek. De interpretatie sluit 

af met het onderdeel waarin Tikkop binnen het oeuvre van Van Dis wordt besproken. Er is 

aandacht voor ander werk van Van Dis, De Wandelaar en daarnaast ook voor de liefde voor 

het land Zuid-Afrika en de taal die hier gesproken wordt. Het geven van 

achtergrondinformatie over de opvattingen van de auteur past bij de letterkundige leesstijl, 

Tikkop wordt in dit onderdeel in een bredere context geplaatst. 

Eén van de onderwerpen die in het eerste deel besproken wordt zijn de reacties van de 

pers, deze worden beknopt samengevat. Daarnaast wordt ook de biografie van de auteur 

beschreven. Door het geven van deze informatie kan het boek in een bredere literaire context 

geplaatst worden en kan de lezer betekenis gaan geven aan het boek binnen het oeuvre van de 

auteur, dit past bij de letterkundige leesstijl.  

Het tweede deel van de leeswijzer bestaat uit de vragen en discussietips. Dit deel 

kunnen de leesgroepen gebruiken voor de structurering van de bespreking of alleen als 

handvat om een gesprek te starten. De manier waarop de leeswijzer kan worden ingezet is vrij 

en wordt bepaald door de leesgroep zelf. De vragen in de leeswijzer gaan over het algemeen 

over de roman zelf. Daarnaast vormen onderwerpen uit het boek in de discussievragen de 

aanleiding om een discussie te starten over een onderwerp dat ook raakt aan de huidige 

Nederlandse context. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen die raken aan het geloof 

of de Nederlandse politiek. 

De leesvragen uit de leeswijzer die is gemaakt bij Tikkop passen bijna allemaal bij de 

reflecterende leesstijl. De vragen gaan over de roman zelf, over de personages en vragen de 

lezer om zijn of haar mening hierover. Een voorbeeld hiervan is: ‘Hebben Mulder en Donald 

juist gehandeld met betrekking tot Hendrik?’ De lezer wordt gevraagd of het goed is of niet 

wat de heren hebben ondernomen. Een tweede voorbeeld van een vraag is: ‘Past het einde van 

het verhaal bij de roman?’ De lezer wordt gevraagd zijn mening te geven over het einde van 

het boek. Een enkele keer past een vraag beter bij de herkennende leesstijl, zoals: ‘Hoeveel 

tijd bestrijkt de roman ongeveer’, waarbij er een antwoord gegeven moet worden die uit de 

tekst zelf opgemaakt kan worden. Naast de vragen die passen bij de reflecterende en de 

herkennende leesstijl passen enkele vragen bij de interpreterende leesstijl. Een voorbeeld van 

een vraag die bij de interpreterende leesstijl past is: ‘Waar staat Hendrik symbool voor in het 

boek?’. De lezer wordt gevraagd om betekenis te geven aan een personage, dit gaat verder dan 
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de reflecterende leesstijl, er bij deze vraag aandacht is voor de interne verbanden in het 

verhaal.  

De laatste twee vragen in de leeswijzer zijn discussievragen. De lezer wordt gevraagd 

zijn mening te geven over de Islam in Nederland. Deze vraag wordt gesteld naar aanleiding 

van het laatste hoofdstuk in het boek waarin Mulder een kop in de krant leest waarin 

geschreven wordt over de angst voor de Islam. De lezer wordt naar zijn of haar mening 

gevraagd over een onderwerp uit het boek. Dit past dit bij de reflecterende leesstijl. Daarnaast 

is het bij de discussievragen ook de bedoeling dat de lezer verder kijkt dan alleen naar het 

verhaal, de lezer zal zijn mening moeten geven over het onderwerp dat in het boek ter sprake 

komt maar dan in de context van de huidige maatschappij. Tijdens de discussie over de Islam 

in Nederland legt de lezer tekst-externe verbanden en geeft hier zijn mening over wat ook past 

bij de reflecterende leesstijl. De tweede discussievraag gaat over de afschaffing van apartheid. 

Deze vraag ligt meer in het verlengde van het boek dan de eerste vraag, er wordt gevraagd of 

de verandering die de afschaffing van de apartheid ook daadwerkelijk het einde van de 

rassenscheiding betekent. Het boek laat zien dat het niet zo simpel ligt als in de wet staat 

beschreven en geeft bij deze vraag mogelijk meer de aanleiding tot discussie dan bij de eerste 

discussievraag. Deze vraag kan op twee manieren besproken worden. Ten eerste kan de 

bespreking over de roman gaan, de lezers bespreken wat de afschaffing van de apartheid voor 

gevolg heeft gehad voor de personages, dit past bij een reflecterende leesstijl. Daarnaast 

kunnen de lezers ook na gaan denken wat de afschaffing van de apartheid voor de 

maatschappij heeft betekend en hoe dit terug te zien is in onze eigen maatschappij. De 

aandacht is niet meer alleen op het werk gericht, de lezer denkt na over diepere 

betekenislagen. Het nadenken over de diepere betekenislagen past bij een interpreterende 

leesstijl. Doordat het nadenken over de betekenislagen niet alleen betrekking hebben op het 

boek maar ook op de huidige maatschappij past deze vraag ook voor een klein deel bij de 

letterkundige leesstijl.  

 

4.2.4 Tot slot: leeswijzer en het boek 

De inleidende teksten en leesvragen in de leeswijzer sluiten voor het grootste deel aan bij de 

reflecterende leesstijl, net als het boek zelf. De leesvragen zijn kort en beknopt gesteld. Dit 

kan positief ervaren worden omdat het vaak duidelijk is waar de vraag over gaat. Aan de 

andere kant kan dit een negatief effect hebben, de leesgroepen kunnen geneigd zijn om ook 

beknopt te reageren op zo’n vraag.  

Wat in deze leeswijzer opvalt, is dat de vragen bijna allemaal bij de reflecterende 

leeswijze passen, ze blijven dicht bij het verhaal en vragen alleen om de mening van de lezer. 

De vragen zijn erg gericht op de ervaringen van het lezen, wat vond u van het verhaal, 

handelde die personen juist? Welke rol had dat personage? Vragen die passen bij de 

interpreterende leesstijl waarbij de lezer zich empathisch op moet stellen om de personages te 

kunnen begrijpen worden niet gesteld.  

 

 

4.3 De schilder en het meisje  

 
4.3.1 Inleiding  

De roman De Schilder en het meisje (2010) speelt zich af in de zeventiende eeuw en vertelt 

het verhaal van een schilder die in het boek niet bij naam genoemd wordt en het meisje Elsje 

Christiaens. De roman begint met twee losse verhaallijnen: die van de schilder en die van 

Elsje. De twee verhalen kruisen elkaar aan het einde van de roman. Het verhaal beslaat in 

totaal één dag uit het leven van de schilder en het meisje en gedurende deze dag hoort de 

schilder van diverse mensen verhalen over Elsje. Deze verhalen zijn uiteindelijk de reden 
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voor de schilder om haar op te gaan zoeken en een tekening van haar te gaan maken. Op deze 

tekening wordt Elsje afgebeeld terwijl ze is overleden na een openbare executie. Elsje is twee 

weken voor de executie in Amsterdam aangekomen om haar zus Sarah-Dina te zoeken, ze 

zocht werk om haar verblijf te kunnen betalen maar doordat Elsje steeds afdwaalde naar de 

zoektocht naar haar zus is het haar niet gelukt om geld te verdienen. Uiteindelijk kon zij haar 

slaapvrouw niet meer betalen voor de huur van de kamer, haar slaapvrouw wilde daarom dat 

Elsje met mannen zou slapen in ruil voor de huur van haar kamer. Dit wilde Elsje niet en toen 

de slaapvrouw haar met een bezem achterna zat heeft Elsje haar vermoord met een bijl. Elsje 

is hierna ter dood veroordeeld. Het verhaal dat verteld wordt over de schilder bevat vele 

verwijzingen zoals omschrijvingen van gemaakte schilderijen (onder andere het Joodse 

Bruidje en de pentekeningen van Elsje) en de vrouwen die de schilder heeft gehad. Daarnaast 

wordt de afwijzing van een schilderij dat hij heeft gemaakt voor het stadhuis in de roman 

beschreven. Door de aanwijzingen over de schilder in het boek kunnen we concluderen dat dit 

verhaal over Rembrandt gaat.  

 

4.3.2 Boekanalyse 

De roman De schilder en het meisje past bij de reflecterende leesstijl, daarnaast heeft de 

roman ook kenmerken die passen bij de interpreterende leesstijl.
4
 In eerste instantie lijkt De 

schilder en het meisje het beste te passen bij de reflecterende leesstijl. Ondanks het historische 

onderwerp van het verhaal, wordt er een zeer alledaags taalgebruik in het boek gehanteerd dat 

zeer toegankelijk is voor de lezer. Een enkele keer gebruikt De Moor een zin uit de 

zeventiende eeuw. Hierdoor zal de lezer soms wel enkele moeite doen om deze zinnen te 

kunnen lezen en te begrijpen. Het historische onderwerp past daarnaast ook goed bij de 

reflecterende leesstijl, de lezer is nieuwsgierig naar de wereld en het leven van anderen. De 

schilder en het meisje speelt zich af in een voor de lezer onbekende tijd waar hij door middel 

van het boek kennis mee maakt. Omdat er in de roman duidelijke beschrijvingen van de tijd 

gegeven worden is het niet noodzakelijk dat de lezer veel algemene kennis over deze tijd 

bezit, de lezer zal zich niet heel erg moeten inspannen om dit boek te kunnen lezen en haalt 

plezier uit het nadenken over het verhaal.  

De roman beschrijft diverse morele vraagstukken, zoals de vraag of het nu echt een 

misdaad is die Elsje heeft begaan in plaats van dat zij zichzelf verdedigde. Daarnaast kan ook 

nagedacht worden over de rol van Elsje haar stiefzuster, Sarah-Dina, heeft zij zich goed 

opgesteld ten opzichte van Elsje of heeft zij haar op het verkeerde pad gezet? Ook het 

nadenken over de morele vraagstukken past bij de reflecterende leesstijl. De morele 

vraagstukken zetten de lezer aan het denken over wat hij van de situatie vindt en wat hij zelf 

in zo’n situatie had gedaan. Is hij het eens met het handelen van het personage of niet? 

De structuur van de roman is soms complex, de lezer moet soms enige moeite doen 

om het verhaal te kunnen volgen. Dit komt doordat het verhaal niet chronologisch wordt 

verteld; in de roman is een verteller aan het woord die de verhalen over de twee personages 

met elkaar afwisselt. Het ene moment vertelt hij over de schilder en het volgende moment 

gaat het verhaal over Elsje. De enige plek waarop hun verhalen elkaar kruisen is op het 

moment dat de schilder haar tekent. Naast de wisseling tussen personages zitten er ook 

diverse flashbacks in het verhaal waardoor de lezer meer te weten komt over de geschiedenis 

van de personages. Ten slotte heeft De Moor ook vooruitblikken in het verhaal verwerkt waar 

de verteller expliciet zichtbaar is in het verhaal en duidelijk wordt dat de roman in de huidige 

tijd geschreven is. Dit zijn vooruitblikken over het einde van het leven van Elsje: De 

vooruitblikken in het verhaal wijzen steeds weer op de afloop van het verhaal, ‘Die stad is het 

einde, het absolute einde kleintje’
46

 zegt Sarah-Dina, de zus van Elsje tegen haar over de stad 

                                                      
4
 De leesstijlen zijn niet strikt gescheiden: een boek dat past bij de reflecterende leesstijl kan vaak ook op een 

interpreterende manier gelezen worden en andersom.  
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Amsterdam. Deze zin krijgt een erg letterlijke betekenis in dit boek, al hoeft de lezer dat in 

eerste instantie niet op deze  manier te interpreteren. Naast deze verwijzing zitten er nog 

talloze zinnen in het verhaal die wijzen op de dodelijke afloop van de onderneming van Elsje. 

Een ander voorbeeld van zo’n vooruitblik is: ‘Niels Eilschov […] keek met duistere ogen naar 

het meisje dat niet wist wat verliefdheid was en dit ook nooit zou weten’
47

, maar ook over de 

toekomst in bredere zin. De verteller verwijst naar het heden door bijvoorbeeld te schrijven:  

 
‘Zo is het gekomen dat ze voortaan Elsje zou heten. Voor zichzelf en voor de wereld, hier 

en nu, maar ook over een paar eeuwen in een van de grootste culturele bolwerken van die 

tijd, het Metropolitan Museum of Art in New York. Men zou schrijven: Elsje Christiaens 

hanging on the gibbet’.
48

  

 

De enigszins complexe structuur van het verhaal past bij het reflecterend lezen. De 

overgangen tussen de verschillende perspectieven van Elsje en de schilder en tussen de 

vertelling van de dag des oordeels, de flashbacks en vooruitblikken zijn echter niet erg 

duidelijk gemarkeerd. Hierdoor past de roman ook bij de interpreterende leesstijl. Daarnaast 

kan het gebruik van de flashbacks en vooruitzichten de lezer stimuleren om na denken over de 

verteltechnieken, waarom heeft de schrijver deze technieken toegepast? De lezer zal niet 

alleen nadenken over waarom de schrijver de flashbacks en vooruitblikken gebruikt, maar er 

zijn meer dingen waar de lezer over na zal gaan denken naar aanleiding van het lezen van het 

boek, namelijk waarom wordt de naam van de schilder nooit genoemd terwijl het personage 

van de schilder duidelijk Rembrandt betreft. De lezer zal niet alleen nadenken over waarom 

de schrijver bepaalde technieken heeft gebruikt, hij zal ook gaan nadenken wat dit betekent. 

De lezer gaat zich richten op interne verbanden in het verhaal, zoals bijvoorbeeld de uitspraak 

van Niels Eilschov, wat betekent deze uitspraak voor het verhaal? Zijn er diepere 

betekenislagen aanwezig in het verhaal? Het nadenken over de technieken van de schrijver, 

het analyseren hiervan en bedenken wat dit voor betekenis heeft binnen de roman past ook bij 

het interpreterend lezen.   

 

4.3.3 Leeswijzeranalyse
5
  

De leeswijzer van De schilder en het meisje is op dezelfde manier ingedeeld als de leeswijzer 

van Tikkop. De leeswijzer bestaat uit een inleidend deel waarmee de leden van de leesgroepen 

de bespreking thuis voor kunnen bereiden en een deel dat bestaat uit (discussie)vragen. 

Het eerste onderdeel in de leeswijzer is de samenvatting van de roman. Naast de inhoud wordt 

hier ook de structuur van het verhaal uitgelegd: de flashbacks en de vooruitblikken komen aan 

de orde. Er is aandacht voor de structuur van het verhaal, hierdoor sluit de samenvatting aan 

bij de reflecterende leesstijl, er wordt namelijk al informatie gegeven over de opbouw van de 

verhaallijn. Het tweede onderdeel, de interpretatie, bestaat uit een bespreking van de 

structuur, tijd en ruimte, de thematiek en motieven, vertelperspectief, titel en motto, 

personages, het taalgebruik en de stijl. Het grootste deel van de interpretatie past bij de 

reflecterende leesstijl. Wanneer het mogelijk is wordt de roman in de inleidende teksten op 

een interpreterende of een letterkundige manier besproken. Dit is onder andere het geval bij 

het bespreken van de thema’s. De thema’s uit het boek worden in eerste instantie besproken 

op een reflecterende wijze, de bespreking gaat over de handelingen en het gedrag van de 

personages. De laatste alinea van dit onderdeel vormt hierop een uitzondering, er wordt een 

diepere betekenislaag geconstrueerd doordat er interne verbanden worden gelegd tussen de 

verschillende thema’s en motieven uit het verhaal. 
6
 

                                                      
5
 Zie bijlage 4 voor de volledige uitwerking van de typeringen van de onderdelen en vragen in leeswijzer bij De 

schilder en het meisje. 
6
 Zie bijlage 6 voor het fragment uit de leeswijzer waaraan hier gerefereerd wordt 
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Wanneer er in deze roman over de historische context wordt verteld is het mogelijk 

om de stap naar letterkundig lezen te maken. Er kan betekenis aan de roman worden gegeven 

doordat de verwijzingen in de historische context van de zeventiende eeuw te plaatsen. 

Ditzelfde geldt voor de titelverklaring en de motto’s. Beide motto’s verwijzen naar een 

kunstwerk of persoon uit de geschiedenis, het interpreteren hiervan zal tekstexterne verbanden 

met zich meebrengen naar een historische (culturele) context. Daarnaast komt in de 

bespreking van de titel en de motto’s ook de opvatting van de auteur ter sprake, dit gaat over 

de manier waarop De Moor muziek in haar romans verwerkt. Ook dit past bij de letterkundige 

leesstijl.  

De beschrijving van het taalgebruik en de stijl heeft een letterkundige insteek, de 

opvattingen van de auteur over het taalgebruik binnen worden gebruikt bij een interpretatie 

van het taalgebruik. Het onderdeel ‘Situering binnen het werk’ geeft de lezer 

achtergrondinformatie om de roman te kunnen plaatsen binnen het oeuvre van De Moor, dit 

geldt ook voor de samenvatting die gegeven wordt van de reacties van de pers en de 

achtergrondinformatie over de auteur. Deze drie laatste onderdelen passen daarom bij de 

letterkundige leesstijl.  

Het tweede deel van de leeswijzer bestaat uit 24 (discussie)vragen. Het grootste deel 

van de vragen past bij de reflecterende leesstijl en gaat over het boek zelf of over de manier 

waarop iets is beschreven. De lezer wordt om zijn mening gevraagd over een bepaalde 

situatie, zoals: ‘De openingszin van de roman luidt: ‘Op de dag dat ze het meisje gingen 

wurgen, was de schilder al ’s ochtends de stad in gegaan.’ Vindt u dat de spanning uit het 

verhaal wordt gehaald door meteen te onthullen dat Elsje ter dood gebracht zal worden?’. 

Veel vragen gaan over het handelen van de personages en van de auteur en de lezer zal zijn 

mening geven over dat handelen zonder daar een betekenis aan te verbinden.  

Naast de vragen die passen bij reflecterende leesstijl is er ook een aantal vragen dat 

aansluit bij de interpreterende leesstijl. Een voorbeeld hiervan is: ‘De naam van de schilder 

wordt nergens genoemd, hoewel toch alle feiten in de roman richting Rembrandt wijzen. Wat 

voor bedoeling kan de auteur hebben gehad met het weglaten van de naam van de schilder?’. 

De lezer zal de intentie van de auteur proberen te achterhalen en zal antwoorden willen geven 

op de vragen die het weglaten van de naam oproepen: Waarom deed de auteur dat? Wat heeft 

dat voor betekenis in het verhaal?  

 Ten slotte is er ook een aantal vragen dat aansluit bij de letterkundige leesstijl, deze 

vragen hebben onder andere betrekking op de opvattingen van de auteur of verwijzen naar de 

historische context buiten de roman, zoals bijvoorbeeld de schilderijen waarvan de titels niet 

genoemd worden of het leven van Rembrandt.  

 Er wordt in de leesvragen veel gevraagd naar de mening van de lezers op het moment 

dat de onderwerpen van de vragen raken aan morele vraagstukken: Is Elsje een moordenares 

of niet? Is de moorddadigheid van Elsje gerechtvaardigd door de poging van de slaapvrouw 

om Elsje de prostitutie in te trekken? En zo zijn er nog meer vragen die op deze manier de 

lezer aanzetten tot nadenken, niet alleen op het niveau van de handelingen van personages, 

maar op het niveau van de auteur. Een ander punt dat opvalt in deze leeswijzer is het 

taalgebruik, er is een aantal woorden gebruikt waarvan niet verondersteld kan worden dat 

iedereen deze woorden kent en begrijpt, zoals ‘auctoriale verteller’ en ‘archetypen’. Mogelijk 

zijn deze literaire termen lastig te begrijpen voor de leesgroepen en dienen deze toegelicht te 

worden. Daarnaast zijn de vragen uit deze leeswijzer allemaal vrij lang. De vraag begint met 

een zin die het onderwerp van de vraag introduceert en vervolgens wordt de vraag gesteld. Of 

de lengte van de vraag problemen op levert tijdens de bespreking van het boek zal moeten 

blijken uit de observaties.  

