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 En alle anderen? Hoe kun je verborgen houden dat je bent gegroeid, dat je 
completer bent geworden? Zijn huid, zijn houding en zijn handen, alles zou het 
hardop zeggen – voor wie zou luisteren. Hij moest zijn spiegelbeeld opnieuw 
bekijken, straks, hij moest zichzelf in de ogen zien, maar hij wist nu al dat ze het niet 
helemaal verborgen zouden kunnen houden. Kinderen die een gevonden hondje in 
hun bed wilden verstoppen werden door het hondje zelf verraden: het plaste of het 
blafte of het kwispelde te hard. Mozes in zijn biezen mandje jankte om zichzelf snel te 
laten vinden – iets wat leefde hield je niet geheim. 

Uit: Edward van de Vendel, De dagen van de bluegrassliefde [p.53]. 
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Samenvatting 

Jongeren in de bibliotheek, voor veel bibliotheken is dat een wens die ze maar zelden 
in vervulling zien gaan. En aan de andere kant vinden jongeren, ook als ze altijd graag 
jeugdboeken gelezen hebben, het moeilijk om geschikte boeken te vinden in het 
enorme aanbod voor volwassenen. Zou een aparte plek voor jongeren in de biliotheek 
een oplossing kunnen bieden voor beide problemen? 

Dit onderzoek valt uiteen in twee gedeelten. In het eerste deel is geprobeerd inzicht te 
krijgen in het lees- en leengedrag van jongeren met een lidmaatschap bij de Openbare 
Bibliotheek Groningen. Het doel is om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag: Is 
de overgang van C-boeken naar volwassenenliteratuur in de bibliotheek 
problematisch en wat zijn de redenen hiervoor? Hiervoor is  een  literatuurstudie 
uitgevoerd, zijn de  leengegevens van alle 15 t/m 17 jarige leden van de Openbare 
Bibliotheek Groningen bestudeerd en is er een enquête gehouden onder 85  jongeren   
over  hun leesgedrag en bibliotheekbezoek.  

In het tweede gedeelte van het onderzoek is onderzocht of een cross-overafdeling 
(een afdeling tussen de kinderafdeling en de volwassenenafdeling in) voor de 
bibliotheek in Groningen zinvol zou kunnen zijn en hoe deze  gestalte zou kunnen 
krijgen. Om tot een gefundeerd advies te komen, zijn de resultaten uit het eerste 
gedeelte meegenomen en zijn er diverse bibliotheken met jongerenafdeling bezocht 
en geanalyseerd.  

Niet één enkele reden voor weinig jongeren in de bibliotheek 

In het eerste deel van het onderzoek wordt duidelijk dat de overgang van C-boeken 
naar volwassenenliteratuur in de bibliotheek problematisch verloopt voor het 
merendeel van de adolescenten van vijftien tot en met zeventien jaar. De Openbare 
Bibliotheek Groningen heeft geconstateerd dat er zeer weinig jongeren in de 
bibliotheek te vinden zijn. Uit hun eigen onderzoek blijkt dit te maken te hebben met 
het boekenaanbod voor adolescenten; de jongeren vinden dat er weinig boeken voor 
hun leeftijd te vinden zijn.  

Maar uit eerder wetenschappelijk onderzoek is ook gebleken dat de veranderde 
vrijetijdsbesteding van jongeren invloed heeft op hun leesgedrag.  School, vrienden, 
bijbaantjes en computers worden belangrijker en daarmee wordt lezen en 
bibliotheekbezoek als vrijetijdsbesteding naar de achtergrond geplaatst. Daarnaast 
verloopt voor leerlingen de overgang van jeugd- naar volwassenenliteratuur nogal 
abrupt, wanneer ze voor school na de derde klas ineens geen jeugdboeken meer 
mogen lezen en verplicht de overstap naar volwassenenliteratuur moeten maken. Dit 
zorgt voor afname van het leesplezier. Tieners bezoeken de bibliotheek veel vaker 
vanwege schoolverplichtingen dan omwille van leesplezier. Het verontrustende 
hiervan is dat met name de factor leesplezier, waar tieners zeer laag op scoren, 
samenhangt met klantentrouw en een hoge betrokkenheid met de bibliotheek. De 
uitkomsten van het onderzoek onder 85 Groningse jongeren bevestigen dit beeld. Het 
merendeel geeft aan dat de overgang naar de volwassenenliteratuur moeilijk is en dat 
daardoor na de kindertijd het plezier van het bezoeken van de bibliotheek afneemt.  

Boeken voor jongeren verstopt tussen de C-boeken 

Dit onderzoek laat zien dat er wel degelijk geschikte en interessante boeken zijn voor 
adolescenten, maar deze zijn slecht vindbaar. Dit is overigens niet alleen in 
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Groningen het geval. Adolescentenromans over personages van rond de achttien jaar, 
met een thematiek die bij die leeftijdsfase past, zoals van Aidan Chambers en Bart 
Moeyaert, zijn in de meeste bibliotheken te vinden bij de C-boeken op de 
jeugdafdeling. Voor de beoogde doelgroep van C-boeken (tot 15 jaar) zijn deze 
adolescentenromans over het algemeen te moeilijk en de verhalen sluiten niet aan bij 
de leefwereld van kinderen tot vijftien jaar. Uit de leengegevens van de Openbare 
Bibliotheek Groningen blijkt dat jongeren na hun vijftiende voornamelijk de 
volwassenenafdeling bezoeken. Op deze manier lopen jongeren de 
adolescentenboeken dus mis.  

Uit de leengegevens van de Openbare Bibliotheek Groningen blijkt dat 15 tot 17 
jarigen niet veel boeken lenen. Gemiddeld kwamen deze jongeren in 2008 2,6 keer in 
de bibliotheek om gemiddeld ongeveer 3 boeken te lenen. Er is een duidelijke 
verschuiving te zien in deze leeftijdsgroep van C-boeken naar volwassen fictie. Uit 
deze leengegevens is niet af te leiden hoe vaak jongeren naar de bibliotheek komen 
zonder een boek te lenen. Echter, uit de enquête blijkt dat jongeren wel vaker naar de 
bibliotheek komen, maar steeds minder vaak boeken lenen. Vijftienjarigen gaan 
ongeveer 4 keer per jaar naar de bibliotheek om zo’n 3 boeken te lenen en 17-jarigen 
komen 6 keer per jaar, maar lenen nog maar 2 boeken.  

Op weg naar een jongerenafdeling  

De afname van leesplezier en het lenen van boeken onder jongeren, maakt duidelijk 
dat jongerenbeleid voor bibliotheken noodzakelijk is. Biblionet Groningen 
inventariseerde jongerenhoeken in andere bibliotheken ter inspiratie voor een eigen 
beleid. Deze jongerenhoeken zijn voornamelijk gericht zijn op het creëren van een 
eigen plek voor jongeren met aandacht voor gamen, muziek, tv en met 
leeftijdsgenoten kletsen, maar ontberen boeken. Het is natuurlijk heel goed dat er 
veel aandacht besteed wordt aan de interesses van jongeren, maar de kerntaak 
boekbemiddeling wordt uit het oog verloren. Het lijkt erop dat deze bibliotheken over 
het hoofd zien dat jongeren in de leeftijdsgroep waarin ze de overstap tussen de  
jeugdafdeling en de volwassenenafdeling moeten maken, juist buiten de boot vallen 
omdat ze niet weten waar ze aansprekende boeken kunnen vinden. Hier kan 
boekbemiddeling een cruciale rol vervullen. 

Om te zorgen dat jongeren het plezier behouden om naar de bibliotheek te gaan, 
moeten zij het gevoel hebben dat er ook voor hen iets te vinden is in de bibliotheek. 
Dit betekent dat de geschikte en interessante boeken die er zijn beter vindbaar 
gemaakt moeten worden. Het concept waar in een aantal bibliotheken in Nederland 
mee gewerkt wordt is een eigen afdeling te maken voor jongeren; een 
jongerenafdeling met een cross-overkast. Uit bezoeken aan een aantal bibliotheken 
met een jongerenafdeling (Sneek, Delft en Rotterdam)  is ontdekt welke aspecten van 
een jongerenafdeling gebruikt kunnen worden in de bibliotheek in Groningen.  
Daarbij is van belang dat de vormgeving duidelijk en aantrekkelijk is voor de 
doelgroep.  In het onderzoek is voor de centrale bibliotheek in Groningen een idee 
voor een ontwerp beschreven.  

Bijna 300 titels ter inspiratie 

Voor wat betreft de boeken op deze afdeling, dient er een keuze gemaakt te worden 
uit het aanbod van de volwassenenafdeling en de jeugdafdeling die aanspreekt. Dat 
betekent een keuze uit: jeugdboeken, adolescentenromans, thrillers en detectives, 
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chicklit, fantasy, literaire romans en tijdschriften. In het onderzoek worden bijna 300 
titels aangedragen als suggesties voor in de cross-overkast. Deze selectie is gebaseerd 
op de voorkeuren die de jongeren hebben aangeven in de enquête, op het aanbod van 
de bezochte jongerenafdelingen van andere bibliotheken en op informatie uit 
wetenschappelijk onderzoek over jongeren en lezen. 
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Voorwoord 

Deze masterscriptie is geschreven in het kader van de studie Nederlandse taal en 
cultuur met de afstudeerrichting Moderne Nederlandse letterkunde.   
 Het onderzoek is uitgevoerd voor de Openbare Bibliotheek Groningen, met de 
Wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen als bemiddelende instantie. 
Hiervoor wil ik Saskia Visser van de Wetenschapswinkel bedanken. De medewerkers 
van de Openbare Bibliotheek Groningen zijn zeer behulpzaam geweest, zowel bij het 
beantwoorden van mijn vragen, als met het verzamelen van de gegevens die ik nodig 
had. Hen wil ik dan ook graag bedanken, in het bijzonder Hans Heij en Marjan ten 
Berge. Ook de medewerkers van de bibliotheken in Sneek, Delft en Rotterdam wil ik 
graag bedanken voor de rondleidingen en uitleg die zij mij hebben gegeven in hun 
bibliotheek. Verder ben ik de leerlingen van het Kamerlingh Onnes in Groningen zeer 
dankbaar voor het beantwoorden van mijn vragen en hun docenten voor hun 
medewerking.           
 Als laatste wil ik mijn scriptiebegeleider Sandra van Voorst bedanken voor 
haar kritiek en verbeterpunten en haar hulp bij het aanbrengen van structuur als ik 
door de bomen het bos niet meer zag. 
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1. Inleiding 

 

1.1 Van de legotafel naar een groot grauw bos 

“De jonge bezoeker die aan het begin van zijn leesloopbaan stond, ging 
nietsvermoedend van start bij de kast naast de Lego-tafel, die hij van daaruit 
prima in de gaten kon houden. Hoe ouder hij echter werd, hoe verder hij van het 
speelgoed verwijderd raakte. Aangezien dat blijkbaar nog niet confronterend 
genoeg was, had men de kasten per leeftijdscategorie van een andere opvallende 
kleur voorzien. Het zal geen toeval zijn geweest dat de planken voor kinderen tot 
vijftien jaar – de allerlaatste kasten van de jeugdafdeling – waren gehuld in de 
tint die door Tjibbe Joustra wordt gehanteerd ter afkondiging van de ultieme 
alarmfase. Wat daarna te wachten stond, daarnaar konden wij enkel gissen. 
Duidelijk was wel dat ons veilige leventje binnenkort ten grave zou worden 
gedragen. Tot dat moment had een sympathieke bibliotheekmedewerker zich 
nog de moeite getroost om met allerlei kleurtjes kenbaar te maken of een boek 
voldeed aan onze belevingswereld, maar dat was nu definitief voorbij. Wie 
eenmaal zestien was, die zocht het kennelijk zelf maar uit.   
  Ik ben er goed ziek van geweest. Vooruit, ik was inderdaad klaar met 
Thea Beckman, Jan Terlouw en Imme Dros, maar om nu te zeggen dat ik toe 
was aan de lectuur waarin ik mijn ouders zag lezen, neen. Wellicht lag het aan 
mijn moeder, maar in mijn beleving bestond de grotemensenafdeling 
uitsluitend uit boeken met verontrustende titels als: Alles went, behalve een 
vent en Kan ik hem nog ruilen? Eufemistisch gesteld: ik zag dat niet zo zitten. 
  Enfin, ik met hangende schouders naar mijn leraar Nederlands. En 
welja, die had een tip. Als ik dan toch de overstap zou wagen naar het Sodom en 
Gomorra van de literatuur, dan ried hij me aan om te beginnen bij het debuut 
van Maarten ’t Hart: Stenen voor een ransuil. Het zal voorgoed een raadsel 
blijven waar die man het in vredesnaam vandaan haalde, maar hij was er stellig 
van overtuigd dat dit boek mij op het lijf geschreven was. Goed, ik deed wat ik 
moest doen, ik las het boek en raakte in een nóg diepere crisis.1” 

Voor velen zal bovenstaande situatie herkenbaar zijn. Voor mezelf en ook voor 
mensen in mijn omgeving geldt dat wij, toen we de C-boeken uit hadden, niet goed 
wisten waar we aansprekende volwassenenliteratuur konden vinden. Op de 
jeugdafdeling staan de boeken per leeftijdscategorie overzichtelijk bij elkaar in de 
kast, en als je als jongere voor het eerst op de volwassenenafdeling komt in de 
bibliotheek, is het mogelijk dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Want hoe 
weet je welke boeken en welke auteurs je aanspreken, en waar vind je ze? En als je 
dan ook nog verplicht boeken moet lezen voor school waarbij je moet kiezen uit een 
beperkte lijst met titels, of door een bibliotheekmedewerker, leraar of ouder een 
totaal niet passend boek in handen krijgt gedrukt, en je eigenlijk ook véél 
belangrijkere dingen te doen hebt, zoals ‘chillen’ met vrienden, televisiekijken, 
uitgaan, winkelen, gamen en sporten, is het niet verbazingwekkend dat jongeren 
afhaken in de bibliotheek vanaf het moment dat ze de basisschoolleeftijd zijn 
gepasseerd. 
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1.2 Jongeren in de Openbare Bibliotheek Groningen 

In de Openbare Bibliotheek Groningen wordt ook  ervaren  dat  jongeren lastig te 
bereiken zijn. Uit een klanttevredenheidsonderzoek uit 2007 blijkt dat  jongeren van 
12 tot 18 jaar de bibliotheek weinig bezoeken. Ze vormen nog geen 10% van het aantal 
bezoekers vanaf 12 jaar, terwijl ze bijna 30% van het aantal ingeschreven 
bibliotheekleden vanaf 12 jaar vormen.2       
 In deze bibliotheek is op de begane grond de volwassenenafdeling te vinden. In 
de kelder is de zogenaamde “Kinderbibliotheek”, met aan de ene kant A-boeken, voor 
kinderen tot en met acht jaar, en aan de andere kant de B- en C-boeken bij elkaar in 
kasten, voor kinderen van negen tot en met elf en van twaalf tot en met vijftien jaar. 
Na deze afdeling kunnen kinderen terecht op de volwassenenafdeling van de 
bibliotheek.3     

In een aantal bibliotheken in Nederland staan zogenaamde cross-overkasten, een 
gedeelte voor jongeren tussen de jeugdafdeling en de volwassenenafdeling in. Dit zijn 
speciale kasten, hoeken of een gehele afdeling waarin zowel jeugdliteratuur als 
literatuur voor volwassenen te vinden is. Ook de inrichting is aantrekkelijk gemaakt 
voor jongeren en naast boeken zijn er bijvoorbeeld computers met internet, games, 
tijdschriften en zithoekjes voor ontspanning of voor studiemogelijkheden te vinden. 
 In de Openbare Bibliotheek Groningen werkt men niet met deze kasten. Wel 
vinden de medewerkers  het belangrijk om de bibliotheek aantrekkelijk te maken 
voor jongeren. Regelmatig wordt er door de medewerkers nagedacht hoe ze zich op 
dit gebied kunnen verbeteren en wordt er naar goede ideeën gezocht om deze groep 
aan te spreken. Nu heeft de bibliotheek de Wetenschapswinkel opdracht gegeven om 
onderzoek te laten doen naar het leesgedrag van jongeren.4 

 

1.3 Onderzoeksvragen 

In dit onderzoek wilde ik inzicht krijgen in het lees- en leengedrag van jongeren met 
een lidmaatschap bij de Openbare Bibliotheek Groningen. Daarnaast heb ik 
onderzocht of cross-overkasten voor deze bibliotheek zinvol kunnen zijn en hoe deze 
kasten gestalte zouden kunnen krijgen. Voor dit onderzoek zijn twee 
onderzoeksvragen geformuleerd:  

1. Is de overgang van C-boeken naar volwassenenliteratuur in de bibliotheek 
problematisch en wat zijn de redenen hiervan?  