 De leesstijlen die passen bij de leeswijzer zijn de reflecterende, interpreterende en de 

letterkundige leesstijl. De reflecterende leesstijl is overheersend in de leeswijzer. Daarnaast 
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wordt er een aantal vragen gesteld dat aansluit bij de interpreterende of letterkundige leesstijl 

door naar een diepere betekenislaag of historische context van het verhaal te vragen.  

  

4.3.4 Tot slot: leeswijzer en het boek 

Zowel het boek als de leeswijzer kan worden getypeerd met de reflecterende en de 

interpreterende leesstijl. Wanneer het onderwerp zich daartoe leent worden er extra informatie 

gegeven die past bij de letterkundige leesstijl. De lezer krijgt in de inleidende teksten extra 

informatie waardoor hij het verhaal (beter) kan gaan interpreteren en plaatsen in de historische 

context.  

Sommige onderwerpen kunnen op verschillende manier besproken worden. De 

informatie en vragen over het taalgebruik in de roman naar aanleiding van wat De Moor hier 

zelf over heeft gezegd kan op twee manieren besproken worden: op een reflecterende of een 

interpreterende manier. Een vraag die past bij de reflecterende leesstijl is: Wat vindt u van het 

moderne taalgebruik? Maar dit kan ook op een interpreterende manier besproken worden: 

Waarom heeft De Moor volgens u de moderne taal gebruikt en wat betekent dit voor het 

verhaal? Bij de eerste vraag wordt alleen naar een mening gevraagd, bij de tweede vraag moet 

de lezer iets verder doordenken en gaat de lezer de intentie van de auteur achterhalen. De 

leesstijl waarbij een vraag past is doorgaans niet afhankelijk van het onderwerp van de vraag, 

maar van de manier waarop deze gesteld wordt. 

Doordat de leeswijzer een uitgebalanceerde hoeveelheid achtergrondinformatie geeft 

over Elsje, de schrijver en over de tijd en de auteur van het werk, kan de leesgroep zelf 

bepalen op welke manier zij hier met elkaar over spreken. Uit de observaties zal moeten 

blijken of de groepen het prettig vinden om ook te kijken naar de betekenissen uit het verhaal 

en de intentie van de auteur of dat zij eigenlijk liever alleen spreken over het verhaal zelf en 

wat zij ervan vinden. 
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5. Observaties en interviews: de aanpak 
 

Nadat de boeken en leeswijzers zijn geanalyseerd, konden de observaties van de leesgroepen 

plaats vinden. Per boek werden er drie groepen bezocht die het boek bespraken. Voor dit 

aantal is gekozen omdat dit aantal haalbaar was binnen de beperkte tijd van dit onderzoek, 

daarnaast werd er aangenomen dat opvallende zaken bij de bespreking van het boek bij dit 

aantal groepen aan het licht zou moeten komen. Wanneer bijvoorbeeld alle drie de groepen 

moeite hadden met een bepaalde vraag hebben of juist lang over een vraag doorpraten was dit 

een aanleiding om te onderzoeken waardoor dit kon komen.  

Na afloop van de bespreking van het boek is er met alle groepen nog een 

panelinterview gehouden. In dit interview werden nog een aantal vragen gesteld over de 

leeswijzer en het gebruik hiervan. Er werd onder andere gevraagd wat de leden van de 

leesgroep positief of negatief vonden en wat voor soort vragen volgens hen prettig zijn.  

In totaal zijn er voor dit deelonderzoek zes groepen bezocht die de geselecteerde 

boeken hebben gelezen. Daarnaast is er een bezoek gebracht aan een zevende groep die Het 

stenen bruidsbed van Harry Mulisch besprak. De observatie van deze bespreking en het 

interview dat is afgenomen, zijn gedaan als pilot voor de andere bijeenkomsten. De 

uitkomsten van de observatie en het interview zijn niet voor dit onderzoek gebruikt omdat 

deze teveel gericht waren op de besproken roman. Na dit bezoek werd de checklijst verbeterd 

en zijn de interviewvragen aangepast zodat deze duidelijker zijn voor de groepen.  

 

5.1 Selectie leesgroepen 
De contactpersonen van een aantal leesgroepen hebben per e-mail op de oproep van Ineke van 

de Rotte gereageerd. In de reactie gaven de contactpersonen aan welk boek besproken zou 

worden, de datum, het tijdstip en locatie van de bespreking. Op onze oproep reageerden drie 

leesgroepen die De schilder en het meisje in de maanden april en mei zouden lezen, hierdoor 

hoefde er verder geen selectie plaats te vinden. Daarnaast was er nog een leesgroep die dit 

boek in juni zou lezen, wat buiten de periode voor het veldwerk viel, deze leesgroep werd op 

de reservelijst geplaatst. Het aantal reacties van leesgroepen die Tikkop in de maanden april en 

mei lazen was hoger: vijf leesgroepen lieten weten zij graag mee wilden werken aan dit 

onderzoek. Op basis van verdeling over de twee maanden werd een selectie gemaakt 

waardoor er tussen de observaties voldoende tijd was om de data uit te werken voordat een 

nieuwe observatie plaats vond.  

 

5.2 Anonimiteit leesgroepen 
De leesgroepen die meewerken aan dit onderzoek blijven anoniem. Er is gekozen voor deze 

anonimiteit om de groepen de vrijheid te kunnen geven om alles te kunnen zeggen wat zij 

wilden zonder het gevoel te hebben dat zij hierop aangesproken zouden kunnen worden. Uit 

de reacties op onze oproep bleek namelijk dat enkele groepen moeite hadden met de inbreuk 

op de vertrouwelijke sfeer van de groep die gepleegd zou worden door ons bezoek. Enkele 

groepen wilden zich niet geremd voelen door de geluidsopnamen die gemaakt zouden worden 

voor dit onderzoek en gaven daarom aan niet mee te willen werken. Tijdens de bezoeken aan 

de leesgroepen is de nadruk gelegd op de anonimiteit van de groep. Daarnaast werd benadrukt 

dat er geen goed of fout antwoord is, de groepen worden niet beoordeeld. Een vraag die een 

aantal keer gesteld werd voordat een groep antwoordde was of hun antwoord dan ook meteen 

gevolgen zou kunnen hebben op de leeswijzer. Er werd dan uitgelegd dat er meerdere 

leesgroepen bezocht worden en dat er advies uitgebracht zal worden op basis van de 

gezamenlijke bevindingen. Dit antwoord gaf de leden vaak meer ruimte om persoonlijke 

antwoorden te geven.  
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Ondanks de nadruk op de anonimiteit van de leesgroepen is het belangrijk om bedacht 

te zijn op ‘wenselijk’ gedrag van de groepen. De leesgroepen wisten dat hun groep iemand 

bezocht zou worden om te observeren hoe zij de leeswijzer gebruikten tijdens hun bespreking. 

De leesgroepen hadden niet zelden ‘extra hun best gedaan’ op het beantwoorden van de 

vragen, daarnaast werd er vaak ook meer tijd gestoken in de voorbereidingen voor de 

bespreking. Het is mogelijk dat de groepsleden ook minder snel zouden afdwalen van de 

vraag en dat de groep eerder tot de orde geroepen werd wanneer zij afdwaalden omdat de 

leesvragen centraal moesten staan. De extra moeite die de leden van de leesgroepen in de 

voorbereiding hadden gestoken had ook een positieve kant, de leden konden in het interview 

beter benoemen wat zij positief of vervelend aan de leeswijzer vinden. De leden gaven niet 

alleen wat ze van de leeswijzer vinden (goed of slecht), ze waren ook in staat om argumenten 

te geven waarmee zij hun oordeel konden onderbouwen.  

 

5.3 Observaties 
De observaties vonden plaats op de locatie waar de leden normaal gesproken ook samen 

komen, dit kan in de bibliotheek, een restaurant of bij iemand thuis zijn. Voordat de 

bespreking van het boek begon, introduceerde ik mijzelf kort en gaf ik duidelijk aan dat ik mij 

niet met de bespreking zou bemoeien. Daarnaast legde ik uit waarom ik de observatie opnam 

en benadrukte ik dat iedereen anoniem zal blijven. Ten slotte gaf ik aan dat de leden van de 

leesgroep niets verkeerd kunnen zeggen, ik kwam niet langs om te beoordelen maar alleen om 

te bekijken hoe zo’n bespreking kan verlopen.  

De reactie van de groepen op mijn bezoek tijdens de besprekingen was verschillend. 

De meeste groepen lieten mij rustig aan de zijlijn zitten en schonken geen aandacht aan mijn 

aanwezigheid. Ook waren er enkele groepen die vragend blikken op mij wierpen zodra ze 

moeite hadden met een vraag. Bij deze groepen probeerde ik oogcontact te vermijden zodat er 

geen vragen gesteld konden worden. Bij één groep werd ik meerdere keren actief bij de 

bespreking betrokken, deze leden waren erg op zoek naar bevestiging of correcte antwoorden. 

Daarnaast wilde één lid ook steeds mijn mening over het een of het ander horen, wat dacht ik 

van die vraag, wat zou ik antwoorden en wat vond ik eigenlijk van het boek? Bij deze groep 

heb ik nogmaals aangegeven dat ik me niet met de bespreking wilde bemoeien, maar mij 

helemaal links laten liggen was voor deze groep lastig.  

De observaties werden aan de hand van een checklijst gevolgd, op deze lijst werden de 

vragen die de groepen hebben besproken aangekruist. Er werd aangegeven wanneer een vraag 

een andere discussie of vraag opriep die besproken werd naar aanleiding van de vraag uit de 

leeswijzer. De nieuwe onderwerpen werden op deze checklijst genoteerd. Ten slotte werd er 

genoteerd wanneer de groep erg veel tijd aan één vraag besteedde. Een vaste tijdsgrens was 

hier niet voor, wanneer de duur van de bespreking van een vraag erg afweek van de andere 

vragen werd dit genoteerd. Naast de checklijst werden er aantekeningen gemaakt van het 

verloop van de bespreking en de onderwerpen die besproken werden. De bespreking is 

opgenomen om terug te kunnen luisteren indien dit tijdens de analyse van de data nodig was.  

 

5.4 Panelinterview 
Na de bespreking van het boek werden de leden van de leesgroep uitgenodigd voor een 

panelinterview. Dit interview vond plaats aan de hand van een topiclijst met een aantal 

vragen.
7
 Er is gekozen voor een interview in plaats van een vragenlijst die aan meerdere 

groepen verstuurd zou kunnen worden omdat er tijdens een interview kon worden 

doorgevraagd naar de argumentatie bij een antwoord of reactie. Daarnaast wordt er in een 

                                                      
7
 Zie bijlage 5 voor de topiclijst die is gebruik tijdens het interview. 



32 

 

interview minder snel wenselijk geantwoord omdat de geïnterviewde minder tijd heeft om na 

te denken over het antwoord.  

De volgorde van de vragen lag niet vast, dit werd bepaald door het verloop van het 

gesprek en wat de leesgroepen zelf ter sprake brachten. Door te vertrekken vanuit een aantal 

algemene vragen kwamen de belangrijkste onderwerpen voor de groepsleden als eerste naar 

voren zonder dat zij gestuurd werden door de vragen.  

Na afloop van iedere bijeenkomst is direct een kort verslag geschreven van de indrukken 

van de groep en de dynamiek in de groepen. Daarnaast zijn de aantekeningen, checklijst en 

het interview zo snel mogelijk na het bezoek uitgewerkt. De interviews zijn volledig 

uitgeschreven, hierna zijn de fragmenten die niet van belang zijn voor dit onderzoek 

verwijderd. De overgebleven tekst is opgedeeld in fragmenten en volgens de methode van het 

open coderen zijn hier labels aan verbonden. De labels geven het onderwerp van het fragment 

aan en komen in grote mate overeen met de onderwerpen van de topiclijst voor het interview.  

 Een samenvatting met de belangrijkste bevindingen uit de interviews zijn na afloop 

aan de leesgroepen gestuurd, zodat zij eventueel nog op of aanmerkingen zouden kunnen 

maken. Op deze manier kunnen antwoorden die achteraf niet bleken te kloppen nog aangepast 

worden. Geen enkele groep heeft aan gegeven dat er onjuistheden in de samenvatting stonden.  

 De in de interviews besproken onderwerpen werden per fragment bekeken en 

vergeleken. De uitwerking van de verschillende interviews werd gedaan aan de hand van de 

onderwerpen die aan bod zijn gekomen, de overeenkomsten en verschillen tussen de groepen 

zijn beschreven en in combinatie met de observatie is er een conclusie getrokken naar 

aanleiding van de bezoeken van de leesgroepen.  
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6. Bezoek aan de groepen: de observaties en interviews 
 

In dit hoofdstuk worden de observaties en de interviews met de groepen per boek besproken 

en geanalyseerd. De groepen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek worden kort 

beschreven. Daarnaast zullen de observaties en interviews worden geanalyseerd. Na de 

analyse van de observaties weten we welke vragen zijn behandeld door de groepen en welke 

zijn overgeslagen. Daarnaast zal beschreven worden hoe de leesgroepen met de vragen om 

zijn gegaan, met welke vragen waren zij langer bezig? En met welke vragen hadden zij 

moeite? Vooral de vragen die goed werken en de vragen die lastig waren zijn voor de 

leesgroepen zijn interessant voor dit onderzoek. Aan de hand van de leesstijlen zal er 

geprobeerd worden om te achterhalen waarom sommige leesvragen uitgebreider worden 

behandeld dan andere en wat de reden is waarom de groepen moeite hebben met bepaalde 

vragen. Het interview werd afgenomen aan de hand van een aantal vaste vragen, deze zullen 

per onderwerp worden uitgewerkt. Tot slot zal er een conclusie geformuleerd worden naar 

aanleiding van de observaties en interviews.
8
  

 

 

6.1 ‘Tikkop’  

 
6.1.1 De groepen 

De eerste groep (groep 1) die is bezocht voor de observatie van de bespreking van Tikkop 

bestond uit vijf leden, vier dames en één heer. Deze groep bestond al een lange tijd, namelijk 

acht jaar. De samenstelling was wel veranderd omdat er leden zijn overleden en weer nieuwe 

leden bij zijn gekomen. De bespreking vond plaats bij één van de leden thuis waar de thee en 

koekjes klaar stonden. Deze groep is een goed voorbeeld van een leesgroep waar bepaalde 

gewoontes aanwezig zijn. Bij binnenkomst bood de gastvrouw mij een kopje thee aan, ik 

mocht ook wel koffie maar ‘we beginnen altijd met thee’. De thee en koekjes gingen rond en 

er werd informeel met elkaar gesproken. Halverwege de bespreking werd er een pauze 

ingelast, er kwam koffie op tafel en een klein gebakje voor iedereen. De vaste routines of 

rituelen van de leesgroepen die Hartley in haar onderzoek beschreef, zijn bij deze groep 

onderdeel van de bespreking geworden. Tijdens de bespreking leek de groep zich weinig van 

mij aan te trekken; er werden geen vragen aan mij gesteld. De heer in het gezelschap nam de 

leiding in de bespreking van het boek en deelde graag zijn kennis met de dames. Af en toe 

was hij niet tevreden over het antwoord van de andere leden, dit liet hij duidelijk merken en 

probeerde het ‘gewenste’ antwoord dan alsnog te krijgen. Afgezien van de leidende houding 

van de heer waren de verhoudingen in de groep gelijk, iedereen kwam aan het woord en de 

leden gaven elkaar de ruimte om te vertellen wat zij van het boek of een vraag vonden. Eén 

dame hoorde iets minder goed waardoor er soms een vraag of antwoord herhaald moest 

worden, daarnaast werd ze regelmatig actief bij de bespreking betrokken. Dit is een 

enthousiaste groep die na afloop ook nog erg geïnteresseerd was in het onderzoek.  

 Het bezoek aan de tweede groep (groep 2) was een heel andere ervaring. Deze groep 

bestond twee jaar en de vier aanwezige dames van deze groep kwamen samen in een 

buurthuis. Helaas waren twee leden van deze groep afwezig. Eén van de afwezige dames 

bereidde de bijeenkomsten altijd goed voor, iets waar de hele groep veel aan leek te hebben. 

Dit kon ik opmaken uit de bevestiging die de groep tijdens de bespreking steeds uit de e-mail 

van dit afwezige lid of bij mij probeerde te krijgen, zij keken bij een lastige vraag of het 

‘goede’ antwoord in de e-mail stond. Er werd, met name door 1 persoon, regelmatig gevraagd 

                                                      
8
 Zie bijlage 3 voor de uitwerkingen van de checklijst bij de observatie van Tikkop en bijlage 4 voor de 

uitwerkingen van de checklijst bij de observatie van De schilder en het meisje.  
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of ik het antwoord wist bij een lastige vraag, of wat ik er nu toch van dacht. Pas na een aantal 

keer aangeven dat ik hun bespreking zonder mijn invloed wilde bekijken werd dit duidelijk. 

Het kostte de groep duidelijk moeite om niet om bevestiging te vragen. Waarschijnlijk werd 

dit veroorzaakt door de afwezigheid van het lid die de bijeenkomsten vaak goed voorbereidde, 

zij werkte daarnaast ook docente Nederlands. Binnen de groep was de dynamiek erg 

evenwichtig. Een dame die wat minder actief reageerde werd regelmatig om haar mening 

gevraagd om haar te betrekken bij de bespreking. Deze groep zag zichzelf duidelijk als lezers 

voor hun plezier, de vragen moesten niet te lastig gesteld worden: ‘de lat moet niet te hoog 

gelegd worden hoor!’. De bespreking ging volledig over het boek, het was alsof de 

personages echt voor de lezeressen gingen leven. De apartheid of het verschil tussen blank en 

zwart kwamen nauwelijks ter sprake.  

 De derde groep die meewerkte aan dit onderzoek en Tikkop besprak (groep 3) bestond 

uit negen leden. De groep kwam in deze samenstelling inmiddels vier jaar samen, een aantal 

leden had ook in een andere leesgroep gezeten waarbij leeswijzers gebruikt werden. Bij deze 

bijeenkomst waren acht leden aanwezig. De groep had één heer in het midden die zich in 

tegenstelling tot de heer uit groep 1 erg rustig hield. De dames hoorden wel graag zijn 

mening, waar dan ook regelmatig naar gevraagd werd. De discussie verliep niet helemaal 

evenwichtig doordat twee leden regelmatig tijdens de bespreking met elkaar in gesprek 

gingen over andere onderwerpen. Dit kan komen doordat de groep redelijk groot was, maar 

dit hoeft geen reden te zijn. Daarnaast was er ook een dame aanwezig die niet iedereen 

evenveel ruimte gaf om zijn/haar mening te geven. Hierdoor merkte ik dat één persoon in de 

groep niet helemaal op haar gemak was, deze persoon wilde graag haar ervaringen delen maar 

kwam niet altijd in het gesprek mee of werd onderbroken. Tijdens de bespreking kwam wel 

iedereen aan het woord en de leden deelden graag hun mening en ervaringen met elkaar. De 

groep gaf aan een wisselende methode te hanteren tijdens de bespreking, afhankelijk van de 

persoon die de bespreking voorbereidt, het boek en de leeswijzer die bij de bespreking horen. 

Tijdens het interview was het lid die andere leden af en toe afkapte niet aanwezig, de dame 

die zich tijdens de bespreking van het boek niet goed kon uitdrukken, kwam tijdens het 

interview wel goed mee. Ze durfde haar mening te geven en kreeg daar van de andere leden 

ook de ruimte voor.  

  

6.1.2 De observaties 

De groepen bespraken bijna allemaal alle vragen uit de leeswijzer, alleen groep 3 heeft een 

aantal vragen overgeslagen door tijdgebrek. Een aantal onderwerpen die besproken zijn naast 

de onderwerpen uit de leesvragen waren de problemen in Afrika die er nog steeds zijn, 

ondanks het afschaffen van de apartheid. De leden spraken over oplossingen en de armoede 

die in Afrika heerst. De discussies over de situatie in Afrika werden gevoerd voordat de 

laatste discussievraag aan bod kwam, hierdoor werd deze discussievraag in de bespreking niet 

erg uitgebreid behandeld. Een ander onderwerp dat regelmatig terug kwam in de discussies 

was het verschil tussen een zwarte en een blanke huidskleur en het verschil in uiterlijk op 

andere vlakken zoals spleetogen. Deze onderwerpen kwamen bij twee groepen ter sprake naar 

aanleiding van de vraag: ‘Waar staat Hendrik symbool voor in het boek?’. De antwoorden op 

deze vraag passen in eerste instantie bij de interpreterende leesstijl, maar alle leesgroepen 

spraken eerst op een reflecterende manier over deze vraag. De leden zagen dat Hendrik niet 

echt bij een bepaalde groep hoort, onder andere door zijn (afwijkende) uiterlijk en hoge 

intelligentie. De leesgroepen voerden gesprekken over elementen die zichtbaar zijn in het 

verhaal zonder een diepere betekenislaag te benoemen. Twee van de drie groepen spraken, 

nadat zij even hadden doorgepraat naar aanleiding van deze vraag, toch ook op een 

interpreterende manier over dit onderwerp. Deze groepen discussieerden verder en kwamen 

op antwoorden zoals: uitzichtloosheid, de verloren hoop, een vader-zoon relatie tussen Donald 
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en Hendrik waarbij Hendrik de zoon is die Donald nooit heeft gekregen. Eén groep sprak niet 

op een interpreterende manier over deze vraag, dit was groep 2, de groep die heeft benadrukt 

echt voor hun plezier te lezen en waarbij de vragen niet te moeilijk moeten zijn.  

 Vragen die te maken hebben met literaire kenmerken of het beoordelen van het boek 

zoals vragen over de thema’s in het boek, de rol van Hendrik of de vraag of de roman goed is 

geschreven werden als lastige vragen ervaren. Dit was op te maken uit de opmerkingen die de 

groepen maakten naar aanleiding van dit soort vragen. Op de vraag of de roman goed 

geschreven is reageerde een persoon uit groep 1 met een tegenvraag: ‘Wanneer is een roman 

goed geschreven? Wat zijn de criteria voor een goed boek?’ Deze groep reageerde op een 

vergelijkbare manier op de vraag of de thema’s goed zijn uitgewerkt. Groep 2 had ook moeite 

met de beantwoording van deze vraag. De e-mail met een aantal antwoorden en reacties op 

vragen van een afwezig groepslid werd erbij gepakt en dit gaf de groep wel wat steun. Het 

afwezige lid is Neerlandicus en de dames hechten zeer veel waarde aan haar bijdrage. Op de 

vraag of de thema’s goed uitgewerkt zijn kwam geen antwoord, de vraag werd verschoven 

naar de belangrijkste thema’s volgens de groepsleden. De enige groep die minder moeite had 

met vragen die te maken hebben met de beoordeling van een boek of de literaire kenmerken is 

groep 3. Deze groep heeft zo lang doorgepraat over de uitwerking van de thema’s dat een 

aantal andere vragen werden overgeslagen en de andere vragen in een erg hoog tempo werden 

behandeld. Een interessante bevinding bij de vragen over de thematiek is dat de groepen hier 

allemaal veel tijd besteedden. Ondanks het feit dat ze lieten weten dat dit een lastige vraag 

was. Vragen zoals die over de thematiek en symboliek van het boek die sterk gericht zijn op 

de interne verbanden binnen het verhaal passen bij de interpreterende leesstijl. De groepen 

moeten hierbij na gaan denken over de diepere betekenislagen en de betekenis en bedoeling 

van een tekst. De leesgroepen hadden bijna allemaal moeite met de vragen die passen bij deze 

leesstijl maar sloegen de vragen niet zomaar over. Er werd over de vraag doorgepraat om zo 

toch tot een antwoord te komen.   

 Naast de bevinding dat de groepen moeite hebben met de vragen over de literaire 

kenmerken of het beoordelen van een boek hebben de groepen ook moeite gehad met het 

antwoord geven op een andere vraag: ‘Het Zuid-Afrika waarin Mulder terecht komt lijkt 

vooral een deceptie. Maar welke positieve punten ziet hij tijdens zijn verblijf?’ Deze vraag 

werd vooral als lastig ervaren door de inhoud, de groepen konden eigenlijk niet zo goed iets 

positiefs noemen. Hierdoor stokte de discussie bij de discussie bij de leesgroepen en werd er 

uiteindelijk overgegaan op de volgende vraag.   

 Tot slot maakten de groepen alle drie een opmerking op de eerste discussievraag: ‘In 

het laatste hoofdstuk verwijst Van Dis naar de huidige politieke situatie en de Islam in 

Nederland. Hoe denkt u daarover?’ In eerste instantie ontstond er weerstand bij de groepen 

door deze vraag, voornamelijk omdat het maar zo’n klein stukje uit het verhaal was die in 

verband gebracht moest worden met de non-fictieve werkelijkheid. Deze discussievraag past 

bij een reflecterende wijze van bespreken, de lezer wordt gevraagd naar zijn mening over een 

bepaalde situatie die ook in het boek beschreven wordt. In vragen worden de leden gevraagd 

om ook tekstexterne verbanden te leggen, hier lijken de leesgroepen van te schrikken. De 

groepen houden de bespreking het liefste bij het boek zelf en geven daar graag hun mening 

over. Een mening geven over iets dat buiten het boek speelt is iets anders. Op het moment dat 

de groepen toch doorpraatte over deze vragen kwam de discussie toch los omdat zij de 

verbanden tussen het verhaal en onze huidige maatschappij legden. De tweede discussievraag 

riep ook reacties op bij de leesgroepen, het onderwerp van deze vraag is al meerdere keren uit 

zichzelf ter sprake gekomen naar aanleiding van de leesvragen. Hierdoor waren de groepen 

snel klaar met het bespreken van deze discussievraag.  

 De leesgroepen hadden een aantal overeenkomsten, ze liepen vaak bij dezelfde vragen 

vast. Groep 2 verschilde wel van de twee andere groepen, dit bleek uit de onzekerheid die 
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naar voren kwam doordat zij steeds op zoek gingen naar bevestiging door de email van het 

afwezige lid erbij te pakken of hun vraag aan mij te stellen. Groep 3 kon het grootste deel van 

de vragen goed beantwoorden en liep minder snel vast. Tijdens de bespreking bekeken zij de 

vragen kritisch en gaven niet alleen hun mening over het boek maar ook over de vragen. Zo 

kwam ter sprake dat ze de vraag ‘Hebben Mulder en Donald juist gehandeld met betrekking 

tot Hendrik?’ niet goed gesteld vonden, omdat deze vraag was te beantwoorden met ja of nee. 

Vragen die meer open zouden zijn en niet al een oordeel over de situatie zouden bevatten vind 

deze groep prettiger. Ook groep 1 keek kritisch naar de vragen en gaf aan meer open vragen te 

willen omdat een vraag die je met ja of nee kon beantwoorden niet als uitdagend werd gezien. 

Daarnaast gaf deze groep aan de zogenoemde ‘opzoekvragen’ zoals: ‘Hoeveel tijd bestrijkt 

het verhaal ongeveer?’ niet leuk te vinden.  

Concluderend kan gezegd worden dat de leesgroepen die het boek Tikkop hebben 

besproken moeite hadden met een aantal vragen die betrekking hadden op de literaire 

kenmerken van een boek, deze vragen passen bij een interpreterende leesstijl. Zij bespreken 

de vragen op een reflecterende manier, de interpreterende wijze van bespreken werd 

nauwelijks gebruikt waardoor er over het algemeen geen diepere betekenislagen 

geconstrueerd werden. Daarnaast wisten de groepen vaak geen antwoord te geven op vragen 

waarbij ze het boek moesten beoordelen. De groepen geven graag hun mening over het 

handelen van een personage of over de manier waarop de flashbacks verwerkt zijn. Dit had 

voornamelijk betrekking op wat zij er zelf van vonden. Het beoordelen van de technieken die 

de schrijver gebruikt past bij de interpreterende leesstijl, dit vinden de leesgroepen lastiger 

omdat zij niet denken te weten wat goed of slecht is. Inhoudelijk waren een aantal vragen 

lastig waardoor de groepen zich geen raad wisten met deze vragen, deze werden dan beknopt 

behandeld of er werd geconcludeerd dat zij op die vraag geen antwoord hadden.   

 

6.1.3 De interviews  

De drie groepen waarvan de bespreking van Tikkop is bijgewoond en waarmee achteraf nog 

een panelinterview mee is gehouden, verschillen in de tijd dat ze als leesgroep bestaan. Groep 

1 bestond acht jaar, groep 2 twee jaar en groep 3 vier jaar. De groepen lazen allemaal 

gemiddeld zes boeken per jaar. De manier waarop de boeken werden uitgekozen verschilde, 

groep 1 en 2 kozen gezamenlijk de boeken op basis van voorkeuren, in groep 2 koos ieder lid 

een boek dat iedereen ging lezen.  

 Alle leesgroepen gaven aan dat zij erg blij zijn met de leeswijzer, het zorgt naar hun 

idee voor structuur in de besprekingen waardoor het gesprek niet te snel en te vaak afdwaalt. 

Niet alleen voor de bespreking is de leeswijzer erg nuttig, maar ook tijdens de voorbereiding 

van de bespreking maken de leden gebruik van de leeswijzer. Eén lid gaf aan dat hij de 

leeswijzer niet leest, dit is een lid van groep 3. Deze groep gaf ook aan de leeswijzer niet 

altijd (volledig) te gebruiken, dit werd bepaald door de persoon die de bespreking voorbereidt. 

De ene keer werden alle vragen behandeld, een andere keer enkel een aantal geselecteerde 

vragen. Soms kregen de leden de opdracht om een fragment uit te zoeken dat hen aansprak en 

dit voor te dragen. Naar aanleiding van de fragmenten ontstonden dan de gesprekken. Het lid 

dat deze bijeenkomst had voorbereid gaf aan dat ze ervoor had gekozen om alle leesvragen te 

behandelen omdat dit vooral makkelijk was. Het is echter niet ondenkbaar dat mijn bezoek 

hier ook invloed op heeft gehad. 

 

Waardevolle onderdelen leeswijzer 

Op de vraag wat de groepen waardevolle elementen vinden in de leeswijzer gaven de groepen 

aan dat zij de vragen erg waardevol vinden. De hoeveelheid vragen is belangrijk, dit hoeven 

er niet meer dan 20 te zijn omdat de groep maar beperkte tijd heeft en toch zoveel mogelijk 

wil behandelen. Andere elementen die tijdens de interviews naar voren kwamen en die 
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belangrijk zijn voor de groepen zijn de biografie en de informatie over de auteur zelf. De 

groepen hechten veel waarde aan de biografie omdat ze graag willen weten wat een auteur 

nog meer heeft geschreven, vooral wanneer ze een boek erg goed vonden en ze meer van 

dezelfde auteur wilden lezen. Daarnaast vinden de groepen de bespreking van de belangrijke 

personages ook erg prettig. Groep 2 gaf aan veel waarde te hechten aan de recensies, deze 

worden erg nuttig gevonden tijdens de voorbereiding van de bespreking. 

 

Verbeterpunten in de leeswijzer  

De eerste groep gaf bij de algemene opmerkingen over de leeswijzer aan dat de leeswijzer wel 

toegankelijk moet blijven. Ze willen graag nieuwe dingen leren en indien vaktermen nodig 

zijn zou het prettig zijn wanneer deze uitgelegd worden:  

 
‘De leeswijzer zelf met veel vaktechnische termen en het niveau waarop dat gebracht 

wordt, zorgt ervoor dat het wat moeizaam is om zo’n leeswijzer te gebruiken. Of het dan 

in libellestijl moet? Dat hoeft ook weer niet. Als het nuttig is om een vakterm te 

gebruiken, geef er dan uitleg bij en doe dat in begrijpelijke taal die iemand die niet 

universitair geschoold is het ook kan behappen. Voor de gewone man.’  

 

De groep zei later dat zij wel wat meer literaire begrippen zouden willen bespreken, zo 

kunnen ze meer leren dan ze nu al doen, zolang ze het maar kunnen begrijpen en het goed 

uitgelegd wordt.  

De samenvatting die in de leeswijzer staat kwam tijdens het interview met de groepen 

ook ter sprake. Er staat vaak een ‘hele hele hele mooie samenvatting in de leeswijzer’, maar 

de samenvatting zou een stuk beknopter geschreven kunnen worden. Het boek is al gelezen 

dus ook met een beknopte weergave van het boek weet men wel weer waar het verhaal over 

ging: ‘je hebt ook samenvattingen, dat is dan een paar regeltjes en dan heb je de kern te 

pakken en hier wordt het boek eigenlijk summier nog eens doorgeprutst’. Een andere groep 

staat wat betreft de mening over de lengte van de samenvatting lijnrecht tegenover de 

voorgaande mening, zij vinden een uitgebreide samenvatting juist prettig.  

 

Mening over de leesvragen in het algemeen 

De groepen 1 en 3 gaven aan dat zij vinden dat de vraagstelling beter is geworden sinds de 

leeswijzers door studenten wordt geschreven. De vragen hadden vaak een overhoringgericht 

en schools karakter, de leden kregen het gevoel dat ze weer op de middelbare school zaten. 

Tegenwoordig zijn de vragen meer ondersteunend, ze sluiten aan bij de vragen die de lezer 

zelf ook heeft tijdens het lezen van een boek en waar men de mening van een ander wel eens 

over wil horen. Tevens werd er door alle groepen aangeven dat ze de vraagstelling van de 

leesvragen soms wat onduidelijk vinden en dat de opzoekvragen niet leuk en uitdagend zijn. 

Deze twee punten zijn volgens de groepen wel verbeterd sinds de leeswijzers door studenten 

worden gemaakt, maar toch was het bij sommige vragen niet duidelijk wat de bedoeling was 

en wat voor antwoord er van de leden verlangd werd.  

 

Herkennend lezen 

Alle groepen reageerden positief op de vraag over wat zij vinden van vragen waarbij zij zich 

in moeten leven in een personage uit het verhaal. Een opmerking die gemaakt werd door 

groep 1 is dat het wel lastig is om je echt te verplaatsen in een andere situatie, maar dat dit wel 

prikkelende vragen zijn die een discussie opleveren in de groep. Deze groep identificeert zich 

dus niet alleen met een personage maar spreekt hier ook op een reflecterende wijze over 

doordat zij met elkaar in discussie gaan over wat zij van de personages vinden. Groep 2 was 

niet direct positief over dit soort vragen. Pas toen er een vraag aangehaald werd uit een andere 

bespreking waarbij de lezer gevraagd werd met welk personage hij of zij zich wilde 
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vereenzelvigen werd de hele groep enthousiast, deze vraag vonden zij namelijk wel erg leuk. 

Een voorwaarde die gesteld werd is dat deze vragen wel in een open vorm gesteld moeten 

worden, en er moet niet al een oordeel in de vraag zitten zoals: Probeert u zich te leven in het 

hoofdpersonage, vindt u dat hij goed heeft gehandeld?  

 

Reflecterend lezen 

De groepen geven alle drie graag hun eigen mening over de roman of elementen uit de roman. 

Hierbij werd aangegeven dat het belangrijk is dat de roman onderwerp van gesprek blijft en 

men niet afdwaalt naar andere onderwerpen. Daarnaast werd door twee groepen aangegeven 

dat men automatisch al een mening geeft over de roman, dit hoeft eigenlijk niet expliciet te 

worden gevraagd in de leesvragen. Uit deze opmerkingen valt op te maken dat deze groepen 

de besprekingen in ieder geval op een reflecterende wijze beginnen, de bijeenkomst geeft de 

leden de mogelijkheid om hun mening over de roman te delen met elkaar.  

 

Interpreterend lezen 

De groepen gaven aan graag meer informatie en vragen over literaire kenmerken van een 

roman te krijgen. Hierbij gaf groep 2 bijvoorbeeld aan dat vragen over het thema en de 

motieven in een boek altijd erg leuke vragen zijn ondanks het feit dat ze deze vaak wel lastig 

vonden. De andere twee groepen reageerden ook positief op de vraag of dit soort vragen 

prettig zijn. Wat volgens alle drie de groepen wel een voorwaarde is, is dat er dan meer uitleg 

gegeven moet worden in de inleidende teksten. Het gesprek naar aanleiding van de vraag over 

de literaire kenmerken verschoof bij groep 1 vervolgens naar een andere onderwerpen die 

samenhangen met de literaire kenmerken, namelijk: wanneer is iets literatuur is of niet, 

wanneer weet je als lezer dat iets goed is geschreven, en hoe kan je literatuur van pulp 

onderscheiden? Deze leesgroep zou hier graag meer informatie over krijgen. Groep 3 had een 

soort gelijke vraag, zij vroegen zich af waar literaire prijzen op gebaseerd zijn. Wanneer een 

boek uit de lijst een prijs heeft gewonnen zouden ze graag willen weten waarom dat boek nu 

die prijs heeft gewonnen.  

Alle groepen gaven aan dat ze vragen die aansturen op het construeren van een diepere 

betekenislaag interessante vragen vinden. Als voorbeeld tijdens het interview werd een vraag 

uit de leeswijzer aangehaald, bijvoorbeeld de vraag over waar Hendrik symbool voor staat in 

het boek. Wel werd aangegeven dat dit soort vragen vaak wel pittig worden gevonden. Eén 

groep gaf aan dat zij het lastig vinden om de intentie van een auteur te achterhalen omdat zij 

van mening zijn dat je nooit in het hoofd van de auteur kunt kijken. Groep 3 geeft aan het juist 

wel interessant te vinden om met elkaar te spreken over wat de auteur nu eigenlijk met dit 

boek had willen zeggen.  

Ondanks dat de groepen aangeven dat de vragen waarbij ze het verhaal moeten 

analyseren en interpreteren lastig vinden, zijn ze wel enthousiast over dit soort vragen. Het 

achterhalen van de betekenis en de bedoeling van de tekst is waardevol voor de leesgroepen 

en zij geven aan dat zij hier graag meer bij ondersteund willen worden.  

 

Letterkundig lezen 

Het plaatsen van de roman in een bredere literaire historische context wordt door de groepen 

niet erg enthousiast ontvangen. Ze spreken liever over het boek zelf. Associaties met andere 

werken of stromingen worden wel gemaakt door de leden zelf indien de kennis hiervoor 

aanwezig is. Er is bij een paar leden wel interesse om op deze manier met een roman bezig te 

zijn, maar zij twijfelen tegelijkertijd ook of zij wel over voldoende kennis beschikken.

 Wanneer begrip van historische literaire werken, zoals bijvoorbeeld een Griekse 

mythe, van belang is voor de interpretatie van de roman zien de groepen graag wat informatie 

terug in de inleidende teksten over deze historische context. Deze informatie kan volgens de 
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groepen zeer beknopt gegeven worden, indien meer informatie gewenst is wordt dit zelf door 

de groepen opgezocht. Het doel is dat de groepen weten wat belangrijk is voor een zo volledig 

mogelijke interpretatie van de roman. De kennis die past bij een letterkundige manier van 

lezen wordt door de leden niet gebruikt om de betekenis van de tekst te verbreden naar een 

literair historische context. Ze gebruiken dit alleen om meer grip te krijgen op de 

verschillende betekenislagen binnen de roman en dit past bij de interpreterende leesstijl.  

 

Wat verder ter sprake kwam 

Groep 1 bracht de excursies die vanuit Senia georganiseerd worden ter sprake, deze extra 

activiteiten worden erg interessant gevonden. Daarnaast vinden ze het bespreken van een boek 

in een leesgroep erg leuk omdat je als lezer meer inzicht krijgt in onbekende situaties. Een lid 

verwoordt dit als volgt: ‘We hebben Het lelietheater gelezen, nou, dat was een eyeopener! 

Want daar had ik totaal geen sjoege van. […] Dat is nou het mooie van lezen’.  