2. Welke rol kunnen cross-overkasten vervullen en hoe kunnen deze kasten 
gestalte krijgen? 

De eerste hoofdvraag wordt behandeld in de hoofdstukken twee, drie en vier. In het 
tweede deel, de hoofdstukken vijf, zes en zeven is met de gegevens uit het eerste 
gedeelte de tweede onderzoeksvraag uitgewerkt. 

 

1.4 Methode van onderzoek en corpus 

Voor een antwoord op de eerste onderzoeksvraag waren verschillende soorten 
gegevens nodig. Ten eerste is er secundaire literatuur bestudeerd. Enkele 
wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar het leesgedrag van adolescenten en 
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bibiliotheekbezoek. In artikelen van onder andere Cedric Stalpers en Karin Laarakker 
is bruikbare informatie te vinden over deze onderwerpen.     
 Vervolgens is gekeken naar de uitleengegevens. In De relatie tussen 
leesattitude en lidmaatschap van de openbare bibliotheek van Cedric Stalpers staat 
dat de bibliotheek meer dan negen op de tien kinderen bereikt, tegen slechts één op 
de zeven volwassenen.5 Dit betekent dat er heel veel jongeren afhaken. De uitstroom 
van leden begint al bij dertien- en veertienjarigen. Zijn gegevens komen uit de 
statistieken PBC Noord-Brabant. Er is gekeken of er in de Openbare Bibliotheek 
Groningen ook veel jongeren afhaken op een bepaalde leeftijd in de adolescentie. 
Daarnaast is de hoeveelheid boeken die leden gemiddeld lenen onderzocht en is 
bekeken hoe vaak ze boeken lenen. Hierdoor  kon ik zien of er meer of juist minder 
gelezen wordt door leden in de leeftijdsgroep vijftien tot en met zeventien jaar dan 
door leden die jonger of ouder zijn. Verder is onderzocht welke boeken er uitgeleend 
worden aan leden van vijftien tot en met zeventien jaar. Behoren de uitgeleende 
boeken tot de C-boeken of tot de volwassenenliteratuur?      
 Voor de te onderzoeken leeftijdsgroep vijftien tot en met zeventien is gekozen 
omdat men tot het achttiende jaar gratis lid is van de bibliotheek. Uitstroom van 
leden vanaf het achttiende jaar kan dus te maken hebben met het feit dat jongeren 
afhaken omdat ze niet willen betalen. Omdat dit laatste niet binnen dit onderzoek 
valt, worden jongeren van achttien  jaar en ouder  niet meegerekend. De ondergrens 
van vijftien jaar is gebaseerd op de indeling van bibliotheken dat C-boeken bedoeld 
zijn voor kinderen van twaalf tot vijftien jaar. Verder wordt alleen gekeken naar fictie. 
Informatieve boeken vallen om deze reden buiten het onderzoeksgebied. 

Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden zijn jongeren ondervraagd  over  hun 
leesgedrag en bibliotheekbezoek. Er is onder andere gevraagd naar de leeftijd van de 
jongere en naar de boeken die hij of zij leest. Ook wilde ik weten waar hij of zij de 
boeken heeft gevonden en of het jeugd- of volwassenenliteratuur is. Op welke leeftijd 
hebben de jongeren voor het eerst een boek van de volwassenenafdeling geleend en 
vonden ze het gemakkelijk of moeilijk om er leuke boeken te vinden? Heeft de 
jongere moeite met het vinden van aansprekende boeken en waarop baseert hij of zij 
de keuze voor een bepaald boek? Ik heb deze vragen gesteld om er in een gesprek 
achter te komen hoe bij hen de overgang van C-boeken naar de volwassenenliteratuur 
verloopt of is verlopen.         
 De tweede vraag was: Welke rol kunnen cross-overkasten vervullen en hoe 
kunnen deze kasten gestalte krijgen? Ik vermoedde dat cross-overkasten de overgang 
van C-boeken naar volwassenenliteratuur kunnen vergemakkelijken, om twee 
redenen. Ten eerste waren er aanwijzingen voor gevonden in secundaire literatuur. 
Stalpers concludeert bijvoorbeeld dat bibliotheken die meer aandacht aan 
boekbemiddeling voor adolescenten besteden, door een aparte opstelling van 
adolescentenromans, een stijging in de uitleen rapporteren, tegen de algemene 
tendens van ontlening in.6 Ten tweede zijn er momenteel bibliotheken in Nederland 
die werken met cross-overkasten. Zij zien hier blijkbaar voordelen in.    

Om antwoord te kunnen geven op de vraag welke rol cross-overkasten kunnen 
vervullen zijn er gegevens uit andere onderzoeken gebruikt en zijn er bezoeken 
gebracht aan bibliotheken die al werken met cross-overkasten. Aan medewerkers van 
deze bibliotheken is gevraagd naar de rol die deze kasten vervullen. Wat zeggen deze 
medewerkers over de overgang van C-boeken naar volwassenenliteratuur in hun 
bibliotheek? Ik wilde weten of er verschillen zijn in de leengegevens sinds de 
invoering van deze kasten en ik ben benieuwd wat de redenen waren om deze kasten 
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in te voeren. Als laatste zijn de gesprekken met de jongeren erbij betrokken. Er is aan 
hen gevraagd hoe zij denken over het idee van een kast met boeken speciaal voor hun 
leeftijdsgroep bedoeld. 

In het tweede deel van de tweede onderzoeksvraag wordt met ‘gestalte kunnen 
krijgen’ verschillende dingen bedoeld. Ten eerste gaat het om de inhoud van de 
kasten. Om te bepalen welke boeken geschikt zijn voor een cross-overkast, is met 
verschillende zaken rekening gehouden. Aan de jongeren zelf is gevraagd welke 
boeken zij lenen en bij welke boeken hun interesse ligt. Van deze boeken is 
vastgesteld tot welke genres ze behoren  en welke thematiek  aan de orde komt. 
Daarnaast was het de bedoeling dat er in de uitleengegevens van de Openbare 
Bibliotheek Groningen gekeken zou worden welke boeken aan jongeren uitgeleend 
worden. Deze titels zouden dan in de kast kunnen komen en er zouden verwante 
boeken bij gezocht kunnen worden. Helaas waren deze gegevens niet beschikbaar. 
Wel is er in de bibliotheken die al cross-overkasten hebben gekeken naar de inhoud 
van de kasten. Deze informatie is gebruikt om boeken te selecteren  voor een cross-
overkast in de Openbare Bibliotheek Groningen     
 Het uiterlijk van de cross-overkast speelt ook een rol. De kast moet een voor 
jongeren aansprekende uitstraling hebben. De cross-overkasten in andere 
bibliotheken zijn hierbij een voorbeeld geweest. Er is met bibliotheekmedewerkers 
gesproken over hun aanpak en keuzes op het gebied van het uiterlijk van de cross-
overafdeling. Het zou niet alleen qua inhoud maar ook qua uiterlijk een overgang 
moeten zijn tussen de jeugdafdeling en de volwassenenafdeling, hoe hebben zij dat 
geprobeerd te bereiken? Er is geprobeerd aan te sluiten bij de belevingswereld van 
jongeren, zodat ze als het ware naar de kast toegetrokken worden omdat deze hen van 
de buitenkant alleen al aanspreekt.        
 Als laatste is nagedacht over het gebruik van de cross-overkast. Het feit dat er 
in de kasten een combinatie van jeugd-, adolescenten- en volwassenenliteratuur 
staat, roept de vraag op of de geselecteerde boeken alleen in deze kasten te vinden 
moeten zijn, of dat er ook exemplaren in de C-kast moeten staan in het geval van een 
jeugdboek, of dat er exemplaren op de volwassenenafdeling moeten staan in het geval 
van volwassenenliteratuur. Hierover is overlegd met de Openbare Bibliotheek 
Groningen en weer zijn de bibliotheken waar gewerkt wordt met cross-overkasten als 
voorbeeld genomen. 
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2. Jongeren en literatuur 

 

2.1 Indeling in de bibliotheek 

De Nederlandse bibliotheken verschillen in indeling, maar doorgaans hebben 
bibliotheken een aparte jeugdafdeling. Hier zijn prentenboeken, leesboeken en 
informatieve boeken voor kinderen tot vijftien jaar te vinden. Vaak zijn er ook andere 
materialen aanwezig zoals cd-roms, cd’s, kinderfilms en strips.  

De kinderboeken hebben meestal de volgende indeling:  

• Prentenboeken voor kinderen van nul tot en met zes jaar hebben op de rug van 
de kaft de code AP of AK. De eerste zijn prentenboeken voor de allerjongsten 
met veel platen en weinig woorden en AK-boeken zijn prentenboeken voor 
kleuters: deze boeken hebben korte eenvoudige verhalen met veel platen.  

• Voorleesboeken voor kinderen tot en met zes jaar over diverse onderwerpen.  

• Voor kinderen van zes tot negen jaar zijn er E-boeken; dit zijn de eerste 
leesboeken voor kinderen die leren lezen. De leesniveaus worden aangegeven 
met: E-S (AVI-start), E-M3 (midden groep drie van de basisschool), E-E3 
(eind groep 3) en E-M4 (midden groep 4).  

• A-boeken; leesboeken voor kinderen tot negen jaar  

• B-boeken zijn leesboeken voor kinderen van negen tot twaalf jaar  

• C-boeken voor kinderen van twaalf tot vijftien jaar  

• Verder zijn er op de jeugdafdeling vaak ‘Makkelijk lezen boeken’ voor alle 
leeftijdsgroepen, deze zijn herkenbaar aan een speciale sticker of staan in een 
aparte kast.  

• Voor kinderen die liever luisteren, zijn er vaak jeugdluisterboeken en daisy-
roms7.  

• De informatieve boeken voor de jeugd zijn ingedeeld in AJ-boeken; geschikt 
voor kinderen tot en met negen jaar, en J-boeken voor kinderen vanaf negen 
jaar.8           
  

De A-, B-, of C- boeken in de bibliotheek zijn jeugdboeken. Kenmerken van 
jeugdboeken zijn eenvoudig taalgebruik, het verhaal loopt meestal goed af en de 
verhalen hebben een eenvoudige compositie en stijl. Bij volwassenenboeken is dat 
anders: het taalgebruik is moeilijker en origineler, de verhalen kunnen een goed, 
slecht of open einde hebben en er kan gevarieerd worden in compositie.9  

Er bestaat ook nog een soort literatuur die tussen de jeugdliteratuur en de 
volwassenenliteratuur in zit: dit wordt meestal adolescentenliteratuur genoemd. Voor 
adolescentenboeken bestaat doorgaans geen aparte categorie in de bibliotheek. Deze 
boeken worden ingedeeld bij de C-boeken, terwijl ze meestal bedoeld zijn voor 
jongeren vanaf ongeveer vijftien jaar.  
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2.2. Adolescentenliteratuur 

Zoals de naam adolescentenroman al aangeeft, is het een roman voor adolescenten, 
maar in de regel gaat het ook óver adolescenten. De romans spelen zich af in de 
levensfase tussen de jeugd en de volwassenheid. Verhallen heeft een definitie gegeven 
van de adolescentenroman zoals deze zich na 1960 ontwikkeld heeft: “Vanaf 1960 ligt 
het accent steeds nadrukkelijker op het volwassen wórden. De problematiek van de 
prepuberteit, de lichamelijke groei en het losgroeien van de ouders worden een 
belangrijk thema in veel jeugdboeken.”10 Het zoeken van de eigen identiteit noemt hij 
ook kenmerkend. De With stelt dat er na 1970 verschillende thema’s te 
onderscheiden waren die kenmerkend zijn voor de puberteit en adolescentie: het 
verzet tegen de bestaande orde, zoals familieverhoudingen en school, en de 
problematiek rond seksualiteit. Volgens Van Lierop-Debrauwer is de term 
adolescentie ontstaan aan het einde van de twintigste eeuw, maar werden er ook voor 
die tijd boeken geschreven waarin deze levensfase centraal stond. Daarom zijn er in 
de literatuur ook andere begrippen in gebruik. Ze stelt vast dat we binnen de 
volwassenenliteratuur bijvoorbeeld de ontwikkelingsroman, de Bildungsroman en de 
initiatieroman kennen, en in de jeugdliteratuur de jeugdroman, de jongerenroman en 
het probleemboek.11  

Helma van Lierop-Debrauwer: “Zonder overdrijving kan men stellen dat de 
geschiedenis van de jeugdliteraire adolescentenroman in de periode 1880-1970 
grotendeels samenvalt met die van de meisjesroman”.12 Ze merkt op dat 
psychologische beschrijvingen van jongens in de adolescentiefase in de Nederlandse 
jeugdliteratuur van die tijd uitzonderingen zijn. Toen in de jaren zestig en zeventig de 
maatschappelijke ontwikkelingen een minder strikte rolverdeling tussen mannen en 
vrouwen veroorzaakten, werd de weg vrijgemaakt voor mannelijke adolescenten als 
hoofdpersonage. Omgekeerd werd vanaf dat moment van meisjes meer assertiviteit 
verwacht.13           
 Behalve de komst van de mannelijke adolescent in adolescentenboeken is er 
nog een opmerkelijke verandering in de jaren zeventig wat betreft onderwerpen. 
“Onderwerpen die tot dan toe alleen in de literatuur voor volwassenen voorkwamen, 
werden nu ook in jeugdboeken bespreekbaar,” aldus Van Lierop-Debrauwer. De 
Duitse jeugdliteratuurwetenschapper Dahrendorf merkt op dat de 
adolescentenliteratuur inhoudelijk sinds de jaren zeventig het meest ingrijpend is 
veranderd op het gebied van erotiek en seksualiteit. Vooral de adolescentenliteratuur 
uit de Scandinavische landen heeft daarin een voortrekkersrol gehad.14 Uitgeverij 
Lemniscaat geeft veel adolescentenromans uit. De boeken uit de zogenoemde 
Lemniscaatreeks zijn typerend voor een ander belangrijk thema in deze periode, 
namelijk de plaats van het individu in de veranderende maatschappij.  

Op deze probleemboeken kwam kritiek. Peter van den Hoven stelde vast dat de 
aandacht voor de inhoud ten koste ging van de vorm.15 In de hyperrealistische boeken 
stonden de besproken taboes en thema’s voorop. Een goed verhaal en geloofwaardige 
personages kwamen op de tweede plaats. Vanuit literair perspectief gezien waren 
deze zogenaamde probleemboeken dan ook verre van vernieuwend. “Zo werd van 
erotiek en seksualiteit vooral het fysieke aspect benadrukt. De seksuele ontwikkeling 
werd op een zodanige wijze beschreven dat de handelingen op de voorgrond kwamen 
te staan. Voor het psychisch-emotionele aspect is nauwelijks ruimte. De betekenis die 
de handelingen hebben voor de personages is van secundair belang.”16  Van Lierop-
Debrauwer ging in op de kritiek van Van den Hoven. Ze zegt dat het belangrijkste 
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bezwaar tegen de probleemboeken is dat ze slechts één interpretatie toelaten. De 
boodschap van de auteur ligt te duidelijk bovenop het verhaal.  

Er kwam een reactie op het probleemboek in de vorm van boeken waarin artisticiteit 
en het schrijven van een goed verhaal meer aandacht kregen. Miep Diekmann heeft in 
deze ontwikkeling een belangrijke rol gespeeld. Op het eerste gezicht is De dagen van 
Olim, dat al verscheen in 1971, een typisch probleemboek over aanranding en een 
poging tot zelfmoord. “Nadere beschouwing leert dat de constructie en de taal van het 
boek zich onderscheidt van die van het doorsnee jongerenboek uit die tijd.” De reden 
hiervoor is dat van de gebeurtenissen slechts impliciet verslag wordt gedaan. Verder 
is het vertelperspectief niet auctoriaal, maar personaal. De lezer krijgt hierdoor meer 
inzicht in de verwarde gedachten van het hoofdpersonage dan van de harde feiten. Er 
wordt in het midden gelaten wat er precies gebeurt. “Op deze manier wordt de lezer 
actief bij het verhaal betrokken en moet hij zelf de gebeurtenissen interpreteren.”17 
Robert Cormier en Peter Pohl zijn buitenlandse auteurs die het genre een belangrijke 
impuls hebben gegeven. De chocolade oorlog van eerstgenoemde kwam in Nederland 
in 1982 uit, en De regenboog heeft maar acht kleuren van Pohl in 1995. De 
belangrijkste auteur op het gebied van de adolescentenroman is toch wel Aidan 
Chambers. Karin Laarakker stelt in De overgang van jeugd- naar 
volwassenenliteratuur dat in zijn boeken geëxperimenteerd wordt met structuur, 
compositie en stijl en dat er zelfs postmoderne metafictie in voorkomt.18    