 

6.1.4 Conclusie 

De manier waarop de groepen de roman bespreken past het beste bij de reflecterende leesstijl, 

dit komt overeen met de leesstijl die bij de roman en de leeswijzer past. De leesgroepen 

vinden het prettig om vragen te beantwoorden waarbij zij gevraagd worden zich in te leven in 

een personage of een situatie en hun eigen mening te geven over bijvoorbeeld het handelen 

van het personage. De lezers zullen het gedrag van de personages en de gebeurtenissen uit de 

roman gaan analyseren en kritisch gaan relateren aan hun eigen kennis en ervaringen, ze zijn 

dan op een reflecterende manier de roman aan het bespreken. Wanneer de lezer zich alleen 

inleeft in het personage en zijn of haar handelen nog niet relateert aan eigen kennis en 

ervaring, past dit bij de herkennende leesstijl.   

 Naast het enthousiasme dat de leesgroepen hebben voor vragen die passen bij 

herkennende en reflecterende leesstijl, vinden zijn het ook interessant om vragen te krijgen 

die passen bij de interpreterende leesstijl. Dit zijn vragen die gaan over onder andere de 

thema’s en motieven, naar aanleiding van deze vragen zullen de leesgroepen diepere 

betekenislagen gaan construeren. De vragen uit de leeswijzers die de leesgroepen tijdens de 

bespreking hebben gebruikt en die aansloten bij de interpreterende leesstijl waren voor de 

leesgroepen vaak lastig te beantwoorden. De leesgroepen waren bij deze vragen niet geneigd 

om deze over te slaan, maar besteedden er extra aandacht aan om te proberen om toch samen 

tot een antwoord te komen. Tijdens het interview werd ook door de groepen aangegeven dat 

dit soort vragen altijd erg lastig gevonden wordt en dat extra ondersteuning wel prettig zou 

zijn.  

 Tijdens de interviews werd er niet alleen gesproken over het soort vragen die de 

groepen prettig of minder prettig vinden, maar ook over de manier waarop de vragen gesteld 

worden. De leesgroepen vinden het niet prettig wanneer gesloten vragen worden gesteld, dit 

zijn vragen waarop de groepen alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ op kunnen antwoorden. Er wordt een 

sterke voorkeur uitgesproken voor leesvragen met een open karakter, zodat de leden van de 

leesgroepen hierover met elkaar in gesprek kunnen gaan. Naast het karakter van de vraag is 

ook het onderwerp van de vraag belangrijk. De vragen moeten een duidelijk verband hebben 

met de roman, want daarom komen de groepen samen. Vragen waarvan het voor de leden niet 

duidelijk is waarom deze vraag gesteld wordt, omdat de relatie met het verhaal niet duidelijk 

genoeg is, worden niet gewaardeerd. Een voorbeeld van zo’n vraag is de eerste discussievraag 

over de Islam in Nederland. Naar aanleiding van deze vraag geven de groepsleden meerdere 

keren aan dat de roman centraal moet staan tijdens hun besprekingen.  
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6.2 ‘De schilder en het meisje’  

 
6.2.1 De groepen 

De eerste groep (groep 1) waarvan de discussie is bijgewoond kwam samen in een soort 

huiskamer van de plaatselijke bibliotheek. Het is een vrij ‘jonge’ groep die nu 1,5 jaar samen 

kwam en bestond uit acht dames. De groep had een evenwichtige dynamiek, iedereen kwam 

aan het woord en de dames die zich wat meer op de achtergrond hielden of een slecht gehoor 

hadden werden actief betrokken bij de gesprekken. Ondanks het feit dat de groep relatief 

groot was en ze nog maar vrij kort bestaan, waren er al tekenen van de ‘sisterhood’ die Long 

beschreef in Book Clubs. Er waren er veel verschillende meningen, deze werden 

gerespecteerd en niemand werd aangevallen op wat hij of zij zegt. De groep zorgde ervoor dat 

ze tijdens de bespreking de aandacht op het boek bleven vestigen en niet snel uitweken naar 

een ander onderwerp. Een enkele keer vertelde iemand een eigen ervaring met bijvoorbeeld 

Amsterdam omdat dit verhaal zich daar afspeelt, maar daar bleef het ook bij. Het interview 

dat ik na de bespreking afnam vond plaats met vijf leden van de groep. Deze dames vonden 

het erg interessant en nuttig om te praten over de leeswijzer. Het enthousiasme was groot 

waardoor het soms wel lastig was om de leiding in het gesprek te houden, daarnaast werd het 

gesprek onderbroken doordat de bibliotheek tussen de middag sloot. We hebben nog even 

verder gepraat in een café om de hoek. De groep vond dat Senia steeds professioneler werkt 

en ze zien dit als een zeer positieve vooruitgang vinden. Ondanks de lage contributie waren er 

altijd weer mooie leeswijzers, ze hoopten dat dit in de toekomst ook zo blijft ondanks alle 

bezuinigingen die op komst zijn.  

 Ook de tweede groep (groep 2) waar ik de bijeenkomst van observeerde en een 

interview afnam kwam samen in een ruimte van de bibliotheek. De groep had acht 

vrouwelijke leden, hiervan waren er zeven aanwezig. Deze groep bestond op dat moment vier 

jaar. Het begin van de bespreking verliep wat rommelig maar toen de groep eenmaal compleet 

was en de dames allemaal voorzien waren van koffie of thee kon de bespreking beginnen. De 

groep had grotendeels een negatieve mening over dit boek, ze gaven zelf ook direct aan dat de 

bespreking waarschijnlijk levendiger was geweest wanneer het grootste deel van de groep het 

boek wel goed had gevonden. De groep besprak de vragen in een hoog tempo, degene die 

deze bijeenkomst had voorbereid las de vragen snel achter elkaar voor zonder dat er echt veel 

ruimte was om door te praten over een vraag. Ondanks mijn aanwezigheid die een inbreuk 

kon zijn op de vertrouwelijke sfeer in de groep, leek de groep zich weinig van mijn 

aanwezigheid aan te trekken. Ook kletsten ze voor en na de bijeenkomst nog even met elkaar 

door. Ze zien elkaar ook af en toe buiten het bespreken van een roman om, om met elkaar te 

gaan eten of om naar een museum te gaan (al dan niet in het verlengde van een boek). Het 

interview met deze groep verliep goed, ondanks feit dat de dames snel door elkaar praatten. Ik 

wist snel en onderbouwd antwoord te krijgen op mijn vragen. Tijdens het interview moest één 

persoon eerder vertrekken waardoor het grootste deel van het gesprek met zes leden is 

gevoerd.   

  De laatste groep (groep 3) waar ik voor dit onderzoek langs ging bestond twee jaar en 

kwam samen in een restaurant. De groep was met vier leden aanwezig. Eén van de leden was 

plotseling niet meer op komen dagen en een ander persoon kon het niet opbrengen om te 

komen in verband met beperkingen. De bespreking begon wat rommelig, de glazenwasser 

wilde graag de ruit reinigen waar wij voor zaten dus zijn we verhuisd naar een andere tafel. 

Ondanks het feit dat ik in het begin duidelijk had aangegeven me niet met de discussie te 

mengen werd er direct bij de eerste vraag om mijn antwoord gevraagd. Ik heb nogmaals 

aangeven dat ik me niet in de discussie wilde mengen maar dat ik achteraf best nog even door 

wilde praten over het boek. Dit stelde de leden gerust en ze gingen zelf verder. Ook in deze 

groep vond bijna niemand het leuk om dit boek te lezen, één lid uitgezonderd. De dynamiek 
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was niet optimaal in de groep, de discussie verliep niet evenwichtig. Dit kan komen doordat 

de groep nog niet zo lang bestaat en er inmiddels twee leden zijn afgehaakt. Eén aanwezig lid 

heeft daarnaast besloten te stoppen met de leesgroep. De vertrouwensband binnen de groep is 

door de wisselende en onzekere samenstelling waarschijnlijk niet zo sterk is als bij de andere 

groepen. Het interview met deze groep verliep snel en soepel. Enerzijds kwam dit doordat ik 

zelf inmiddels al meerdere interviews had afgenomen en wist hoe ik de vragen duidelijk kon 

stellen en gericht door kon vragen. Aan de andere kant kwam dit waarschijnlijk ook doordat 

het nog onzeker is of de groep het volgende jaar blijft bestaan. De groep blijft met drie leden 

over en dit is naar hun mening te weinig om een goed gesprek over een boek te voeren. Door 

de onzekerheid over het bestaansrecht is het mogelijk dat de leden zich minder betrokken 

voelden, met als gevolg dat ze minder uitgebreid in gingen op mijn vragen.  

 

6.2.2 De observaties 

De drie besprekingen die voor De schilder en het meisje zijn bijgewoond verschillen van 

elkaar. Groep 1 had een aantal leesvragen uitgekozen uit de verschillende onderdelen 

(thematiek, structuur, perspectief, personages, auteur en religie) van de leeswijzer. Het lid dat 

de bespreking had voorbereid gaf aan dat zij de naar haar mening lastige vragen niet heeft 

uitgekozen, ze ging er dus vanuit dat de vragen die wel behandeld zouden worden geen 

problemen op zouden leveren. Groep 2 werkte in hoog tempo alle vragen door, waarbij de 

antwoorden to the point gegeven werden en het gesprek zelden afweek van het onderwerp van 

de vraag. Groep 3 behandelde alle vragen door middel van gesprekken over het onderwerp 

van de vraag, op deze manier probeerden zij een antwoord te formuleren. Deze groep had 

duidelijk iets meer moeite met het beantwoorden van de ‘kennisvragen’, vragen over de 

schilderijen die ze zouden kunnen herkennen en de zienswijze over de beeldende kunst. De 

groep gaf zelf aan vaak langer bezig te zijn met de bespreking van het boek maar doordat het 

grootste deel van de groep het boek niet goed vond werden de vragen met minder 

enthousiasme behandeld.  

 Buiten de leesvragen om bespraken de groepen ook onderwerpen die niet aansloten bij 

de vraag die op dat moment behandeld werd. Zo kwam het handelen van Elsje regelmatig ter 

sprake, er werd besproken hoeveel lef ze nodig had om naar Amsterdam te vertrekken en 

waarom ze niet aan het werk ging. Daarnaast spraken de leden ook over de stad Amsterdam in 

de zeventiende eeuw, ze vroegen zich af hoe de stad er rond deze tijd uit zag en leden deelden 

hun kennis over de gebouwen waarover gesproken werd in het boek, zoals het stadhuis. Het 

handelen van Elsje past goed bij vraag 15, de vraag over het rechtvaardigen van de moord van 

Elsje, deze vraag werd door alle groepen relatief kort besproken omdat het plegen van de 

moord al meerdere malen eerder ter sprake was gekomen. Wat de volgorde van de vragen 

betreft zou deze vraag beter uit de verf komen wanneer deze eerder gesteld wordt omdat dit 

onderwerp dan nog niet veel besproken is. De onderwerpen die besproken werden door de 

leesgroepen buiten de vragen om sluiten aan bij een herkennende en reflecterende leesstijl. 

Naar aanleiding van de beschrijvingen die De Moor van de stad Amsterdam in de 17
e
 eeuw 

geeft, gingen de groepsleden met elkaar in gesprek over de stad, hoe deze er in die tijd uit zag 

en wat er gebeurde. De leesgroepen legden verbanden tussen de werkelijke en de fictieve 

wereld, dit is een kenmerk van de herkennende leesstijl. Daarnaast identificeerden een aantal 

leden zich met Elsje, ze verplaatsten zich in de situatie waarin Elsje zich bevond en vroegen 

zich af  hoe zij in die situatie hadden gehandeld. Dit sluit aan bij de reflecterende leesstijl.   

 Er waren weinig vragen die echt problemen opleveren tijdens de bespreking van de 

roman waardoor een vraag helemaal niet behandeld werd, er vond bijna altijd wel een gesprek 

naar aanleiding van een vraag plaats. Dat gesproken werd naar aanleiding van een vraag 

betekende echter niet dat er een concreet antwoord op de vraag werd geformuleerd. 

Regelmatig zochten de groepen naar het antwoord, maar konden ze dit niet goed verwoorden 
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of wisten ze niet goed wat er precies gevraagd werd. Een voorbeeld van zo’n vraag is de 

vraag over het vertelperspectief: ‘Door de keuze voor het perspectief van een auctoriale 

verteller schept de schrijfster een bepaalde afstand tot de personages. Welk effect had dit op u 

als lezer? Waardeerde u de relatief grote distantie of juist niet?’ Er kwam naar aanleiding van 

deze vraag wel een gesprek op gang over de verteller van het verhaal en dat deze ervoor zorgt 

dat de emoties van de personages onderbelicht blijven, maar het effect dat dit op de lezer heeft 

werd niet besproken. De groep herkende de technieken die de auteur toepast wel, maar was 

niet staat om dit op een interpreterende manier te bespreken. Zij verbonden geen diepere 

betekenis aan de roman naar aanleiding van de technieken van de auteur. Een ander voorbeeld 

van een vraag die niet volledig besproken werd is: ‘Welke betekenis hebben de ossen, die 

Elsje tijdens haar reis tegenkomt, in het verhaal? Welke overeenkomsten zijn er tussen hun lot 

en dat van het meisje?’ Bij deze vraag zijn de overeenkomsten tussen Elsje en de ossen wel 

besproken, maar een betekenis werd hier niet aan gegeven. De manier waarop de leesgroepen 

deze vraag beantwoordden past bij de reflecterende leesstijl. De groepen verbonden geen 

diepere betekenis aan de tekst dat past bij de interpreterende leesstijl maar voerden hun 

gesprek op een reflecterende wijze. De groepen gaven achteraf aan dat ze niet te weten wat 

een os kan betekenen binnen de literatuur, daarom konden ze deze vraag niet volledig kunnen 

beantwoorden.  

 Bij de meeste vragen kwam er dus wel een gesprek op gang over het onderwerp van de 

vraag. De aspecten uit de vraag werden wel in de roman herkend maar er werd geen concreet 

antwoord geformuleerd waarbij een diepere betekenislaag geconstrueerd kon worden naar 

aanleiding van de thema’s, motieven of technieken van de auteur.  

Tijdens de behandeling van drie vragen gaven de groepen expliciet aan het een lastige 

vraag te vinden, waarbij het gesprek over het onderwerp van de vraag ook niet erg op gang 

kwam. Twee van deze vragen passen bij een letterkundige leesstijl, namelijk:  

 
‘De schilder heeft een denkbeeldig gesprek met Titiaan, een meester die hij zeer hoog 

acht (pagina 166-168). Hoe past dit gesprek, dat over de grenzen van de tijd heen gevoerd 

wordt, in de visie op kunst die in deze roman gegeven wordt?’ 

 
 ‘In de essaybundel Als een blinde hond zijn baas toont De Moor volgens Arjen Fortuin 

‘hoe er wel degelijk een gat in het publieke discours is waar de literatuur in past’, Oftewel 

dat de auteur zich weliswaar niet direct, maar indirect geëngageerd betoont. Vindt u dat 

deze historische roman de indruk wekt door een – al dan niet zijdelings – maatschappelijk 

betrokken auteur te zijn geschreven?’  

 

Beide vragen laten de lezer afstand te nemen van het verhaal en zoeken naar de onderliggende 

betekenislaag van de roman of een beoordeling van de maatschappelijke betrokkenheid van 

de auteur die uit de roman naar voren komt. Het werd duidelijk dat de leesgroepen niet bezig 

zijn met deze diepere betekenislagen, zij hielden de vragen liever bij het verhaal zelf.  De 

derde vraag waar de groepen moeite mee hadden, was de vraag naar aanleiding van het 

gedicht van Dylan Thomas. De lezer wordt gevraagd om dit gedicht in verband te brengen 

met het hoofdstuk waarvan de hoofdstuktitel een vertaling is van de titel van het gedicht. De 

reden waarom de groepen moeite hadden met deze vraag is niet de letterkundige leesstijl 

waarbij deze vraag aansluit. De problemen met deze vraag werden in eerste instantie 

veroorzaakt door de taal waarin het gedicht is geschreven. Doordat het gedicht in het Engels 

is geschreven hadden de leden moeite met het vertalen en de interpretatie. Een lid uit groep 2 

had haar dochter gevraagd om het te vertalen, maar in deze vertaling kon niet de hele groep 

zich vinden, waardoor dit het onderwerp van gesprek werd in plaats van de overeenkomsten 

met het hoofdstuk. Bij deze vraag was het de taal die de leden in de weg stond, want de 

groepen reageerden wel erg positief op de vraag zelf. Ze hadden het leuk gevonden wanneer 
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ze het gedicht hadden kunnen interpreteren en in verband hadden kunnen brengen met het 

boek.   

 Een aantal vragen viel op omdat deze erg goed werkten tijdens de bespreking van het 

boek. Er ontstond naar aanleiding van deze vragen een levendig gesprek waarbij de 

leesgroepen tijdens hun bespreking tot een gezamenlijk antwoord op de vraag kwamen. Dit 

waren vragen die aansluiten bij de reflecterende leesstijl. De lezer wordt gevraagd  om 

bijvoorbeeld een vergelijking te maken tussen het immigrantenbestaan in de situatie van Elsje 

en die van de huidige tijd. Een andere vraag die goed functioneerde binnen de besprekingen 

was de vraag over de ingewikkelde structuur van het verhaal door de vele flashbacks. Naast 

het antwoord op deze vraag formuleerden de groepen nieuwe vragen over het verband tussen 

de schilder en het meisje, het taalgebruik in de roman en de rol van de schilder in het boek.  

Naast de twee vragen uit de leeswijzer die aansluiten bij de reflecterende leesstijl 

wisten de groepen ook een discussie te voeren en daarbij een antwoord te formuleren op een 

aantal vragen die aansluiten bij de interpreterende en letterkundige leesstijl. Op de vraag 

waarom de auteur de naam van de schilder weg heeft gelaten probeerden de groepen een 

antwoord te formuleren waarbij ze de intentie van de auteur wilden achterhalen. Bij deze 

vraag gingen de groepen erg gericht met elkaar gesprek en kwamen zij tot nieuwe inzichten. 

Uiteindelijk werd er door alle groepen een antwoord geformuleerd waarbij de reden van het 

weglaten van de naam van de schilder werd geïnterpreteerd. Tot slot was er een vraag 

waardoor een gesprek ontstond dat aansluit bij de letterkundige leesstijl. Dit  is vraag 21: ‘Het 

type romans dat De Moor schrijft is wel betiteld als ‘pseudo-historisch’. Vindt u dat in deze 

roman de zeventiende-eeuwse werkelijkheid realistisch gereconstrueerd is?’ De groepen 

beoordeelden de roman, ze probeerden dit te doen aan de hand van hun eigen kennis over de 

zeventiende eeuw, maar ook over literaire genres. 

 De groepen die De schilder en het meisje bespraken, kwamen bij de meeste vragen wel 

tot een (min of meer) concreet antwoord op de vraag. De vragen die meestal niet tot een 

concreet antwoord leidden zijn de vragen die passen bij een interpreterende leesstijl, zoals de 

vraag over de betekenis van de ossen. Deze vragen zijn op een reflecterende manier 

behandeld. Ook met de bespreking van de vragen die passen bij de letterkundige leesstijl werd 

vaak wel naar een verband gezocht of wordt eigen kennis toegepast, echter werd er geen 

diepere betekenislaag geconstrueerd. De enige keer dat er wel een concreet antwoord werd 

geformuleerd op een vraag die past bij de interpreterende leesstijl, was bij de vraag die gaat 

over de intentie van de auteur bij het weglaten van de naam van de schrijver.  

 De groepen liepen regelmatig een vast op een vraag omdat het voor hen niet duidelijk 

was wat de vraag nu precies van hen verlangt. Dit waren vragen die vaak erg lang zijn zoals:  

 
‘In de essaybundel Als een blinde hond zijn baas toont De Moor volgens Arjen Fortuin 

‘hoe er wel degelijk een gat in het publieke discours is waar de literatuur in past’, Oftewel 

dat de auteur zich weliswaar niet direct, maar indirect geëngageerd betoont. Vindt u dat 

deze historische roman de indruk wekt door een – al dan niet zijdelings – maatschappelijk 

betrokken auteur te zijn geschreven?’ 

 

De eerste reactie van een lid uit groep 3 op deze vraag was: ‘Zo, dat is een hele volzin!’. 

Waarna de vraag nogmaals goed bekeken moest worden voordat duidelijk was wat er nu 

eigenlijk gevraagd werd. Een ander probleem waar de groepen tegen aan liepen, waren de 

lastige woorden die gebruikt worden in de leesvragen waarvan de betekenis niet direct bekend 

is zoals ‘discours’, ‘engagement’ en ‘auctoriale’. Doordat er niet direct duidelijk is wat er 

bedoeld wordt met de vraag loopt de discussie over de vraag een beetje vast en gingen de 

leden zich concentreren op andere aspecten uit de vraag. Het ging dan in het geval van 

bovenstaande vraag niet over de maatschappelijke betrokkenheid van de auteur, maar 

bijvoorbeeld over de vraag wat een historische roman eigenlijk precies is.  
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 Er kan geconcludeerd worden dat de groepen die De schilder en het meisje bespraken 

aan de hand van de leeswijzer moeite hadden met vragen die passen bij de interpreterende 

leesstijl. De leesgroepen vonden het lastig om een diepere betekenislaag van de tekst te 

achterhalen aan de hand van thema’s of technieken van de auteur waardoor de vragen maar 

gedeeltelijk werden beantwoord. Daarnaast gaf de vraagstelling in de leeswijzer soms 

problemen door de lengte van de vraag of de lastige woorden die gebruikt zijn. Hierdoor 

werden de vragen niet goed genoeg begrepen en werd het lastig om de vraag te beantwoorden. 

 

6.2.3 De interviews 

De drie groepen die hebben meegewerkt aan dit deel van het onderzoek bestonden nog relatief 

kort. Groep 1 bestond inmiddels anderhalf jaar, groep 2 bestond vier jaar en groep 3 kwam 

twee jaar samen. Gemiddeld lazen de groepen 7 tot 8 boeken per jaar die in overleg met 

elkaar worden gekozen. Alle groepen wilden in het volgende jaar doorgaan met de leesgroep, 

alleen was het voor groep 3 nog onzeker of dit zou lukken. Deze groep bestond uit te weinig 

leden die door wilden gaan dus zij hoopten voor het komende jaar nieuwe leden te kunnen 

werven.  

 Groep 1 en 2 gaven aan het erg prettig te vinden vrijheid te krijgen in de manier 

waarop het boek wordt besproken. Groep 1 selecteerde altijd een aantal vragen die uitgebreid 

werden besproken en groep 2 deed altijd eerst een rondje met meningen van de groepsleden 

over het gelezen boek om vervolgens op de vragen over te gaan. De leeswijzer was voor de 

groepen een prettig houvast en een middel om de bespreking te structureren. Enkele leden in 

de groepen gaven aan dit soms ook wel eens jammer te vinden, maar zagen ook in dat bij een 

bespreking zonder vragen het risico bestaat dat er aspecten onderbelicht blijven. Een lid uit 

groep 3 vertelde dat ze het bespreken in het begin wel lastig vond, de vragen waren vaak nog 

moeilijk maar naarmate ze meer besprekingen bijwoonde ging dit haar steeds beter af:  

 
‘Ik merk wel dat het bij mij makkelijker gaat dan in het begin. Toen dacht ik: waar ben ik 

aan begonnen? Eerst las ik een boek altijd met plezier en toen werd het een opdracht, dat 

is niet prettig. Maar ik merk nu wel dat het voordelen heeft als je een boek op deze 

manier leest’.  

 

Waardevolle onderdelen leeswijzer 

De groepen ervoeren de leeswijzer als een prettig houvast tijdens de besprekingen, de vragen 

structureerden de bijeenkomsten. Groep 2 en 3 gaven aan dat de leeswijzer van De schilder en 

het meisje erg goed was doordat deze zo uitgebreid is, de beschrijvingen en vragen vonden ze 

erg goed. Groep 2 ‘vond deze er echt uit springen’. Een lid zei: ‘ik dacht: hoe is het 

mogelijk!’. Toen ik probeerde door te vragen waarom deze leeswijzer nu juist zo goed was 

gaf dit lid aan dat het hele mooie vragen in zitten, erg to the point. Tijdens ditzelfde interview 

werd aangegeven dat de leden vorige keer erg teleurgesteld waren over de leeswijzer, zij 

bespraken het boek Sprakeloos van Tom Lanoye, de groep vertelde dat er bijna geen 

leesvragen bij deze leeswijzer zaten.
9
 Het is mogelijk dat de leden vinden dat deze leeswijzer 

er nu zo uit springt omdat de vragen erg uitgebreid zijn en dit haaks staat op hun ervaring van 

de vorige bespreking.  

 Een ander waardevol onderdeel voor de groepen 2 en 3 zijn de reacties van de pers, 

deze werden erg gewaardeerd. De recensies werden soms ook volledig opgezocht ter 

voorbereiding van de bespreking. De groepen vonden het soms lastig om de recensies zelf op 

internet op te zoeken, een link naar de recensie op internet zou erg prettig zijn. Groep 3 gaf 

daarnaast ook aan dat het soms wel lastig was om overzicht te houden wanneer er veel 

                                                      
9
 Na het uitwerken van het interview is de leeswijzer van Sprakeloos bekeken, deze bevat 23 leesvragen. Hoe het 

komt dat er in deze leeswijzer volgens deze leesgroep bijna geen vragen stonden is niet duidelijk.  
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reacties besproken werden, dit zou ook beperkt kunnen worden tot twee à drie reacties vanuit 

de pers per leeswijzer. De reacties van de pers werden door de leesgroepen gebruikt om te 

weten te komen wat de kenners van het boek vinden, de meningen van de kenners worden 

vergeleken met de meningen van de groepsleden. Er lijkt hier geen sprake te zijn van het 

raadplegen van achtergrondinformatie om het boek beter te kunnen interpreteren wat bij de 

letterkundige leesstijl past, maar van het geven en vergelijken van de eigen meningen van de 

groepsleden. De leesgroepen gebruiken de reacties van de pers op een reflecterende manier, 

ze bespreken met elkaar of ze het met de pers eens zijn of niet.  

 

Verbeterpunten in de leeswijzer  

De meningen over de kwaliteit van de leeswijzer zijn verdeeld. Groep 2 en 3 waren erg te 

spreken over deze leeswijzer, groep 1 zegt de leeswijzer bij De schilder en het meisje juist 

ingewikkeld te vinden door de vele moeilijke woorden en het gedicht in het Engels. 

Groep 1 en 3 gaven aan het prettig te vinden om meer informatie te krijgen over de 

achtergrond van het boek. Welk genre is het en waar is dit aan te herkennen? Een lid zegt 

hierover: 

  
‘Waar moet je op letten als je een bepaalt soort, nouja bijvoorbeeld een historische 

roman leest? Wat zijn de kenmerken van zo’n roman? Dat heb je in ieder geval een 

beetje een idee wat voor type boek je leest’.  

 

Daarnaast zou groep 1 het ook prettig vinden als ze wat meer informatie over elementen uit 

het verhaal zouden krijgen wanneer deze elementen betekenisvol zijn voor het boek. Een lid 

haalde Tikkop aan, waarbij extra informatie over de politiek volgens haar wel gewenst was. 

De extra informatie die de leesgroepen wilden gebruiken om het boek beter te kunnen 

verklaren sluit aan bij de interpreterende leesstijl. De informatie helpt de lezers meer grip te 

krijgen op bijvoorbeeld het genre waarin het boek is geschreven. De lezer is dan in staat om 

zijn mening te geven over literaire en esthetische aspecten van het boek omdat hij dan weet 

welke kenmerken er bij een historische roman horen en welke niet.  

Tot slot gaf een lid uit groep 2 aan dat de samenvatting wat haar betreft wel wat 

beknopter zou mogen zijn, ze vindt het een gevaar dat er een lange samenvatting in de 

leeswijzer staat omdat het dan verleidelijk zou kunnen zijn om alleen de samenvatting te lezen 

en het boek dan niet te lezen. Ook bij deze opmerking werd de leeswijzer bij het boek  

Sprakeloos besproken, omdat dit boek in de herinnering van de groep een lange samenvatting 

had en een summier aantal vragen. Of deze opmerking in het algemeen geldt over alle 

leeswijzers of dat dit een reactie is op de ervaring die de groep heeft gehad met de vorige 

leeswijzer is niet duidelijk.  

 

Mening over de leesvragen in het algemeen 

De hoeveelheid vragen die gemiddeld in de leeswijzer staan was volgens de groepen een 

goede hoeveelheid, de enige groep die hierover twijfelde was groep 1. Dit is een vrij grote 

groep die een aantal vragen selecteert voor de bespreking van het boek. De leden voelen wel 

de ‘verplichting’ om thuis wel alle vragen voor te bereiden en zijn hier vrij veel tijd aan kwijt:  

 
‘Maar ik blijf erbij dat ik 23 vragen thuis voorbereiden heel veel vind. Ik heb toch de 

neiging om dat weer goed te doen en dan bekruipt het gevoel me soms dat ik te lang 

met één boek bezig ben omdat ik het helemaal goed wil doen’.  

 

Toch vonden de meeste leden van de groep de hoeveelheid vragen wel prettig, omdat je zo 

over verschillende onderdelen van het verhaal na kon denken.  
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 Een andere opmerking die de leesgroepen maakte over de leesvragen, was dat er 

regelmatig overlap in de vragen zat waardoor het gesprek in de groep in herhaling viel. Groep 

2 gaf aan de schoolse vragen niet prettig te vinden, deze werden door de groep overgeslagen. 

Het andere uiterste, waarbij de vragen juist ingewikkeld gesteld worden, vond de groep ook 

niet erg prettig. Deze vragen werden overgeslagen, al ‘scherpt het ook wel je geest’, zei een 

lid van deze groep. Groep 3 gaf aan dat ze vragen waarvoor ze veel kennis nodig hadden, de 

‘wetensvragen’ niet leuk vonden om te beantwoorden, ‘zoals de vragen over de schilderijen 

van Rembrandt, dat doet eigenlijk niet ter zake’.  

 De groepen hadden een voorkeur voor vragen met een ‘open’ karakter die niet 

suggestief zijn. Daarnaast gaf groep 3 aan dat de vragen soms wat ingewikkeld waren, het was 

dan voor de leden onduidelijk hoe de auteur van de leeswijzer op deze vraag is gekomen en 

wat de aanleiding was om die vraag te stellen.  

 

Herkennend lezen 

De groepen waren enthousiast over vragen waarbij ze zich in moeten leven in een personage 

of situatie in het verhaal. Dit leverde tijdens de discussies erg interessante gesprekken en 

discussies op: ‘Er zijn vier verschillende antwoorden, en geen van alle is fout’, sprak een lid 

uit groep 3. De groep gaf aan dat het gesprek dan wel over het boek moet blijven gaan. Het 

inleven en identificeren met een personage past bij de herkennende leesstijl, het 

bediscussiëren van elkaars meningen past bij de reflecterende leesstijl.  

 

Reflecterend lezen 

Het geven van een eigen mening over het boek of over een situatie deden de leden van de 

leesgroepen graag, ‘Daarom zitten we hier ook!’ Net als bij de vragen waarbij de groepsleden 

zich moeten identificeren met een personage, komen de meningen bij de andere vragen ook 

vaak vanzelf naar voren tijdens de gesprekken die gevoerd worden. De leesgroepen vonden 

het niet vervelend als hier evengoed naar gevraagd werd in de leesvragen.  

 

Interpreterend lezen 

De groepen is gevraagd of ze het prettig vinden als de leesvragen over literaire kenmerken 

zoals de thema’s en motieven in het boek gaan. Hierop reageerden ze allemaal enthousiast. Ze 

wilden hier graag mee bezig zijn. Wel vonden alle groepen dit lastige vragen, ze zouden hier 

dan wel meer bij ondersteund willen worden. Daarnaast gaf groep 1 aan dat ze wel twijfelen 

of dit haalbaar is in de tijd die zij hebben voor een bespreking: ‘het kan interessant zijn maar 

krijg je dan niet teveel informatie? Daar moet je wel voor oppassen, dat dit wel goed gaat’.  

Op de vraag of de groepen het interessant zouden vinden om op zoek te gaan naar 

diepere betekenislagen in de tekst of elementen uit de tekst, zoals de vraag over de betekenis 

van de ossen in de leeswijzer bij De schilder en het meisje, reageerden groep 2 en 3 positief. 

Wel gaven beide groepen nogmaals aan dit wel lastig te vinden. Hierbij zouden wat 

aanwijzingen in de leeswijzer ter ondersteuning erg gewaardeerd worden. Groep 1 kwam bij 

deze vraag niet tot een concreet antwoord. Het achterhalen van de intentie die de auteur zou 

kunnen hebben gehad vonden alle groepen erg interessant en leuk. Groep 2 deed dit zelf ook 

al regelmatig door interviews met de auteur op te zoeken.  

De leesgroepen vonden het dus interessant om zich te verdiepen in de gebieden van de 

thema’s en motieven, maar ook om zich op de intentie van de auteur te richten om zo het boek 

te kunnen interpreteren en een diepere betekenislaag te construeren. Tegelijkertijd gaven de 

groepen aan dit lastig te vinden. Er zal gekeken moeten worden of het haalbaar is voor de 

groepen om door middel van ondersteuning in de leeswijzer meer bezig te zijn met vragen die 

aansluiten bij een interpreterende leesstijl.  
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Letterkundig lezen 

De groepen gaven een unaniem antwoord op de vraag of zij behoefte hebben aan informatie 

over de literair historische context waarin een boek te plaatsen is. De groepen vonden het 

prettig dat wanneer de literaire historische context belangrijk is voor een goede interpretatie 

van de roman, hier extra informatie over komt te staan in de inleidende teksten. Wanneer de 

bredere historische context niet belangrijk is voor de interpretatie van de roman, dan moeten 

dit soort vragen volgens alle groepen beperkt blijven of liever helemaal niet gesteld worden. 

Wanneer zij zelf associaties hebben met andere (kunst)werken wordt dit vanzelf gedeeld met 

de groep. Groep 1 vond dat, indien dit nodig is voor de interpretatie van de tekst, deze 

informatie wel gegeven mag worden in de inleidende teksten, maar dat dit niet in de 

leesvragen verwerkt hoeft te worden. Dit is te complex om in de bespreking te behandelen. 

  

Wat verder ter sprake kwam 

De groepen 1 en 2 vonden dat het boek binnen hun bespreking centraal moet staan, de 

gezelligheid zou een gevolg van de bespreking moeten zijn. Daarnaast was groep 2 een groep 

die samen meer ondernam dan alleen de bespreking van het boek. De leden maakten uitstapjes 

naar musea om werken die besproken worden in de boeken te bekijken of ze gingen met een 

groepje naar een verfilming van een boek. Deze groep was de enige groep die aangeeft dit 

soort dingen te ondernemen, misschien kwam dit doordat deze groep al wat langer 

samenkwam dan de andere groepen.  

 

 

6.2.4  Conclusie 

Uit de observatie blijkt dat de groepen die De schilder en het meisje bespraken goed om 

kunnen gaan met vragen die aansluiten bij de reflecterende leesstijl maar wel moeite hebben 

met de meeste vragen die aansluiten bij de interpreterende leesstijl. De leesstijlen die passen 

bij de roman en de leeswijzer sluiten niet volledig aan bij de leesstijlen die passen de 

bespreking van de roman. De reflecterende leesstijl past bij het boek, de leeswijzer, de 

observaties en de interviews. De interpreterende leesstijl past bij het boek en de leeswijzer, 

maar de groepen hebben tijdens hun bespreking moeite met de vragen die passen bij deze 

leesstijl.  

Bij de leesvragen die aansluiten bij de reflecterende leesstijl begrepen de groepen wat 

er van hun gevraagd werd en gaven ze een concreet antwoord op de vraag. Ook uit de 

interviews komt naar voren dat de leesgroepen zich graag inleven in een bepaald personage of 

een situatie uit de roman, daarnaast vinden ze het prettig wanneer er naar hun mening 

gevraagd wordt. De groepen reageren enthousiast op dit soort vragen, zij vinden het 

vanzelfsprekend dat zij hun meningen delen, ‘dat is toch ook het doel van de bespreking’? De 

leesgroepen bespreken het boek op de reflecterende manier: ze spreken met elkaar over wat ze 

van de roman vinden, kijken kritisch naar wat er in de roman gebeurt en relateren dit aan hun 

eigen mening en kennis. 

 Naast de interesse voor de reflecterende leesstijl is er ook interesse voor de 

interpreterende leesstijl. De groepen gaven in de interviews aan dat ze het interessant vinden 

om bezig te zijn met literaire kenmerken. Wel vragen zij om meer ondersteuning omdat zij dit 

soort vragen erg lastig vinden. Ditzelfde geldt voor het construeren van een diepere 

betekenislaag. Twee groepen zijn enthousiast over het geven van een betekenis aan de tekst 

maar vinden dit wel moeilijk. Ook deze uitspraken sluiten aan bij de bevindingen van de 

observaties. De groepen probeerden wel te achterhalen wat de betekenis van de ossen was en 

gingen wel in gesprek met elkaar over het vertelperspectief, maar kwamen samen niet tot een 

antwoord op de vraag. Ze bleven in de praktijk op de reflecterende manier over de vraag met 

elkaar praten, waarbij ze niet bezig waren met het interpreteren van het werk. Waar alle 
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groepen wel enthousiast over zijn is het achterhalen van de intentie van de auteur, zoals bij de 

vraag over de motivatie van De Moor om de schilder niet bij naam te noemen. Deze vraag 

past bij de interpreterende leesstijl. De leesgroepen praten hier met elkaar over en komen tot 

een gezamenlijk antwoord op de vraag. Ondanks de behoefte aan vragen die aansluiten bij de 

interpreterende leesstijl, slagen de leesgroepen er (met uitzondering van de vraag over de 

intentie van de auteur) vaak niet in om aan de hand van de interne verbanden in het verhaal 

een diepere betekenislaag te construeren.  

 De groepen vinden het belangrijk dat de discussie over het boek zelf blijft gaan 

waarbij ze reflecterend spreken over het boek. Vragen die op een ‘schoolse’ manier zijn 

gesteld worden als erg vervelend ervaren, de groepen gaven aan graag vragen met een open 

karakter te krijgen. Daarnaast komt uit de observatie naar voren dat complex gestelde vragen 

en fragmenten in een andere taal lastig zijn voor de groepen. Tot slot is er bij de bespreking 

van dit boek en tijdens het interview gesproken over het genre waarin dit boek thuis hoort, dit 

was namelijk niet helemaal duidelijk voor de lezers. De leesgroepen zouden het prettig vinden 

als hier een stukje over terug te vinden is in de leeswijzer.  