De hierboven genoemde auteurs hebben de weg vrijgemaakt voor andere auteurs die 
deze nieuwe ontwikkelingen verder vorm hebben gegeven in de negentiger jaren. 
Auteurs van adolescentenliteratuur zijn bijvoorbeeld Bart Moeyaert, Marita de 
Sterck, Dirk Bracke, Jan Simoen, Edward van de Vendel en Els Beerten. Het fragment 
op bladzijde 2 van deze scriptie vond ik zeer kenmerkend voor een moderne 
adolescentenroman. In De dagen van de bluegrassliefde van Edward van de Vendel 
is de achttienjarige Tycho aan het begin van het boek eigenlijk zelf nog een kind, 
wanneer hij gaat werken als begeleider van een Amerikaans kinderkamp. Dan wordt 
hij verliefd op Oliver, een jongen. Dit komt voor hemzelf als een grote verrassing en 
alle puzzelstukjes vallen op zijn plaats. Zijn soms zo onhandige puberale beslissingen 
en tegelijkertijd zijn volwassen gevoelens die elkaar in het verhaal afwisselen zorgen 
ervoor dat hij een grote ontwikkeling doormaakt. Zijn worstelingen met het 
volwassen worden maken dit een typische adolescentenroman.  

Zoals ik eerder vermeldde, zijn de boeken van deze auteurs in de meeste bibliotheken 
te vinden bij de C-boeken op de jeugdafdeling. Dit is in de Openbare Bibliotheek 
Groningen ook het geval. Voor de beoogde doelgroep van C-boeken zijn deze 
adolescentenromans over het algemeen te moeilijk. Ook passen de verhalen niet bij 
de leefwereld van kinderen tot vijftien jaar. De hoofdpersonages zijn vaak rond de 
achttien jaar en de thematiek is passend bij die leeftijd. Verderop in dit onderzoek is 
te lezen dat jongeren na hun vijftiende voornamelijk de volwassenenafdeling 
bezoeken. Op deze manier lopen jongeren de adolescentenboeken dus mis. Op de 
volwassenenafdeling vinden zij andere genres die hen aanspreken. Over die genres 
gaat de volgende paragraaf. 
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2.3. Volwassenenboeken voor jongeren 

Aan 85 jongeren van vijftien, zestien en zeventien jaar heb ik gevraagd welke boeken 
zij het liefst lezen. Ze mochten auteurs, titels of genres noemen. Daaruit bleek dat de 
thriller het meest geliefde genre is. Er zijn thrillers in alle soorten en maten; de 
‘literaire thriller’ werd het meest genoemd, met auteurs zoals Saskia Noort, Esther 
Verhoef en Simone van der Vlugt. Andere soorten thrillers die genoemd werden zijn 
bijvoorbeeld spionagethrillers, medische thrillers, politiethrillers en historische 
thrillers. Wat thrillers gemeen hebben is het feit dat ze intense emoties kunnen 
losmaken, vooral bange voorgevoelens en vreugde, van spanning en opluchting. 
Thrillers staan er ook om bekend dat ze de lezer bijna voortjagen in het lezen. Het 
verhaal is een soort race met hindernissen, waarbij het nemen van de hindernissen 
veel lef vergt. Het onderwerp kan persoonlijk zijn, (het proberen te redden van een 
geliefde of familielid) of meer globaal (bijvoorbeeld het proberen te voorkomen van 
een oorlog). Goede thrillerauteurs doen grondig onderzoek en gebruiken accurate 
details om een omgeving te scheppen waarin zinvolle karakters ons iets leren over 
onze wereld.19 

Een ander genre dat populair is onder de ondervraagde jongeren is chicklit. Chicklit 
is de benaming voor een vorm van eigentijdse romantische fictielectuur die in de 
eerste plaats is bedoeld voor vrouwen tussen de 20 en 30 jaar. Chicklit is een 
verkorting van het Engelse 'chick literature'. Het is in eerste instantie een 
Angelsaksisch verschijnsel. De uitdrukking chick flick voor een ‘typische 
vrouwenfilm’ was al langer gebruikelijk. De in 1995 verschenen bloemlezing Chick-
Lit: Postfeminist Fiction is waarschijnlijk de vroegste gedrukte bron van het woord 
chicklit. Met het succes van Bridget Jones’s Diary uit 1996 van Helen Fielding en 
Candace Bushnells Sex and the City uit 1997 werd chicklit een aanduiding voor werk 
met minder literaire pretentie. Het succes van die boeken zorgde ervoor dat uitgevers 
het woord gingen gebruiken als marketingterm voor werk dat was gericht op jonge 
vrouwen van ‘de girlpowergeneratie’ die niet noodzakelijk over veel literaire 
belangstelling beschikken. De heldinnen in dergelijke boeken zijn vaak alleenstaande, 
vlotte vrouwen uit de grote stad met een interessante baan en een levendige 
belangstelling voor seksualiteit.20 

Een ander geliefd genre onder jongeren is fantasy. Fantasy is tegenwoordig 'in'. Het 
begrip was vijftig jaar geleden onbekend (tenminste als literair genre), maar nu tref je 
het overal aan. Fantasy is een Engels woord en heeft diverse betekenissen. Wanneer 
we over fantasy spreken als genre, hebben we het over de betekenis die in de Oxford 
Dictionary als  'fantastic invention or composition' wordt aangeduid. Het is dan een 
product van onze fantasie of verbeelding. Dat brengt ons bij een definitie dat 
hetzelfde betekent als fictie: een tekst (daar beperken we ons even toe) met een 
verhaal dat het product is van onze fantasie en onze verbeelding. Toch betekenen die 
twee woorden niet hetzelfde. Bij fantasy komen meer verzonnen elementen voor die 
we niet om ons heen zien. Orson Scott Card, auteur van diverse science fiction en 
fantasy romans en verhalen, omschrijft fantasy heel kort als 'verhalen in een wereld 
die niet aan dezelfde regels zijn onderworpen als de onze'.21 Toen The Lord of the 
Rings populair werd, begonnen andere auteurs soortgelijke boeken te schrijven, en 
kwamen er steeds meer lezers die meer van dat soort boeken zochten. Zo werd ergens 
in de loop van de zestiger jaren een nieuw genre gevormd. Tolkiens succes bepaalde 
het patroon en originaliteit is vaak ver te zoeken. Want voor veel mensen is een 
verhaal alleen fantasy als het in de lijn van The Lord of the Rings ligt, een verhaal 
waarin goed en kwaad op kosmische schaal met elkaar strijden, waarin mensen 
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machten beheersen die wij niet kennen. Lange queestes, bij voorkeur over vele 
boeken heen, komen veelvuldig voor. Deze vorm van fantasy wordt vaak Epic 
Fantasy genoemd.  

Verder vinden de ondervraagde jongeren het leuk om waargebeurde verhalen te 
lezen; een aantal geeft als voorbeeld Echte mannen eten geen kaas van Maria 
Mosterd. Dit verhaal gaat over een meisje dat in handen viel van een loverboy. Door 
een aantal leerlingen wordt specifiek gezegd dat ze het interessant vinden om 
verhalen over loverboys te lezen. Ook andere heftige onderwerpen zoals eerwraak 
worden genoemd. Het feit dat het echt gebeurd is, zorgt er volgens de jongeren voor 
dat ze zich heel goed kunnen inleven in het verhaal, omdat het henzelf eventueel ook 
zou kunnen overkomen.  

Deze boekvoorkeuren van jongeren zullen gebruikt worden in het tweede deel van dit 
onderzoek. 

 



De jongerenbibliotheek, Marieke Deinum|17  

3. Jongeren en lezen 

In het vorige hoofdstuk werd beschreven welke boeken geschikt zijn voor en geliefd 
zijn bij adolescenten. Het is dus niet het geval dat jongeren in het geheel niet van 
lezen houden. Wel merkt de Openbare Bibliotheek Groningen dat er zeer weinig 
adolescenten in de bibliotheek komen. Dit kan te maken hebben met verschillende 
factoren. De vrijetijdsbesteding van jongeren heeft ermee te maken, de houding van 
jongeren ten opzichte van lezen en de overgang van C-boeken naar 
volwassenenliteratuur in de bibliotheek. 

 

3.1 Vrijetijdsbesteding van jongeren 

Wim Meeus omschrijft de adolescentie als levensfase tussen het 12e tot 24e  
levensjaar en onderscheidt in deze twaalf jaar vier subfasen. De leeftijdsgroep vijftien 
tot en met zeventien, de leeftijdsgroep waarop dit onderzoek betrekking heeft, wordt 
de middenadolescentie genoemd.  