 

 

6.3 ‘Bijvangst’ karakter leesgroepen 
Het doel van dit onderzoek was niet het typeren van de leesgroepen van Senia Literair, maar 

bij de uitwerking van de data bleek dat de leesgroepen van Senia Literair veel 

overeenkomsten vertoonden met de Amerikaanse leesgroepen uit de onderzoeken van Long 

en Hartley. Deze bevindingen dragen niet bij aan een antwoord op de onderzoeksvraag, maar 

zijn mogelijk wel nuttig voor eventueel vervolgonderzoek naar het karakter van de 

leesgroepen of het doel dat een leesgroep kan hebben. De leesgroepen van Senia komen net 

als de leesgroepen uit het onderzoek van Long bij elkaar om meer over het boek te weten te 

komen, de leden van de leesgroepen willen zichzelf ontplooien. De focus van de bespreking 

ligt op het boek, het boek blijft te allen tijde centraal staan tijdens de besprekingen en er wordt 

weinig afgedwaald. Daarnaast bouwen de leden van de groepen een vertrouwensband met 

elkaar op waardoor ze alles tegen elkaar kunnen zeggen en de leden elkaars mening 

respecteren. De resultaten uit dit onderzoek komen tevens in grote mate overeen met de 

bevindingen uit het onderzoek van Hartley. Zij geeft aan dat er binnen leesgroepen vier 

componenten belangrijk zijn voor een goede discussie, namelijk: het boek zelf, een 

verscheidenheid aan meningen, de achtergrond van het boek en de eensgezindheid binnen de 

groep. Ook de leesgroepen van Senia die hebben meegewerkt aan dit onderzoek stellen dat het 

boek belangrijk is en centraal moet staan in de discussie, de leden van de groepen geven 

daarnaast ook aan het prettig te vinden om elkaars mening te horen over het boek. De 

eensgezindheid binnen een groep is niet ter sprake gekomen tijdens de interviews die 

gehouden zijn met de leesgroepen, er kan echter wel gesteld worden dat een balans binnen de 

groep erg belangrijk is. Erg prominent aanwezige leden kunnen het andere leden moeilijk 

maken om eerlijk en open te reageren, zoals het geval was in groep 3 die Tikkop besprak.  
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7. Conclusie 
 

Nadat alle bezoeken aan de leesgroepen en analyses hebben plaatsgevonden, zijn de resultaten 

van de analyses van de boeken en de leeswijzer in deze conclusie samengevoegd met de 

conclusie van de analyse van de observaties en interviews. Het doel van dit onderzoek was 

om er achter te komen wat verbeterd kan worden aan de leeswijzer, waardoor deze effectiever 

ingezet kan worden tijdens de bijeenkomsten van de leesgroepen en wellicht beter aan zou 

sluiten bij de vaardigheden en de wensen van de leesgroepen. Na de conclusie zal er een 

advies uitgebracht worden aan Stichting Senia Literair over de manier waarop de leeswijzer 

verbeterd kan worden.  

 De boeken, leeswijzers, observaties en interviews zijn geanalyseerd aan de hand van 

een instrument dat bestaat uit zes leesstijlen. Theo Witte heeft dit instrument ontwikkeld om 

boeken en lezers te kunnen typeren. Daarnaast zijn de leesstijlen ook zeer toepasbaar 

gebleken voor de analyse van de boeken, leeswijzers en de besprekingen van de leesgroepen 

van Senia Literair. Door middel van de leesstijlen is het mogelijk om grip te krijgen op de 

manier waarop een boek gelezen kan worden. Er kan verschil gemaakt worden tussen boeken 

die bijvoorbeeld passen bij een herkennende en een interpreterende manier van lezen. De 

leesstijlen onderscheiden zich van elkaar door boek- en lezerskenmerken. Daarnaast zijn ook 

de leesvragen te typeren aan de hand van kenmerken die bij de leesstijlen passen. Door het 

gebruik van de leesstijlen binnen dit onderzoek is het mogelijk geweest om de boeken, 

leeswijzers en de leesgroepen te analyseren, te typeren en met elkaar te vergelijken. Daarnaast 

kon bekeken worden welke leesstijl er paste bij de leesvragen waar de leesgroepen moeite 

mee hadden en bij de leesvragen die de leesgroepen goed konden beantwoorden.  

 De boeken en de leeswijzers die gebruikt zijn voor dit onderzoek passen grotendeels 

bij de reflecterende leesstijl. Dit is ook de leesstijl die de leesgroepen primair gebruikten 

tijdens de bespreking van het boek. De groepen bespraken graag het handelen van personages, 

vonden het leuk om zich in de personages en situaties te verplaatsen en hier met elkaar over 

na te denken en te discussiëren.  

 De groepen gaven aan dat zij het prettig vinden om meer met literaire kenmerken 

bezig te zijn. Het nadenken over onder andere de vertelperspectieven, thema’s en motieven 

past bij de interpreterende leesstijl. Vragen over deze onderwerpen waren voor de leesgroepen 

vaak lastig maar ook wel uitdagend, werd er gezegd. De groepen wilden meer weten over de 

vertelperspectieven, thema’s en motieven die voorkomen in de boeken die ze bespraken. Een 

voorwaarde die de leesgroepen stelden om de vragen over literaire kenmerken goed te kunnen 

bespreken, is dat er uitleg over deze literaire kenmerken in de leeswijzer komt te staan. Uit de 

observaties kwam ook naar voren dat deze vragen in trek waren bij de groepen omdat zij er 

relatief veel tijd in staken om deze vragen te beantwoorden, ondanks dat dit hen extra moeite 

kostte. Het bespreken van de literaire kenmerken past bij de reflecterende leesstijl, zodra er 

betekenis wordt gegeven aan de tekst of tekstelementen is er sprake van de interpreterende 

leesstijl.  

 Het interpreteren van de boeken of verhaalelementen vonden de leesgroepen 

interessant, maar in de praktijk blijkt dat de groepen juist op deze vragen vast liepen. De 

groepen die De schilder en het meisje bespraken en op zoek gingen naar de betekenissen van 

de ossen en de overeenkomsten tussen Elsje en de ossen bleven steken bij de overeenkomsten. 

Een diepere betekenislaag werd niet gevonden. De groepen gaven aan dat dit kwam doordat 

zij niet wisten wat de betekenis van de ossen zou kunnen zijn. De vraag werd niet op de 

interpreterende manier besproken, maar alleen op de reflecterende manier.  

Het interpreteren van verhaalelementen of symbolen vonden de groepen moeilijk, het 

interpreteren van de intentie van de auteur werd daarentegen door alle groepen wel goed 

opgepakt. Uit de observaties en de interviews bleek dat de leesgroepen de interesse en 
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motivatie hadden om de leesvragen die gingen over de diepere betekenislagen uit het verhaal 

te behandelen. Het is bij dit soort vragen belangrijk dat de groepen ondersteund worden, 

zonder dat de antwoorden voorgekauwd worden. Of dit in de praktijk haalbaar is, is nog wel 

de vraag. Er zal gekeken moeten worden hoeveel aandacht er al in de leeswijzers is besteed 

aan de interpreterende leesstijl en het construeren van diepere betekenislagen. Werden de 

leesgroepen al ondersteund bij deze vragen en benutten ze deze informatie tijdens hun 

bespreking? Of was er in de leeswijzer onvoldoende aandacht voor de interpreterende leesstijl 

en het geven van betekenis aan de tekst? 

 In het eerste deel van de leeswijzer van Tikkop, de inleidende teksten, passen de 

meeste beschrijvingen bij de reflecterende leesstijl. In deze leeswijzer wordt de 

interpreterende leesstijl bijna geheel overgeslagen. De enige keer dat er op een interpreterende 

manier over de roman wordt geschreven, is wanneer buurvrouw Stienie wordt beschreven bij 

de omschrijvingen van de personages. De leesgroepen konden in deze leeswijzer geen 

handvatten vinden om het boek op een interpreterende wijze te bespreken. Bij Tikkop is 

konden we niet verwachten dat de roman op een interpreterende manier besproken werd 

doordat de leeswijzer en de roman grotendeels aansluiten bij de reflecterende leesstijl.  

Ook in het eerste deel van de leeswijzer van De schilder en het meisje overheerst de 

reflecterende leesstijl, daarnaast past een aantal onderdelen in deze leeswijzer bij de 

interpreterende leesstijl. De combinatie van de reflecterende en interpreterende leesstijl in de 

leeswijzer komt overeen met de leesstijlen die passen bij de roman. In de leeswijzer is er 

sprake van een interpreterende leesstijl in het onderdeel waarin de thematiek en motieven uit 

de roman worden besproken. De thematiek wordt eerst reflecterend beschreven en vervolgens 

afgesloten met een interpretatie. Uit de observaties van de besprekingen van De schilder en 

het meisje is gebleken dat de groepen de vragen die passen bij de interpreterende leesstijl niet 

volledig beantwoordden en deze vraag op een reflecterende manier bespraken. De groepen 

konden bij dit onderwerp wel informatie vinden in de leeswijzer, maar dit bood niet 

voldoende ondersteuning om de vragen die aansluiten bij de interpreterende leesstijl te 

kunnen beantwoorden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat vragen die passen bij de 

interpreterende leesstijl niet per definitie op een interpreterende manier besproken worden, 

ook niet wanneer er op de interpreterende wijze aandacht is besteed aan dat onderwerp in de 

inleidende teksten van de leeswijzer. 

Op welke manier kan er tegemoet gekomen worden aan de wens van de leesgroepen 

om meer ‘literair’ bezig te zijn, zonder dat de nadruk teveel op de interpreterende leesstijl 

wordt gelegd? De wens om (meer) vragen in de leeswijzer te verwerken waarbij er een 

betekenis gegeven moet worden aan de tekst en waarbij het interpreteren van de roman een 

belangrijk onderdeel is, lijkt naar aanleiding van de observaties te complex. Het is te 

verwachten dat er ook aan de wens van de leesgroepen voldaan kan worden zonder veel 

nadruk te leggen op de interpreterende leesstijl. Er kan meer gebruik gemaakt worden van 

literaire begrippen, de begrippen dienen dan wel helder uitgelegd te worden zodat de 

leeswijzer toegankelijk blijft. Daarnaast kan er meer nadruk gelegd worden op de literaire 

kenmerken die bij de reflecterende leesstijl horen, zoals de thema’s, motieven en 

vertelstructuren, zonder dat deze grondig geanalyseerd worden en er een diepere 

betekenislaag wordt geconstrueerd. Wanneer de leden meer vertrouwd raken met vragen over 

deze onderwerpen kunnen er eventueel vragen gesteld worden over de betekenis van de 

thema’s. Verwacht wordt dat groepen die veel behoefte hebben aan het interpreteren van het 

boek of verhaalelementen niet zullen schromen om dit toch te doen wanneer hier niet 

nadrukkelijk naar gevraagd wordt.  

Ten slotte kwamen tijdens de interviews ook onderwerpen ter sprake die niet aan een 

leesstijl gerelateerd zijn. De leesgroepen vonden het belangrijk om het boek als onderwerp 

van de bespreking te houden, uitstapjes naar andere onderwerpen waren alleen gewenst 
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wanneer deze een duidelijk aanwijsbaar verband hebben met het boek. Onderdelen in de 

leeswijzer waar de groepen erg enthousiast over waren, waren de reacties van de pers en de 

omschrijving van de auteur. Deze onderdelen werden regelmatig gebruikt tijdens de 

voorbereiding van de bespreking, maar ook tijdens de bespreking. De groepen, met name die 

De schilder en het meisje bespraken, vroegen naar achtergrondinformatie over het boek. Wat 

voor soort boek is dit? Wat was belangrijk in de 17e eeuw? Vragen over het geloof, iets wat 

erg belangrijk was in de 17e eeuw, maar nauwelijks ter sprake komt in de roman, werden 

enthousiast behandeld. Ook bij Tikkop gingen de gesprekken over Zuid-Afrika, de afschaffing 

van de apartheid en het verschil tussen een blanke en een zwarte huidskleur. Tot slot kwam de 

manier waarop de vragen gesteld zijn ook in alle interviews ter sprake. De leesgroepen gaven 

aan dat de vraagstelling een stuk beter is geworden, zeker in het laatste jaar. Toch werd 

nadrukkelijk aangegeven dat de groepen graag leesvragen krijgen met een ‘open’ karakter en 

geen overhoringgerichte vragen. De leesvragen zorgen voor de structuur in de bespreking, 

waarbij zoveel mogelijk aspecten van de roman besproken kunnen worden in plaats van dat 

de leden het gevoel krijgen dat de leesvragen een overhoring zijn.  

 De bovenstaande bevindingen van dit deelonderzoek zijn verwerkt in een aantal 

aanbevelingen voor Stichting Senia Literair. Dit deelonderzoek, uitgevoerd onder zes 

leesgroepen van Stichting Senia Literair die twee verschillende boeken bespraken, is een 

kleinschalig onderzoek dat een beeld geeft van een klein deel van de leesgroepen van deze 

stichting. Toch zijn de resultaten erg waardevol, de groepen vertoonden op een aantal 

vlakken, zoals de overheersende leesstijl in de bespreking en onderdelen in de leeswijzers 

waar zij veel waarde aan hechten, grote overeenkomsten. Samen met de resultaten en de 

aanbevelingen uit het deelonderzoek van Sigrid Leeuwerik zou Stichting Senia Literair de 

leeswijzer kunnen aanpassen zodat deze optimaal gebruikt kan worden door de leesgroepen. 

Wanneer Stichting Senia besluit onze aanbevelingen te verwerken in de leeswijzers, kan er na 

het eerste seizoen waarin deze gebruikt zijn een evaluatie rondgestuurd worden. Wat vinden 

de leesgroepen van de nieuwste leeswijzers? Zijn er onderdelen waar zij moeite mee hebben 

of missen zij een onderdeel of onderwerp in de leeswijzer? Op deze manier kan de leeswijzer 

steeds optimaler ingezet worden tijdens de besprekingen. 

 Als aanvulling op dit onderzoek zou er in een vervolgonderzoek gekeken kunnen 

worden naar de doelstellingen van de leesgroepen. Geen enkele groep is hetzelfde, de leden 

verschillen in kennis en vaardigheden en de doelstellingen van de leesgroepen kunnen 

verschillen. In dit vervolgonderzoek zou gekeken kunnen worden of er een verband is met de 

doelstellingen van de verschillende leesgroepen en de leesstijl die deze leesgroepen primair 

toepassen. Het kan interessant zijn om na te gaan of de vaardigheden en de wensen van de 

groepen verschillen en of hier rekening mee gehouden kan worden in de leeswijzers.  
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8. Aanbevelingen 
 

Leesstijlen 

De leesstijlen die zijn ontwikkeld door Theo Witte kunnen een goed handvat bieden voor het 

analyseren van de boeken en het schrijven van de leeswijzers. Door de auteurs van de 

leeswijzers bewust te laten worden van de verschillende leesstijlen kan er tijdens het schrijven 

van de leeswijzers rekening gehouden worden met de leesstijl die het beste aansluit bij het 

boek en bij de leesgroepen. Door de auteurs van de leeswijzer in een bijeenkomst een 

beknopte samenvatting te geven waarin de kenmerken per leesstijl beschreven staan worden 

zij zich bewust van de verschillende leesstijlen. Zij kunnen tijdens het schrijven van de 

leeswijzer de vragen beter afstemmen op de wensen en vaardigheden van de leesgroepen. Uit 

dit onderzoek is naar voren gekomen dat de groepen die boeken bespraken die aansluiten bij 

de reflecterende en interpreterende leesstijl de boeken ook op een reflecterende manier 

bespreken. Het advies is om de reflecterende leesstijl als uitgangspunt te gebruiken voor het 

maken van de leeswijzer en de leesvragen bij boeken die passen bij de reflecterende en 

interpreterende leesstijl.  

 

Literaire kenmerken en het geven van een betekenis 

Uit de observaties bleek dat leesgroepen moeite hadden met de leesvragen die aansluiten bij 

de interpreterende leesstijl, waarbij ze gevraagd worden betekenis te geven aan de tekst. De 

leesgroepen geven echter ook aan graag meer ‘literair’ bezig te zijn, ze vinden het interessant 

om vragen te beantwoorden die gaan over literaire begrippen en het geven van betekenis. Het 

advies is om in de leeswijzers nadruk te leggen op vragen die gaan over literaire begrippen die 

passen bij de reflecterende leesstijl, zonder dat de lezer gevraagd wordt een diepere 

betekenislaag te construeren naar aanleiding van die literaire begrippen. De lezer kan 

gevraagd worden wat hij van het vertelperspectief vindt, zonder dat hij zich bezig houdt met 

de vraag waarom de auteur dit zo heeft bedacht.  

 

Inhoud van de leeswijzer 

Alle leesgroepen hechtten veel waarde aan de onderdelen waarin de reacties uit de pers 

besproken worden en waar informatie over de auteur gegeven wordt. De leesgroepen vonden 

het prettig om het oordeel van de critici te lezen en hier met elkaar over te praten. De vragen 

over recensies en de uitspraken van critici werden goed besproken en de leden geven graag 

hun eigen mening. Een verbeterpunt is dat de leesvragen gaan over een recensie die is 

behandeld in de leeswijzer zodat het verband voor de leesgroepen duidelijk is, er ontstaat dan 

geen gevoel dat zij informatie hebben gemist. Een aantal leesgroepen gaf aan het erg prettig te 

vinden om een verwijzing te krijgen naar de plaats waar de volledige recensie gelezen kan 

worden. Voor een aantal leden is het lastig om deze te vinden, omdat zij niet zo vertrouwd 

zijn met de computer en het internet. Een link naar een recensie kan in de leeswijzer geplaatst 

worden of eventueel op de website van Senia Literair zodat het de leden gemakkelijk wordt 

gemaakt om zo’n tekst te vinden. Enkele bronnen van recensies staan al op de website van 

Senia Literair, maar het zou duidelijker zijn als deze er van alle boeken op zouden staan.  

Een aantal groepen gaf aan achtergrondinformatie te missen over het boek. Een korte 

uitleg over het genre waarin een boek geschreven is zou waardevol zijn tijdens de bespreking 

van de boeken. Daarnaast geeft een aantal groepen aan te willen weten wat een boek nu 

‘goed’ maakt, wanneer krijgt een boek een literaire prijs en waarom is dit dan? Boeken die 

bekroond zijn met een literaire prijs zouden een extra onderdeel kunnen krijgen in de 

leeswijzer waarin staat beschreven waarom dit boek bekroond is.  
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Vraagstelling 

De manier waarop de leesvragen gesteld worden is bepalend voor de houding die de groepen 

hebben ten opzichte van de leeswijzer en de leesvragen. De leesgroepen vinden de leesvragen 

die een overhorend karakter hebben niet prettig, zij geven aan graag vragen te krijgen met een 

‘open’ karakter. Dit zijn vragen die niet eenvoudig met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord kunnen 

worden of waarin al een waardeoordeel zit. Het is belangrijk dat er vragen gesteld worden 

waarbij het antwoord beargumenteerd moet worden en waarbij de leden hun eigen mening 

kunnen geven.  

 

Verwacht wordt, dat wanneer deze aanbevelingen meegenomen worden tijdens het schrijven 

van de leeswijzers, de leesgroepen de leeswijzer optimaal kunnen gebruiken. De leesgroepen 

zullen naar verwachting minder snel tegen problemen aanlopen tijdens het beantwoorden van 

de vragen en zullen de roman beter gaan begrijpen. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1 Schema’s dimensies en indicatoren  
 

Bron: Witte, Theo, Het oog van de meester, 133-140. 

 

Belevende leesstijl  

Tijdsinspanning Lezers met een zeer beperkte competentie hebben doorgaans 

heel weinig leeservaring en lezen in een laag tempo. Ze zijn 

bereid om een dunne roman (75-150 pagina's) te lezen. 

Persoonlijke ontwikkeling 

en geletterdheid 

Het boek doet een beroep op kennis van alledaagse 

gebeurtenissen en situaties in de nabije omgeving van lezers 

(thuis, school, buurt, media). Ook het hoofdpersonage en diens 

leefomgeving sluiten aan bij de leefwereld van de lezer. 

Het boek kan evenwel een sterk beroep doen op de fantasie van 

de lezer als het verhaal in een fantasiewereld is gesitueerd. Hij 

kan onderscheid maken tussen fictie en non-fictie. 

Literaire stijl Het boek doet een beroep op kennis van de alledaagse taal. 

Verder is het van belang dat de zinnen eenvoudig zijn  

gestructureerd en betrekkelijk kort zijn. Het taalgebruik is 

redundant (herhaling, explicietheid) en clichématig (sfeer- en 

ruimtebeschrijvingen, karaktertekening en gevoelsuitdrukking 

van personages). 

Literaire procedés Het boek doet een beroep op vertrouwdheid met eenvoudige 

literaire procedés. Het perspectief is enkelvoudig en het 

tijdsverloop is continu en chronologisch. De lezer kan het 

verhaal direct situeren (expliciete aanduidingen van tijd en 

plaats). De nadruk ligt op de handeling waarbij de spannende 

en/of dramatische gebeurtenissen elkaar in hoog tempo 

opvolgen. Procedés die de verhaallijn onderbreken of het tempo 

vertragen (beschrijvingen, flashbacks, dialogen, gedachten van 

personages) komen weinig voor of zijn bedoeld om de spanning 

te verhogen (vertragen). Er wordt veel in de tekst uitgelegd 

(weinig 'open plekken') en het verhaaleinde is gesloten. De 

thematiek is concreet en eenduidig. 

Literaire personages Het aantal personages is beperkt tot een hoofdfiguur en enkele 

bijfiguren. De karaktertekening is schetsmatig en soms  

stereotiep. De hoofdpersoon maakt nauwelijks een ontwikkeling 

door en de verhoudingen tussen de personages ontwikkeling 

zich evenmin. 

 

 

Herkennende leesstijl 

Tijdsinspanning Lezers met een beperkte competentie hebben doorgaans weinig 

leeservaring en lezen in een laag tempo. Ze zijn bereid om een 

dunne roman (75·150 pagina's) te lezen. 
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Persoonlijke ontwikkeling 

en geletterdheid 

Het boek doet een beroep op algemene kennis en 

levenservaring. De lezer kan de personages, hun gedrag en de 

situaties waarin zij verkeren herkennen. Daarnaast beschikt de 

lezer over historische en maatschappelijke basiskennis, 

waarmee hij de gebeurtenissen in een historisch of actuele 

context kan plaatsen (bijvoorbeeld Jodenvervolging in de 2
e
 wo, 

integratievraagstukken, criminaliteit, e.d.) De lezer kan genres 

onderscheiden (misdaad, oorlog, romantisch, historisch, 

psychologisch).  

Literaire stijl Het boek doet een beroep op de kennis van de alledaagse taal, 

maar de woordkeuze is genuanceerd en bestaat deels uit (voor 

de lezer) onbekende woorden. De zinnen kunnen lang zijn, maar 

ze zijn helder gestructureerd. De stijl is soms clichématig (sfeer- 

en ruimtebeschrijvingen, karaktertekening van personages) en 

bevat soms ook figuurlijk taalgebruik (eenvoudige beeldspraak).  

Literaire procedés Het boek doet een beroep op vertrouwdheid met eenvoudige 

literaire procedés. Het perspectief is enkelvoudig en het 

tijdsverloop is chronologisch en bevat weinig tijdsprongen. De 

lezer kan het verhaal gemakkelijk en snel situeren (expliciete 

aanduidingen van tijd en plaats). De nadruk ligt op de handeling 

van de personages. Het tempo waarin de spannende en/of 

dramatische gebeurtenissen elkaar opvolgen is redelijk hoog. 

Maar de spanning kan af en toe worden onderbroken door 

beschrijvingen, gedachten en dialogen. Het verhaal kent 

betrekkelijk weinig open plekken en het verhaaleinde is 

gesloten. De thematiek is concreet en eenduidig, en er is sprake 

van één betekenislaag met enkele zeer expliciete motieven.  

Literaire personages Het aantal personages is beperkt tot een hoofdfiguur en enkele 

bijfiguren. De karakters zijn enigszins uitgewerkt (gedachten) 

en maken een logische, nauwelijks verrassende ontwikkeling 

door. Evenmin is er sprake van een ontwikkeling in de 

verhouding tussen de personages.  

 

 

Reflecterende leesstijl 

Tijdsinspanning Lezers met enigszins beperkte competentie hebben een redelijke 

leeservaring en een normaal leestempo. Ze zijn bereid een 

roman met een gemiddelde omvang (150-250 pagina’s) te lezen.  

Persoonlijke ontwikkeling 

en geletterdheid 

Het boek doet een beroep op algemene kennis van de wereld en 

maatschappij, en op mensenkennis (sociologische en 

psychologisch). De lezer beschikt over het vermogen zich te 

verplaatsen in voor hem betrekkelijk onbekende situaties en 

gebeurtenissen, en in complexe emoties van betrekkelijk 

onbekende, vaak (jong)volwassenen personen.  

De lezer kan onderscheid maken tussen lectuur en literatuur en 

kent (elementaire) begrippen uit de verteltheorie.  



61 

 

                                                                                                                                                                      

Literaire stijl Het boek doet een beroep op kennis van alledaagse taal, maar 

de woordkeuze is genuanceerd en bestaat deels uit (voor de 

lezer) onbekende woorden. De zinnen kunnen lang zijn, maar ze 

zijn helder gestructureerd. De stijl is gevarieerd (sfeer- en 

ruimtebeschrijvingen, karaktertekening van personages) en 

bevat ook figuurlijk taalgebruik (eenvoudige beeldspraak).  

Literaire procedés Het boek doet een beroep op vertrouwdheid met enigszins 

complexe, maar transparante literaire procedés. Er kan sprake 

zijn van een meervoudig perspectief, verschillende verhaallijnen 

en doorbrekingen van de chronologische structuur 

(tijdsprongen, flashbacks e.d.), maar deze wisselingen zijn in de 

tekst duidelijk gemarkeerd (typografisch, tekstindeling, 

expliciete verteller) en kunnen daardoor gemakkelijk door de 

lezer worden herkend. Het handelingsverloop kan worden 

onderbroken door gedachten van personages, beschrijvingen of 

korte uiteenzettingen. De tekst is soms impliciet (open plekken) 

en het verhaaleinde is meestal open. De thematiek is eenduidig 

(niet per se concreet) en het verhaal heeft naast een concrete 

ook een diepere betekenislaag. De motievenstructuur is tamelijk 

expliciet en appelleert dikwijls aan morele vraagstukken.  

Literaire personages Er kunnen meer hoofdpersonen voorkomen. Bovendien zijn hun 

karakters uitgewerkt (door interactie met andere personages, 

gedachten etc.) en is hun ontwikkeling niet gemakkelijk te 

voorspellen. Daarnaast maken de verhoudingen die de 

personages met elkaar hebben een ontwikkeling door.  

 

 

Interpreterende en esthetische leesstijl 

Tijdsinspanning Lezers met een enigszins uitgebreide competentie hebben een 

ruime leeservaring en zijn bereid romans met een gemiddelde 

omgang (150-250 pagina’s) te lezen.  

Persoonlijke ontwikkeling 

en geletterdheid 

De lezer beschikt over het vermogen zich te verplaatsen in voor 

hem onbekende situaties en gebeurtenissen, en in complexe 

emoties van onbekende, meestal volwassenen personen.  

De lezer kent verschillende (esthetische) waardeoordelen en de 

belangrijke noties (perspectief, thema, motief) uit de theorie 

voor verhaalanalyse en –interpretatie.  

Literaire stijl Het boek doet een beroep op taalkennis die ver van het 

dagelijkse taalgebruik van de lezer afstaat. De zinnen kunnen 

lang zijn en een complexe structuur hebben. De stijl is 

gevarieerd (sfeer- en ruimtebeschrijvingen, karaktertekening 

van personages) en er is soms sprake van een dubbele bodem 

(beeldspraak, ironie, symboliek).  
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Literaire procedés Het boek doet een beroep op vertrouwdheid met enigszins 

complexe literaire procedés. Er kan sprake zijn van een 

onbetrouwbaar perspectief en de verschillende verhaallijnen 

zijn niet altijd duidelijk gemarkeerd. De tijdsstructuur hoeft niet 

chronologisch te zijn met eventuele tijdsprongen, flashbacks 

e.d. hoeven evenmin duidelijk te zijn gemarkeerd. Het 

handelingsverloop kan worden onderbroken door gedachten van 

personages, beschrijvingen of uiteenzettingen. De tekst is 

dikwijls impliciet (‘open plekken’) en het verhaaleinde kan 

open zijn. De thematiek is eenduidig (niet per se concreet) en 

het verhaal heeft naast een concrete ook een of meer diepere 

betekenislagen. De motievenstructuur is tamelijk expliciet.  

Literaire personages Er kunnen meer hoofdpersonen voorkomen. Bovendien zijn hun 

karakters uitgewerkt (door interactie met andere personages, 

gedachten, etc.) en is hun ontwikkeling niet gemakkelijk te 

voorspellen. Daarnaast maken de verhoudingen die de 

personages met elkaar hebben een ontwikkeling door die 

evenmin gemakkelijk is te voorspellen.  

 

 

Letterkundige leesstijl 

Tijdsinspanning Lezers met een uitgebreide competentie hebben een ruime 

literaire leeservaring en zijn bereid romans met een 

bovengemiddelde omvang (250-400) pagina's) te lezen. 

Persoonlijke ontwikkeling 

en geletterdheid 

De lezer beschikt over algemene historische kennis en heeft 

psychologisch inzicht en inzicht in maatschappelijke 

vraagstukken. De lezer heeft de beschikking over algemene 

literaire en  cultuurhistorische kennis en over specifieke 

autobiografische en poëticale kennis van één of meer auteurs. 

Daarnaast beschikt de lezer over literair-stilistische en –

esthetische kennis. 

Literaire stijl Het boek doet een beroep op taalkennis die ver van het 

dagelijkse taalgebruik van de lezer afstaat. De zinnen kunnen 

lang en complex zijn en complexe vergelijkingen bevatten. De 

woordkeuze is geraffineerd (subtiel) en datzelfde geldt voor 

bepaalde stijlfiguren (ironie) en de symboliek. De stijl kan soms 

uitgesproken poëtisch zijn. Bovendien is bij oude werken de 

woordkeuze verouderd en de stijl gedateerd. 
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Literaire procedés Het boek doet een beroep op vertrouwdheid met complexe 

literaire procedés, zowel oud als modern. Er kan sprake zijn van 

een meervoudig en/of onbetrouwbaar perspectief en van 

verschillende verhaallijnen die op subtiele wijze met elkaar zijn 

vervlochten. Soms is er sprake van een raamvertelling. De 

tijdsstructuur hoeft niet chronologisch te zijn en eventuele 

tijdsprongen, flashbacks e.d. hoeven evenmin duidelijk te zijn 

gemarkeerd. Het handelingsverloop kan worden onderbroken 

door gedachten van personages, beschrijvingen of soms lange 

beschouwingen of uiteenzettingen. De tekststructuur bevat veel 

impliciete elementen (open plekken) en het verhaaleinde is 

meestal open. Daarnaast heeft de tekst verschillende 

betekenislagen en is er niet alleen sprake van een meervoudige 

thematiek, maar dikwijls ook van een complexe 

motievenstructuur. 

Literaire personages In een werk kunnen veel personages voorkomen. In oude 

werken krijgt men te maken met gedateerde, historische 

personages van wie de karakters op een gedateerde wijze zijn 

getekend. De personages en hun onderlinge verhouding 

ontwikkelen zich bij oude teksten in een geheel andere 

maatschappelijk context met deels andere waarden en normen. 

 

 

Academische leesstijl 
 

Tijdsinspanning Lezers met een zeer uitgebreide competentie hebben een zeer 

ruime leeservaring en zijn bereid uitzonderlijk dikke romans 

(meer dan 400 pagina’s) te lezen.  

Persoonlijke ontwikkeling 

en geletterdheid 

De lezer beschikt over breed ontwikkelde algemene kennis en 

heeft inzicht in complexe maatschappelijke, historische en 

psychologische vraagstukken. De lezer beschikt over een brede 

culturele basiskennis (bijbel, mythologie, kunst, filosofie, 

wereldliteratuur, stromingen) en specifieke literaire kennis (stijl, 

procedés, waardeoordelen, poëtica, literaire stromingen, canon).  

Literaire stijl Het boek doet een beroep op taalkennis die ver van het 

dagelijkse taalgebruik van de lezer afstaat. De zinnen kunnen 

lang en complexe vergelijkingen bevatten. De woordkeuze en 

stijl zijn geraffineerd (subtiel) alsmede de symboliek en het 

gebruik van poëtische stijlmiddelen. Bij oude werken is de 

woordkeuze verouderd en de stijl gedateerd. Bovendien kan er 

sprake zijn van experimenteel taalgebruik.  
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Literaire procedés Het boek doet een beroep op vertrouwdheid met literaire stijl en 

literaire procedés, zowel oud als modern. De literaire procedés 

zijn complex en bij oude werken gedateerd. Er kan sprake zijn 

van een meervoudig en/of onbetrouwbaar perspectief en van 

verschillende verhaallijnen die op subtiele wijze met elkaar zijn 

vervlochten. Soms is er sprake van een raamvertelling. De 

tijdsstructuur hoeft niet chronologisch te zijn en eventuele 

tijdssprongen, flashbacks e.d. hoeven evenmin duidelijk te zijn 

gemarkeerd. Het handelingsverloop kan worden onderbroken 

door gedachten van personages, beschrijvingen of (soms lange) 

beschouwingen of uiteenzettingen. De tekst bevat veel 

impliciete elementen (‘open plekken’) en het verhaaleinde is 

meetal open. Daarnaast heeft de tekst verschillende 

betekenislagen en is er niet alleen sprake van een meervoudige 

thematiek, maar dikwijls ook van een complexe structuur van 

abstracte motieven die een idee of visie uitdrukken.  

Literaire personages In een werk kunnen veel personages voorkomen. In oude 

werken krijgt men te maken met gedateerde, historische 

personages van wie de karakters op een gedateerde wijze zijn 

getekend. Personages kunnen abstract-literair worden getypeerd 

(bijvoorbeeld verwijzen naar klassieke oudheid) en zijn soms 

moeilijk te doorgronden. Dit kan ook gelden voor de onderlinge 

verhoudingen tussen de personages.  
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Bijlage 2: E-mail verzoek om medewerking.  
Verzonden op 2 maart 2012 aan 141 leesgroepen. 

 

Beste contactpersonen van Senia-leesgroepen, 

  

We sturen u deze e-mail met een verzoek. 

We hebben twee studenten van de Rijksuniversiteit Groningen bereid gevonden om voor ons 

een onderzoek te doen naar het functioneren van leeswijzers in de leesgroepen. Het doel 

van het onderzoek is de kwaliteit van de leeswijzers te verhogen. De twee studenten, Nicky de 

Boer en Sigrid Leeuwerik, concentreren zich bij het onderzoek op de leeswijzers en de 

behandeling van de volgende boeken: 

  

- Adriaan van Dis - Tikkop 

- Margriet de Moor - De schilder en het meisje 

- Sanneke van Hassel - Nest 

- Judith Uyterlinde - De vrouw die zegt dat ze mijn moeder is 

- Emma Donoghue - Kamer 

- Harry Mulisch - Het stenen bruidsbed 

  

Deze e-mail gaat naar de leesgroepen waarvan we weten dat ze één of meer van bovenstaande 

boeken behandelen in het seizoen 2011-2012. 

Omdat het seizoen al halverwege is, is onze eerste vraag: gaat u in de maanden april of 

mei één of meerdere boeken uit hun lijstje behandelen? 

  
Als dat het geval is, wilt u dan verder lezen, en met de deelnemers van uw leesgroep 

overleggen om mee te werken aan het onderzoek. Voor de ontwikkeling van de leesgroepen 

van Senia is het onderzoek van groot belang. 

  

Wat houdt het onderzoek in? 
De studenten willen de behandeling van het betreffende boek in de leesgroep graag bijwonen. 

Zij zullen zich niet met het gesprek mengen, maar slechts observeren. Van de behandeling 

van de discussievragen zullen ze audio-opnamen maken. Die kunnen ze later gebruiken om 

discussies terug te kunnen luisteren. Na afloop van de behandeling van een boek zouden ze 

graag met enkele deelnemers van de leesgroep een panel-interview afnemen. 

We zouden het heel prettig vinden als u medewerking zou willen verlenen. Als u daartoe 

bereid bent, stuur dan een e-mail, als het kan voor 19 maart, naar het speciale e-mailadres 

dat vanaf 3 maart voor hen aangemaakt is: onderzoek-leeswijzers@senia.nl 

  

Met vriendelijke groet, 

Ineke van de Rotte - directeur Stichting Senia 
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Bijlage 3: Resultaten analyses leeswijzer en observatie Tikkop 
 

Inleidende teksten leeswijzer 

 Onderdeel Leesstijlen Opmerking 

Samenvatting Samenvatting Geen. Alleen een beknopte weergave 

Interpretatie Structuur en tijd Reflecterend en 

herkennend.  

 

 Thematiek en 

motieven 

Reflecterend en een 

klein stukje 

herkennend. 

 

 Politiek Letterkundig.  

 Vertelperspectief Reflecterend.  

 Personages Reflecterend en één 

beschrijving 

interpreterend. 

 

 Titelverklaring Reflecterend. Blijft binnen de tekst naar 

verbanden zoeken, geen diepere 

betekenislaag aanwezig. 

 Situering binnen 

het werk 

Letterkundig.  

Reacties uit de 

pers  

Recensies  Letterkundig.  

Informatie over 

de auteur 

Biografie Letterkundig.  

 Bibliografie Letterkundig.  

 

 

 

Vragen leeswijzer 

 Vraag Leesstijl Behandeld 
door groep: 

Opmerkingen 

1 Heeft u de roman met 

plezier gelezen? Wat 

heeft de roman u 

gebracht? 

Reflecterend 1, 2 en 3.  

2 Past de vormgeving 

(omslag, achterzijde) van 

de roman bij de inhoud? 

Belevend, 

herkennend.  

1, 2 en 3.  

3 a. Wat vindt u van de titel, 

Tikkop? 

 b. Als u de roman zelf van 

een titel mocht voorzien, 

welke zou u dan kiezen? 

Reflecterend 1, 2 en 3. Situatie in Afrika komt bij 

twee groepen ter sprake.  

4 Zijn de thema’s in de 

roman goed uitgewerkt? 

 

Reflecterend 1, 2 en 3. Lastige vraag, wel 

uitgebreid behandeld door 

alle groepen. Deze vraag 

werd in combinatie met de 

volgende vraag behandeld.  

5 Welk thema is het 

belangrijkst in de roman? 

 

Reflecterend 1 en 2. Groep 

3 besprak dit 

al bij de 

vorige vraag.  

Bij deze maar ook bij vraag 

4 is de apartheid een 

onderwerp van gesprek.  



67 

 

                                                                                                                                                                      

6 Wat zijn de belangrijkste 

verschillen tussen de 

duinbewoners en de 

lokale bevolking uit het 

onderdorp? 

Reflecterend 1 en 2.  

7 Kon u zich als lezer goed 

inleven in Mulder, het 

hoofdpersonage? 

Herkennend 1 en 2.  

8 a. Hoe is de relatie tussen 

Mulder en Donald?  

b. Verandert die relatie 

gedurende het boek, 

bijvoorbeeld door de 

komst van Hendrik? 

Reflecterend 1, 2 en 3. ‘Vaderrol’ komt bij groep 2 

ter sprake.  

9 a. Wat is de rol van 

Cathérine in de roman? 

b. Is de hele geschiedenis 

met Cathérine duidelijk 

genoeg in het    

 verhaal verwerkt? 

Reflecterend 1, 2 en 3.  

10 Het Zuid-Afrika waarin 

Mulder terecht komt lijkt 

vooral een deceptie. Maar 

welke positieve punten 

ziet hij tijdens zijn 

verblijf? 

Reflecterend 1, 2 en 3. Voor alle groepen een 

lastige vraag. 

11 Hebben Mulder en 

Donald juist gehandeld 

met betrekking tot 

Hendrik? 

Reflecterend 1, 2 en 3. Bij groep 3 is dit onderwerp 

al eerder ter sprake 

gekomen.  

12  Hoeveel tijd bestrijkt het 

verhaal ongeveer? 

 

Herkennend 1, 2 en 3. Groep 1: ‘Simpele vraag, 

staat gewoon achter in het 

boek’. 

13 Past het einde van de 

roman bij de rest van het 

verhaal? 

 

Reflecterend 1, 2 en 3. Verschillende reacties op 

deze vraag: groep 1 

antwoord gewoon op basis 

van eigen mening, er wordt 

terug gegaan naar de 

thema’s door groep 2 en 

groep 3 vindt deze vraag te 

ver gezocht.  

14 Waar staat Hendrik 

symbool voor in het boek? 

 

Reflecterend, 

interpreterend 

1, 2 en 3. Vanuit uiterlijke 

kenmerken van Hendrik 

wordt deze vraag 

beantwoord: zwart/wit en 

discriminatie zijn de 

onderwerpen waarover 

gesproken wordt.  