Volgens de medewerkers van de Openbare Bibliotheek Groningen zijn jongeren in 
deze leeftijdsfase zeer weinig in de bibliotheek te vinden. Ik heb aan 71 jongeren die 
lid zijn van de Openbare Bibliotheek Groningen gevraagd hoe vaak zij per jaar de 
bibliotheek bezoeken. De vijftienjarigen bezoeken gemiddeld 3.8 keer per jaar de 
bibliotheek, de zestienjarigen gemiddeld 5,1 keer per jaar en de zeventienjarigen 6 
keer per jaar. Aan dezelfde jongeren is gevraagd waarom ze (bijna) nooit naar de 
bibliotheek gaan. Redenen die vaak genoemd worden zijn: “Ik koop liever boeken dan 
dat ik ervoor naar de bibliotheek ga”, “Ik heb geen tijd”, “We  hebben thuis veel 
boeken”, “Ik vind het er saai”, “Ik vind lezen niet leuk”, “Na de kinderboeken vond ik 
het niet leuk meer”, “Ik vind bibliotheekboeken vies”, “Ik wil geen boete betalen”, 
“Het is teveel moeite om erheen te gaan”, “Ik heb andere interesses” en “Ik leen 
boeken op school”. De meest genoemde redenen zijn het gebrek aan tijd en de afname 
van het leesplezier na de kinderboeken. Ik vind het opvallend dat maar één leerling 
een reden noemt die te maken heeft met de schoolmediatheek. Ik zou verwachten dat 
een schoolmediatheek met een ruim aanbod van aansprekende boeken de functie van 
de Openbare Bibliotheek kan vervangen voor jongeren. Omdat zij hier niet over 
spreken, laat ik de schoolmediatheek verder buiten beschouwing bij dit onderzoek.
 Het gebrek aan tijd dat door de meeste jongeren in dit onderzoek genoemd 
wordt, beschrijft Wim Meeus ook in zijn artikel ‘Ontwikkeling en leesgedrag in de 
adolescentie’. “Eén van de redenen [waarom jongeren minder lezen, MD] is de 
afname van de vrije tijd van jongeren.”22 Wanneer jongeren minder vrije tijd hebben 
betekent dit dat er minder tijd over is om te lezen. Meeus concludeert dat de 
verklaring daarvoor het bijbaantje is. Bijna alle jongeren werken. Goederen die van 
het verdiende geld worden gekocht, zoals tv, computer, dvd en mobiele telefoon 
leveren weer manieren op van vrijetijdsbesteding en die winnen van het boek.  

De andere meest genoemde reden waarom jongeren de bibliotheek weinig bezoeken 
is dat ze lezen niet leuk meer vinden nadat ze de kinderboeken gehad hebben. Hierbij 
is dus de overgang van jeugd- naar volwassenenliteratuur problematisch. Wat is de 
oorzaak ervan dat er juist rond deze leeftijd zo een sterke afname van het leesplezier 
is, en er sprake is van een terugval van leeswoede naar een zogenaamde leesluwte?23 
Deze terugval vindt bij veel jongeren plaats in de loop van de middelbareschooltijd.  
Er ontstaat in deze periode vaak een kloof tussen het ‘lezen voor jezelf’, dat meestal 
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emotioneel c.q. belevend van aard is, en het ‘lezen voor school’, dat vaak een louter 
cognitieve bezigheid zou zijn.24 ”In het verleden werden de werkvormen in het 
literatuuronderwijs (met name de structuuranalyse), de eenzijdige gerichtheid op de 
canon, die onder andere qua inhoud jongeren eerder zou afstoten dan aanspreken en 
de grote hoeveelheid verplicht te lezen boeken beschouwd als grote boosdoeners. Nu 
echter met de invoering van het Studiehuis de tekstgerichte benaderingen hebben 
plaatsgemaakt voor een meer ervaringsgericht literatuuronderwijs waarin de 
structuuranalyse in dienst van de leesbeleving staat, de literatuurgeschiedenis op de 
havo verdwenen en op het vwo geminimaliseerd is, en de verplichte leeslijst nog maar 
een fractie bevat van het aantal boeken dat eerdere generaties moesten lezen, zou te 
verwachten zijn dat een (groot) gedeelte van die problemen verholpen is.”25 Toch 
blijkt uit onderzoek van Laarakker dat er op havo en vwo sprake blijft van een 
scherpe scheiding tussen de derde en vierde klas, vooral in die zin dat leerlingen die 
ook als zodanig ervaren. “Vanaf dan mogen ze ‘ineens’ voor school (meestal) geen 
jeugdliteratuur meer lezen, en moeten dus toch min of meer gedwongen de stap naar 
de volwassenenliteratuur maken. Het is nog maar zeer de vraag of zij, de aandacht 
voor de leesbeleving en de andere veranderingen die het Studiehuis met zich heeft 
meegebracht ten spijt, dit zonder meer kunnen.”26      
 Voor leerlingen verloopt de overgang van jeugd- naar volwassenenliteratuur 
dus nogal abrupt, wat zorgt voor afname van het leesplezier. Wanneer we de eerste 
reden er nu nog eens bij nemen, zien we dat  de overgang van jeugd- naar 
volwassenenliteratuur  ook problematisch is doordat rond dezelfde leeftijd als de 
overgang van jeugd- naar volwassenenliteratuur zou moeten plaatsvinden, het 
toegestaan is voor jongeren om te gaan werken. Op dertien- en veertienjarige leeftijd 
mogen jongeren namelijk klusjes doen of helpen bij licht werk, en vanaf vijftienjarige 
leeftijd mogen jongeren een zelfstandige bijbaan hebben, vanaf deze leeftijd mogen 
zij zich bijvoorbeeld ook inschrijven bij een uitzendbureau.27     
     

Uit deze paragraaf blijkt nu dat door tijdgebrek en door de overgang van jeugd- naar 
volwassenenliteratuur het bibliotheekbezoek onder jongeren afneemt. Dit wil niet 
zeggen dat jongeren niet van lezen houden. We hebben in hoofdstuk twee gezien 
welke boeken jongeren graag lezen. De afname van bibliotheekbezoek heeft wellicht 
meer te maken met de houding van jongeren ten opzichte van de bibliotheek en van 
lezen. 

 

3.2 Jongeren en hun houding ten opzichte van lezen en de bibliotheek
   

Cedric Stalpers heeft onderzoek gedaan naar de leeshouding van jongeren en welke 
invloed deze heeft op het leesgedrag en het lid blijven van de bibliotheek. Ook heeft 
hij gekeken wat de aansprekendheid van het boekenaanbod in de bibliotheek voor 
een invloed heeft op het leesgedrag. Dit laatste is zeker van belang voor mijn 
onderzoek, omdat dit de relevantie van een cross-overafdeling mogelijk zou kunnen 
aantonen. Stalpers haalt bibliotheekonderzoek aan van George d’Elia, waaruit naar 
voren komt dat tieners veel minder dan ‘oudere’ bezoekers naar de bibliotheek gaan 
omwille van leesplezier. Hij zegt dat tieners daarentegen veel meer dan volwassenen 
naar de bibliotheek gaan omwille van school. Het verontrustende hiervan is dat met 
name de factor leesplezier, waar tieners zeer laag op scoren, samenhangt met 
klantentrouw en een hoge betrokkenheid met de bibliotheek.28    
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 Mijns inziens staat dit in verband met datgene wat in de vorige paragraaf is 
besproken: de afname van het leesplezier vanaf het moment dat jongeren verplichte 
literatuur voor school moeten lezen. Deze evaluatieve houding tegenover lezen wordt 
door Stalpers leesattitude genoemd. Leesattitude is volgens hem een stabiel 
persoonskenmerk, maar niet onveranderbaar. “Verschillende tieners die als kind veel 
plezier beleefd hebben aan lezen, verliezen dit plezier tijdens de 
middelbareschoolperiode waarin het lezen een plicht wordt en keuzevrijheid ten 
aanzien van te lezen titels kleiner wordt.”29       
 Zijn definitie geeft ook aan dat attitudes gevormd worden door ervaringen. 
Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte ervaringen. Het eerste 
betekent zelf verkregen ervaringen, deze worden geacht een sterk effect op een 
attitude uit te oefenen. Hij bedoelt hiermee bijvoorbeeld dat alle Nederlandse tieners 
moeten lezen voor het onderwijs of dat gedaan hebben op de basisschool, en dat zij 
daarom allen directe ervaringen met lezen hebben. Directe ervaringen kunnen leiden 
tot een positieve of een negatieve leesattitude. Wanneer iemand bijvoorbeeld een 
zwakke leesvaardigheid heeft, en lezen moeite kost, is er weinig ruimte voor beleving. 
Alle energie gaat dan op aan het interpreteren van de tekst. Volgens Stalpers kan dit 
leiden tot negatieve leeservaringen en dit zal leiden tot een negatieve attitude.30  
 Met indirecte ervaringen doelt hij op hetgeen anderen communiceren over 
lezen, zoals aanbevelende woorden over boeken, het cadeau geven van een boek of 
het vormen van een rolmodel door zelf te lezen. Deze ‘anderen’ zijn in eerste instantie 
de ouders. Greany stelde vast dat ouders een grote invloed kunnen uitoefenen op het 
leesgedrag van kinderen door voor te lezen, te praten over boeken en als rolmodel te 
fungeren door zelf te lezen. Uit zijn onderzoek bleek dat het hierbij niet zozeer gaat 
om de sociaal-economische klasse van ouders, maar eerder om hun feitelijk gedrag, 
zoals kinderen mee naar de bibliotheek nemen en hen boeken cadeau geven.31  
 Uit gegevens van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat naarmate 
kinderen dichter bij de adolescente levensfasen komen de invloed van de ouders 
verschuift naar die van de leeftijdsgenoten. Jongeren gaan vanaf dan elkaar opvoeden 
en conformeren zich aan de smaak van hun leeftijdsgenoten in plaats van die van hun 
ouders.32  

Op welke manier kan de bibliotheek nu bijdragen aan positieve of negatieve 
leeservaringen? Ten eerste kan de aansprekendheid van het boekenaanbod van de 
bibliotheek van invloed zijn op de leeservaringen. Wanneer er geen boeken zijn die 
qua thematiek aansluiten bij de leeftijdsfase van jongeren, kan dit leiden tot een 
negatieve leesattitude. Volgens Stalpers is het daarom van belang dat bibliotheken 
een goed ontsloten, aantrekkelijk opgesteld en regelmatig roulerend aanbod van voor 
adolescenten interessante boeken hebben. Naast het inhoudelijke aspect van de 
boeken is ook de vindplaats zeer belangrijk. Als er passende boeken voor de 
leeftijdsgroep zijn, staan die in de kast bij de jeugdboeken. Jongeren willen daar  niet 
meer bij horen. Bibliotheken die meer aandacht aan boekbemiddeling voor 
adolescenten besteden, rapporteren een stijging van de uitleen, vaak tegen de 
algemene tendens van ontlening in.33 Een aparte opstelling van adolescentenromans, 
dus duidelijk apart van de kinderboeken en romans voor volwassenen, bleek zeer 
succesvol in een Brabantse bibliotheek waar Stalpers onderzoek heeft gedaan Een 
derde punt is de kwaliteit van de dienstverlening in de bibliotheek. In het onderzoek 
van Stalpers hadden jongeren die tevreden waren over de dienstverlening, een 
positievere leesattitude dan jongeren die minder tevreden waren over de kwaliteit van 
de dienstverlening in de bibliotheek.   
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3.3. De overgang van jeugd- naar volwassenenliteratuur 

We hebben in de voorgaande paragrafen gezien dat jongeren moeite hebben met de 
overgang van C-boeken naar volwassenenboeken in de bibliotheek om verschillende 
redenen. Ten eerste hebben ze minder tijd om de bibliotheek te bezoeken, een tweede 
boosdoener is het verplichte lezen van volwassenenliteratuur in het onderwijs en de 
derde reden is de veranderende leeshouding in de adolescentie in relatie tot het 
aanbod en de dienstverlening in de bibliotheek.       

Dat jongeren moeite hebben met deze overgang, betekent dit dan ook dat hun 
hersenen nog niet toe zijn aan volwassen boeken? Of ligt het puur aan de hiervoor 
besproken externe factoren? Wim Meeus heeft een relatie gelegd tussen 
ontwikkelingsfenomenen in de adolescentie en het leesgedrag van adolescenten.34

 Adolescenten leren om systematisch over zichzelf en anderen na te denken, dit 
heeft te maken met sociale cognitie. Sociale cognitie ontwikkelt zich vanaf de 
kindertijd. De eerste ontwikkelingsfase is die van het ontstaan van ‘perspectief 
differentiatie’. Dit gebeurt in de leeftijd van vijf tot negen jaar. Het betekent dat het 
kind gaat beseffen dat er verschillende visies op de werkelijkheid kunnen zijn, dat er 
bijvoorbeeld verschillende meningen mogelijk zijn over hetzelfde onderwerp. De 
tweede ontwikkelingsfase, die van het ‘perspectief nemen’, ontstaat tussen zeven en 
twaalf jaar. Het gaat om de vaardigheid om in het hoofd van een ander te kruipen.35 
Voor de volgende ontwikkelingsfase: ‘perspectief coördinatie’, heb je de vaardigheid 
nodig om te differentiëren en perspectief te nemen. Het vermogen om verschillende 
perspectieven te zien, van verschillende mensen afvragen wat ze denken en die 
perspectieven met elkaar te coördineren. Meeus stelt dat je om een roman te lezen of 
om een voorpagina-artikel uit de krant te lezen ook de vaardigheid tot ‘perspectief 
coördinatie’ nodig hebt. “Je moet kunnen begrijpen wat verschillende partijen van 
iets vinden, dus je zou kunnen zeggen dat het vermogen om je te verplaatsen in 
verschillende actoren en het vermogen om de perspectieven van die actoren met 
elkaar te combineren, nodig is voor het lezen van een roman. Adolescenten 
ontwikkelen dat vermogen, dus in die zin zou je kunnen zeggen dat we hier een 
positieve voorwaarde voor lezen te pakken hebben. ‘Perspectief coördinatie’ is een 
voorwaarde voor lezen en die is dus vervuld zo rond de dertien, veertien jaar.”36 
 Wanneer we nu terugkijken naar de eerste paragraaf van hoofdstuk twee, 
waarin de leeftijdsindeling in bibliotheken wordt uitgelegd, kunnen we deze indeling 
koppelen aan de ontwikkelingsfasen van sociale cognitie. De jeugdafdeling in de 
bibliotheek is bedoeld voor jongeren tot en met veertien jaar. Rond het veertiende 
jaar hebben jongeren het vermogen tot ‘perspectief coördinatie’, wat een voorwaarde 
is voor het lezen van volwassenenboeken. In theorie zouden jongeren vanaf vijftien 
jaar dus klaar moeten zijn om de overstap van de jeugdafdeling naar de 
volwassenenafdeling te maken. 

Bij deze overstap is het wel heel belangrijk dat er boeken zijn waarin het verhaal 
aansluit bij de belevingswereld en het niveau van de lezer. Zouden bibliotheken hier 
rekening mee houden? Voor de overgang naar volwassenenliteratuur zijn 
adolescentenromans zeer geschikt. Maar zoals eerder is genoemd staan deze veelal 
tussen de kinderboeken in de kast in de bibliotheek. Stel dat een bibliotheek alleen 
boeken voor volwassenen en boeken voor kinderen aanbiedt, dan kan bij een tiener 
het idee ontstaan dat lezen niet aan zijn leeftijdsgroep besteed is.  Een gebrek aan 
afstemming tussen hetgeen tieners in een verhaal zoeken gezien hun 
ontwikkelingsfase enerzijds en de thematiek en schrijfstijl van de aangeboden 
verhalen anderzijds, kan zorgen voor negatieve leeservaringen. Dit kan het geval zijn 
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als bijvoorbeeld de boeken gaan over onderwerpen waar tieners gezien hun 
ontwikkeling nog niet aan toe zijn en die ver van hun af staan.37 Het is dus belangrijk 
dat bibliotheken rekening houden met de leesbehoeften van jongeren. 
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4. Jongeren en de Openbare Bibliotheek Groningen 

 