15 Welke rol speelt Marten in 

de roman? 

 

Reflecterend, 

interpreterend 

1, 2 en 3. Lastige vraagstelling.  
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16 Wat vindt u van het 

gebruik van het Afrikaans 

in het boek? 

Reflecterend 1, 2 en 3.  

17 Vindt u de roman goed 

geschreven? 

Reflecterend 1, 2 en 3. Lastig om te beoordelen 

volgens groep 1 en 2: 

wanneer is een roman goed 

geschreven? 

18 Waren de flashbacks in 

het verhaal overtuigend? 

Reflecterend 1, 2 en 3.  

19 In het laatste hoofdstuk 

verwijst Van Dis naar de 

huidige politieke situatie 

en de Islam in Nederland. 

Hoe denkt u daarover? 

Reflecterend 1, 2 en 3. Vraag roept eerst discussie 

op over de vraag, deze is te 

ver gezocht. Later spreken 

de groepen toch ook wel 

door over politiek in 

Nederland. 

20 De Apartheid, de 

rassenscheiding die in de 

Zuid-Afrikaanse 

grondwet was vastgelegd, 

is afgeschaft. Betekent dat 

ook daadwerkelijk het 

einde van de 

rassenscheiding? 

Reflecterend, 

interpreterend, 

letterkundig. 

1, 2 en 3. Is eerder al veelvuldig ter 

sprake  gekomen, daardoor 

zeer kort behandeld.  
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Bijlage 4:  Resultaten analyses leeswijzer en observatie De schilder en het meisje 

 
Inleidende teksten leeswijzer 

 Onderdeel Leesstijlen  Opmerking 

Samenvatting Samenvatting Herkennend, 

reflecterend. 

Naast weergave van het verhaal 

ook al informatie over de 

structuur. 

Interpretatie Structuur, tijd en 

ruimte 

Herkennend, 

reflecterend. 

 

 Thematiek en 

motieven 

Reflecterend, 

interpreterend.  

Opbouwend, vanuit reflecterende 

beschouwing worden er steeds 

betekenislagen toegevoegd.  

 Vertelperspectief Reflecterend.  

 Titel en motto Interpreterend, 

letterkundig. 

 

 Personages Reflecterend, 

letterkundig 

 

 Taalgebruik en stijl Interpreterend. Er wordt op een esthetische 

manier gesproken over het 

taalgebruik in de roman.  

Situering binnen 

het werk 

Situering binnen het 

werk 

Letterkundig, 

academisch 

 

Reacties uit de 

pers 

 Letterkundig  

Informatie over 

de auteur 

bibliografie Letterkundig  

 Literaire prijzen Letterkundig  

 

 
Vragen leeswijzer 

 Vraag Leesstijl? Behandeld 
door 
groep: 

Opmerkingen  

1 Naast de bij De Moor altijd 

aanwezige muzikale laag is in 

deze roman de schilderkunst 

prominent aanwezig. Welke 

zienswijzen op beeldende kunst 

(of kunst in het algemeen) komen 

in de roman naar voren? In 

hoeverre kunt u zich in deze 

zienswijzen vinden? 

Reflecterend 2 en 3. Merkwaardige, lastige 

vraag. Kennis voor deze 

vraag ontbreekt bij groep 

3. 

2 Een belangrijk thema in deze 

roman is de dood, die in 

verschillende 

verschijningsvormen wordt 

belicht. Vindt u dat het verhaal 

een bevredigende visie geeft op 

de sterfelijkheid? Zijn er aspecten 

die u mist of juist meer uitgewerkt 

had willen zien? 

Reflecterend 1, 2, en 3. Groepen reageren hier 

wisselend op, van lastige 

vraag tot een concreet 

antwoord op de vraag.  
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3 De schilder heeft een denkbeeldig 

gesprek met Titiaan, een meester 

die hij zeer hoog acht (pagina 

166-168). Hoe past dit gesprek, 

dat over de grenzen van de tijd 

heen gevoerd wordt, in de visie op 

kunst die in deze roman gegeven 

wordt? 

Letterkundig, 

academisch.  

2 en 3. Lastige vraag, de visie is 

niet duidelijk, groepen 

weten niet wat ze met 

deze vraag moeten.  

4 Ook het immigrantenbestaan is 

een belangrijk element in het 

verhaal. Vindt u dat de situatie 

waarin Elsje verkeert 

vergelijkbaar is met die van 

hedendaagse gelukszoekers die 

naar Nederland komen? 

Reflecterend 1, 2, en 3.  

5 Elsje wordt gestraft voor een 

gruwelijke, koelbloedige misdaad. 

Geeft de verteller in het boek een 

moreel oordeel over haar 

handelen? Zo ja, in hoeverre kunt 

u zich in dit oordeel vinden? 

Reflecterend 2 en 3.  

6 De Moor vertelt in het interview 

in het Nederlands Dagblad dat zij 

de moordscene met de bijl 

gemakkelijker op papier kreeg 

dan de scene waarin Elsje wordt 

gewurgd. Geeft de auteur volgens 

u daarmee een moreel oordeel 

over de situatie?  

Reflecterend 2 en 3. De 17
e
 eeuw en de 

huidige tijd worden met 

elkaar vergeleken. Door 

grote verschil in tijd lastig 

om een oordeel te vellen 

volgens groep 3.  

7 De vertelling in de roman behelst 

in principe één etmaal, maar door 

de vele flashbacks ontstaat er een 

ingewikkeldere structuur. Het 

verhaal wordt daardoor niet 

chronologisch verteld. Vindt u dit 

een goede keuze? Waarom 

wel/niet? 

Reflecterend  1, 2 en 3. Structuur wordt uitgebreid 

besproken. Verbanden 

tussen de schilder en het 

meisje worden gezocht, 

rol van de schilder was 

voor groep 3 eerst niet 

duidelijk.  

8 De openingszin van de roman 

luidt: ‘Op de dag dat ze het meisje 

gingen wurgen, was de schilder al 

’s ochtends de stad in gegaan.’ 

Vindt u dat de spanning uit het 

verhaal wordt gehaald door 

meteen te onthullen dat Elsje ter 

dood gebracht zal worden? 

Reflecterend 2 en 3.  

9 Door de keuze voor het 

perspectief van een auctoriale 

verteller schept de schrijfster een 

bepaalde afstand tot de 

personages. Welk effect had dit 

op u als lezer? Waardeerde u de 

relatief grote distantie of juist 

niet? 

Reflecterend 2 en 3. Groepen geven geen 

concreet antwoord, ze zijn 

meer aan het zoeken naar 

wat de vraag wil.  
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10 Het boek staat vol 

vooruitwijzingen naar onze 

huidige tijd. Sommige 

recensenten zagen dit als een 

pluspunt, andere juist niet. Wat is 

uw mening? Horen dergelijke 

commentaren volgens u thuis in 

een historische roman? 

Reflecterend, 

interpreterend, 

letterkundig.  

1, 2 en 3.  

11 Elsje heeft een nogal vreemde 

relatie met haar stiefzuster, een 

mengsel van bewondering en nijd. 

‘De enige verliefdheid waarmee 

ze (Elsje) vertrouwd was en 

instemde, hardnekkig als een 

pelgrim, was de wil van Sarah-

Dina.’ (pagina 105) Met deze zin 

lijkt De Moor te suggereren dat 

Elsje een speelbal is van het lot en 

beïnvloed door andere mensen 

haar levensweg kiest. Hoe ziet u 

dit? Is het meisje zelf 

verantwoordelijk of is zij 

slachtoffer van de 

omstandigheden? 

Reflecterend 1, 2 en 3. De vraag maakt veel los 

in gespreksstof over Elsje 

en haar zus. Groepen 

leven zich in in Elsje, 

groep 3 ziet de dubbele 

betekenis van Amsterdam 

als ‘het einde’.  

12 De naam van de schilder wordt 

nergens genoemd, hoewel toch 

alle feiten in de roman richting 

Rembrandt wijzen. Wat voor 

bedoeling kan de auteur hebben 

gehad met het weglaten van de 

naam van de schilder? 

Interpreterend 1, 2 en 3.  

13 Hoewel sommige critici Ricky de 

derde hoofdrolspeler in het 

verhaal hebben genoemd, komen 

we als lezer maar weinig over 

haar gedachten en beleving te 

weten. Vindt u dit een gemis? Of 

heeft dit een bepaalde functie in 

de roman? 

Reflecterend 2 en 3.  

14 In een recensie die verscheen in 

Opzij stelt Janet Luis dat Elsje een 

‘duister meisje’ blijft doordat De 

Moor haar gevoelens onderbelicht 

laat. Bent u het met deze criticus 

eens? 

Reflecterend 2 en 3.  
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15 De slaapvrouw probeert Elsje de 

prostitutie in te trekken en deels 

uit lijfsbehoud pakt het meisje 

daarop de bijl. Is de 

moorddadigheid van Elsje 

volgens u hierdoor meer 

gerechtvaardigd? 

Reflecterend 1,2 en 3. Dit onderwerp is ook al 

eerder ter sprake 

gekomen, men gaat na 

waarom Elsje met die bijl 

slaat. Groep 3 geeft aan 

dat ze het lastig vinden 

om zich in die 

uitzonderlijke situatie in 

te leven.  

16 Welke betekenis hebben de ossen, 

die Elsje tijdens haar reis 

tegenkomt, in het verhaal? Welke 

overeenkomsten zijn er tussen hun 

lot en dat van het meisje? 

Interpreterend, 

reflecterend.  

2 en 3. Overeenkomsten worden 

wel genoemd, de 

betekenis van de ossen 

wordt niet 

genoemd/gevonden.  

17 Valt er uit de twee pentekeningen 

die Rembrandt van Elsje 

Christiaens maakte op te maken 

hoe hij over het meisje dacht? 

Zegt de manier waarop hij haar 

afbeeldde iets over zijn gevoelens 

voor de jonge moordenares? 

Reflecterend  2 en 3. Antwoord op deze vraag 

wordt niet geformuleerd, 

het gaat over andere 

schilderijen en de 

beweegredenen om Elsje 

af te gaan beelden.  

18 In het boek staat een aantal 

beschrijvingen van schilderijen 

die Rembrandt vervaardigde. 

Welke werken van zijn hand 

komen in de roman aan bod? 

Letterkundig 2. Groep 2 somt de 

schilderijen op, groep 3 

geeft aan deze 

wetensvraag niet te 

kunnen beantwoorden 

omdat zij deze kennis niet 

hebben. 

19 In de essaybundel Als een blinde 

hond zijn baas toont De Moor 

volgens Arjen Fortuin ‘hoe er wel 

degelijk een gat in het publieke 

discours is waar de literatuur in 

past’
48

, Oftewel dat de auteur zich 

weliswaar niet direct, maar 

indirect geëngageerd betoont. 

Vindt u dat deze historische 

roman de indruk wekt door een – 

al dan niet zijdelings – 

maatschappelijk betrokken auteur 

te zijn geschreven? 

Reflecterend, 

interpreterend, 

letterkundig.  

2 en 3. Lastige vraag, is het een 

historische roman of niet? 

Groepen weten geen raad 

met deze vraag.  

20 De auteur was jarenlang getrouwd 

met een beeldhouwer-schilder. 

Vindt u dat zij een overtuigend 

beeld neerzet van de schilder als 

kunstenaar? 

Reflecterend  2 en 3.  

21 Het type romans dat De Moor 

schrijft is wel betiteld als ‘pseudo-

historisch’. Vindt u dat in deze 

roman de zeventiende-eeuwse 

werkelijkheid realistisch 

gereconstrueerd is? 

Letterkundig  1, 2 en 3. Pakkende vraag, groepen 

praten hier allemaal over 

met elkaar.  
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22 Vanuit christelijke hoek is De 

Moor verweten dat ze de schilder 

maar weinig godvrezendheid 

heeft meegegeven. Is dit aspect 

volgens u onderbelicht gebleven? 

Had de relatie tussen de schilder 

en het geloof meer uitgewerkt 

moeten worden? 

Reflecterend, 

letterkundig 

1, 2 en 3. Gesprekken over rol van 

het geloof in de 17
e
 eeuw.  

23 Els Brussé-Dekker schrijft in het 

Reformatorisch Dagblad: ‘Als de 

naam van God daarbij wordt 

genoemd, is het op een 

afstandelijke, cynische manier. 

Nergens spreekt iemand over God 

als Trooster; God is in dit boek 

een onbegrijpelijk Wezen dat in 

volslagen willekeur levens 

afbreekt en de achtergebleven 

overlevenden met lege handen en 

een bijna ondraaglijk verdriet 

achterlaat.’ In hoeverre bent u het 

met de criticus eens?   

 

Reflecterend, 

letterkundig 

2 en 3.  

24 Vraag bij dit gedicht:  

De hoofdstuktitel van het negende 

hoofdstuk luidt: ‘Ga niet zomaar 

die brave nacht in’, een vertaling 

van de titel van het bovenstaande 

gedicht van Dylan Thomas. Hoe 

kun je als lezer dit gedicht in 

verband brengen met dit 

hoofdstuk? Welke elementen uit 

het gedicht komen in de rest van 

de roman terug? 

Letterkundig 2 en 3. Lastige vraag door de taal 

van het gedicht. Groep 2 

gaat hierover wel in 

gesprek, groep 3 rond de 

bespreking af.  
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Bijlage 5: Topiclijst voor interview: 
 

Algemene vragen:  

1. Hoe lang bestaat uw leesgroep?  

2. Hoeveel boeken lezen jullie gemiddeld per jaar?  

3. Heeft u groep een voorkeur voor bepaalde boeken?/ Hoe worden de boeken van uw 

groep gekozen? 

 

Leeswijzers 

4. Wat vindt u in het algemeen van de leeswijzers?  

5. Wat vindt u van de structuur/opbouw van de leeswijzers? 

6. Wat vindt u positief aan de leeswijzers?  

7. Wat kan volgens u beter aan de leeswijzers?  

 

Leeswijzer bespreking 

8. Wat vindt u van de inhoud van de leeswijzers?  

a) Gebruikt u de inleidende tekst ook voor uw bespreking? 

b) Zijn er onderdelen in de leeswijzer die u zeer op prijs stelt?  

c) Zijn er onderdelen in de leeswijzer die volgens u overbodig zijn om te noemen?  

 

9. Wat vindt u van de discussievragen in de leeswijzers?  

a)Zijn er soort vragen die u prettiger vindt dan andere?  

Wat vindt u van vragen: (voorbeelden noemen indien nodig) 

- die u vragen in te leven in een personage?  

- over de literaire aspecten van het boek gaan? 

- waarbij u uw eigen mening moet geven? 

- waarbij u een betekenis moet geven aan de tekst?    

- waarbij u gevraagd wordt om de intentie van de auteur te achterhalen? 

- die doorvragen naar uw kennis of de verbindingen met andere literaire werken? 

 

10. Vindt u het prettig als er naar uw eigen mening wordt gevraagd in de discussievragen?  

 

11. Zou u meer vragen willen hebben die niet direct met een boek te maken hebben, maar 

met bijvoorbeeld een verfilming of een receptie/ontvangst van het boek?  

 

12. Wat vindt u van de vraagstelling van de vragen?  

 

13. Wat zou u ervan vinden als u vooraf de discussievragen zou krijgen?  

 

 

Vragen over discussievragen uit de bespreking indien van toepassing:  

- Bijvoorbeeld over vragen die uitgebreid besproken zijn?  

- Over vragen die overgeslagen worden?  

- Dingen die werden aangedragen maar niet in de leeswijzer staan (missen ze die dan 

bijvoorbeeld, of is dat niet erg?) 

 

 

 

 



75 

 

                                                                                                                                                                      

Bijlage 6: Fragment uit leeswijzer De schilder en het meisje 
 
Thematiek en motieven 
 
De reis die Elsje maakt vertegenwoordigt een belangrijk verhaalmotief in De schilder en het 
meisje, dat aansluit bij het thema migratie. Net als tegenwoordig trokken in de zeventiende 
eeuw mensen van heinde en verre naar meer welvarende landen. In die tijd was Amsterdam, 
het toenmalige centrum van handel, wetenschap en kunst, een geliefde bestemming. De 
roman thematiseert de ontheemdheid van vreemdelingen door te verhalen van het 
onfortuinlijke lot dat de, in principe goedaardige, Elsje te wachten staat. Onbezonnen als ze 
is, blijkt ze niet bestand te zijn tegen de keiharde werkelijkheid van Amsterdam: het is er 
ieder voor zich. Er is niemand die zich om het eenzame, wat kinderlijke meisje bekommert. 
Haar levensverhaal is daarmee exemplarisch voor talloze jeugdige gelukszoekers die naar 
de stedelijke gebieden trekken, ook in ons huidige tijdsgewricht. 
 
Een ander belangrijk thema is de dood, die in verschillende gedaanten als motief voorkomt in 
het boek. Natuurlijk is daar in de eerste plaats de terdoodveroordeling van Elsje Christiaens, 
waarvan van meet af aan de onvermijdelijkheid duidelijk is. Het verhaal zelf werkt langzaam 
naar het moment van de werkelijke dood toe, die pas in het vijfentwintigste hoofdstuk 
daadwerkelijk wordt verteld. Elsje vermoordde haar slaapvrouw; een scene die met haast kil 
aandoende gedetailleerdheid wordt verteld. De ene dood is de andere niet, lijkt De Moor te 
willen zeggen. Daarnaast is er de gruwelijke dood van die andere vrouw in het leven van de 
schilder, Ricky, die sterft aan de gevolgen van de pest. Het rouwverwerkingsproces van de 
oude schilder wordt weergegeven in zijn bespiegelingen, herinneringen en gedachten. De 
roman is doorspekt van de dood te noemen, zo vaak speelt hij een rol: daar is de aan 
tuberculose overleden eerste echtgenote, in de levenloze kinderen die zij baarde, in de vorm 
van de terechtgestelde dief Kindt die de schilder tijdens een anatomische ontleding vastlegt, 
en op elke straathoek en in ieder huis van het zeventiende-eeuwse Amsterdam, dat zucht en 
kreunt onder de verwoestende gesel van de builenpest.  
 
Het derde thema dat een grote rol speelt in dit boek is – hoe kan het ook anders met een 
schilder als hoofdpersoon – de werking van (beeldende) kunst. Een citaat op pagina 28 is 
kenmerkend voor de manier waarop kunst een rol speelt in de roman: ‘want kunstwerken 
praten net als mensen onophoudelijk met elkaar, en verstommen, net als mensen, nadat ze 
met een paar slagersmessen zijn bewerkt’. Verder zijn er passages waarin kunstenaars 
letterlijk de dialoog aangaan, zoals wanneer de schilder een imaginaire conversatie aangaat 
met de door hem bewonderde schilder Titiaan, die leefde van 1487 tot 1576 en hem ‘vanuit 
de zestiende eeuw aankijkt (pagina 166).  
 
In het laatste hoofdstuk lijken deze drie hoofdthema’s samen te komen: het migrantenkind, 
onbekend en onbemind, moet haar moordlust met de dood bekopen. De oude, 
zwaarmoedige schilder, geraakt door haar verhaal, zoekt haar op en vereeuwigt haar in twee 
ontroerende pentekeningen. Op deze manier worden niet alleen de verhaallijnen van de 
twee personages tot een geheel, de kunst, die tijd en mortaliteit overwint, laat Elsje 
voortleven in deze tekeningen van haar dode lichaam. Zonder het te weten heeft ze als het 
ware de dood overwonnen. In het hoofdstuk ‘De lelijkheid’ staat: ‘De werkelijkheid schilderen. 
Als enige, waarachtige leermeester van de schoonheid de natuur accepteren. Maar – wat is 
de natuur van de dood?’ De schilder kiest ervoor Elsje als een slapende jongedame, een 
kind nog bijna, af te beelden en lijkt zo een oordeel te geven over haar daad: ze is op een 
bepaalde manier nog erg onschuldig en niet bij machte haar lot te veranderen. Op haar beurt 
gaat De Moor een dialoog aan met de tekeningen van de schilder, die haar inspireerden tot 
een roman waarin ze zowel de schilder als het meisje zorgvuldig inkleurt. 
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