4.1 Onderzoek in de bibliotheek 

In 2007 heeft de Openbare Bibliotheek Groningen een klanttevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd onder jongeren.38 Hieruit blijkt dat jongeren de bibliotheek weinig 
bezoeken. Jongeren van twaalf tot achttien jaar vormen nog geen 10% van het aantal 
bezoekers vanaf twaalf jaar, terwijl ze bijna 30% van het aantal ingeschreven 
bibliotheekleden vormen. Uit het klanttevredenheidsonderzoek bleek dat jongeren 
voornamelijk naar de bibliotheek komen om informatieve boeken of studiematerialen 
te lenen. Verder maken ze graag ter plekke gebruik van internet of komen ze om 
games te lenen. Jongeren komen minder vaak naar de bibliotheek om literaire 
boeken te lenen. Dit kan te maken hebben met de overgang van C-boeken naar 
volwassenenliteratuur. Een reden die genoemd wordt door jongeren in het onderzoek 
is namelijk dat er weinig leuke en actuele romans voor hen zijn. De conclusie luidt dat 
er voor jongeren weinig romans beschikbaar zijn die aansluiten op hun leefwereld. En 
dat ze, voor zover ze er zijn,  moeilijk zijn terug te vinden tussen de grote hoeveelheid 
boeken in de bibliotheek.          
 Uit de uitleengegevens van 2007 bleek dat driekwart van de jongeren  
jeugdboeken leent. In paragraaf 2.1 werd beschreven  dat adolescentenboeken tussen 
de C-boeken staan in de Openbare Bibliotheek Groningen. Dit betekent dat jongeren 
waarschijnlijk wel adolescentenromans lezen, maar niet fysiek de stap naar de 
volwassenenafdeling maken. Uit deze gegevens blijkt de noodzaak voor wat in 
paragraaf 2.4 aan de orde kwam: dat het aanbod van voor adolescenten interessante 
boeken goed ontsloten moet zijn en niet aangeboden moeten worden als 
jeugdliteratuur. Omdat mijn onderzoek gericht is op jongeren van vijftien tot en met 
zeventien jaar, en het klanttevredenheidsonderzoek gericht is op jongeren van twaalf 
tot en met achttien jaar, is er onlangs, op 3 april 2009, een uitdraai gemaakt van de 
uitleengegevens van 2008 van deze leeftijdsgroep. 

 

Figuur 1. Aantal jongeren dat in 2008 een bezoek aan de Openbare Bibliotheek 
Groningen heeft gebracht. 
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In 2008 zijn er 317 vijftienjarigen in de bibliotheek geweest, 380 zestienjarigen en 
499 zeventienjarigen. In totaal zijn dit 1196 adolescenten van vijftien tot en met 
zeventien jaar. Gemiddeld kwamen deze jongeren in 2008 2,6 keer in dat jaar in de 
bibliotheek om iets te lenen. Ze leenden in een jaar gemiddeld 1,1 C-boek en 2 boeken 
behorend tot de volwassen fictie, in totaal dus 3,1 boeken. Er is een duidelijk verschil 
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te zien in de geleende boeken tussen enerzijds vijftienjarigen en anderzijds zestien- 
en zeventienjarigen.  

 

Figuur 2. Geleende C-boeken en volwassen fictie door jongeren. 
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Vijftienjarigen leenden in totaal 765 C-boeken, tegen 275 door zestienjarigen en 260 
geleende C-boeken door zeventienjarigen. Vijftienjarigen leenden daarentegen veel 
minder volwassen fictie dan zestien- en zeventienjarigen: 466  boeken tegen 903 en 
1003. Uit het eigen onderzoek van de Openbare Bibliotheek Groningen en de 
uitleengegevens over 2008 blijkt nu dat vijftien tot en met zeventienjarige 
adolescenten weinig in de bibliotheek komen, weinig fictie lenen en dat een van de 
oorzaken hiervoor is dat er weinig geschikte boeken voor deze leeftijdsgroep zijn, en 
dat deze boeken slecht vindbaar zijn.   

 

4.2 Hoe denken jongeren er zelf over? 

Het was de bedoeling om in de Centrale Bibliotheek, de vestiging van de Openbare 
Bibliotheek Groningen in het centrum van de stad, jongeren te ondervragen over de 
gegevens die hiervoor zijn benoemd. Ondanks dat er rekening gehouden werd met 
het tijdstip (na schooltijd of op zaterdag) en met de weersomstandigheden (met heel 
mooi weer is het over het algemeen rustiger in de bibliotheek), werden er bij 
regelmatige bezoeken aan de bibliotheek geen jongeren tussen de vijftien en 
zeventien jaar aangetroffen. Dat er weinig jongeren te vinden zijn, bleek dus te 
kloppen met de uitleengegevens en het onderzoek van de bibliotheek. Om toch 
jongeren te kunnen vragen naar hun lees- en leengedrag hebben 85 scholieren van 
het Kamerlingh Onnes in Groningen een vragenlijst ingevuld. Deze jongeren zitten op 
het havo en het vwo en zijn vijftien, zestien of zeventien jaar oud. Er is voor gekozen 
geen vmbo-leerlingen te ondervragen omdat zij voor hun opleiding nog geen 
volwassenenliteratuur hoeven te lezen. Daardoor zullen weinig vmbo-leerlingen de 
overstap van jeugd- naar volwassenenliteratuur hebben gemaakt.   
 Van de 85 leerlingen zijn er 71 lid van de Openbare Bibliotheek Groningen. Zij 
hebben een pas waarmee ze in alle Groningse bibliotheken  boeken kunnen lenen. De 
vijftienjarigen bezoeken gemiddeld 3.8 keer per jaar de bibliotheek en zij lenen 
gemiddeld 2,7 boeken per jaar. De zestienjarigen gaan iets vaker: gemiddeld 5,1 keer 
per jaar, met uitschieters naar 2 keer per jaar en 12 keer per jaar. Zij lenen 3.1 boeken. 
Nog vaker gaan zeventienjarigen met een gemiddelde van 6 keer per jaar. Zij lenen de 
minste boeken: 2,2 boeken per jaar.  
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Figuur 3. Aantal bezoeken dat jongeren jaarlijks aan de Openbare Bibliotheek 
Groningen brengen en het aantal boeken dat zij per bibliotheekbezoek lenen.  
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Het is opvallend dat er vaker bezoekjes gebracht worden aan de bibliotheek dan dat 
er boeken geleend worden. Bij navraag gaven de leerlingen aan dat zij de bibliotheek 
soms bezoeken om te gamen, tijdschriften te lezen of dingen op te zoeken voor 
school, waarbij ze dan geen boeken lenen.       
 In de grafiek hieronder is te zien op welke afdelingen in de bibliotheek de 
jongeren boeken lenen. 

 

Figuur 4. Aantal ondervraagde jongeren dat de jeugdafdeling, de 
volwassenenafdeling of beide afdelingen bezoekt wanneer zij naar de bibliotheek 
gaan. 
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De uitkomsten in de grafiek komen in het algemeen overeen met de uitleengegevens 
van de bibliotheek: daaruit bleek dat er een soort omslagpunt is tussen het vijftiende 
en zestiende jaar tussen jeugd- en volwassenenliteratuur. Tot en met het vijftiende 
jaar worden er meer jeugdboeken dan volwassenenboeken geleend, en vanaf het 
zestiende jaar worden er duidelijk veel meer volwassenenboeken geleend dan 
jeugdboeken. Volgens de jongeren zelf komt dit omdat ze vanaf ongeveer  hun 
zestiende voor school volwassenenboeken moeten lezen, die zij dan lenen in de 
bibliotheek.            

Aan de jongeren is gevraagd op welke leeftijd zij voor het eerst een boek hebben 
geleend op de volwassenenafdeling. De gemiddelde leeftijd is 12,9. Ruim de helft 
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vond of vindt het moeilijk om leuke boeken te vinden op de volwassenenafdeling, 
namelijk 57,14%. 34,92% van de jongeren vond het makkelijk en nog 7,93% vond het 
niet moeilijk en niet makkelijk. De voornaamste reden die werd gegeven door 
jongeren die de overgang van de jeugdafdeling naar de volwassenenafdeling 
makkelijk vonden, is dat zij zochten naar een specifiek boek of een specifieke auteur 
die ze al kenden. Op deze manier was het juiste boek gemakkelijk gevonden. Ouders 
die hielpen om een leuk boek te vinden, of als voorbeeld dienden (“Ik lees gewoon wat 
mijn vader ook leest.”) vergemakkelijkten de overgang ook. Dit kwam ook naar voren 
in het onderzoek van Greany, dat ouders door hun gedrag een belangrijke 
voorbeeldfunctie hebben, dit gedrag zorgt voor een positieve leesattitude bij hun 
kinderen. Een aantal leerlingen zei veel boeken leuk te vinden, waardoor het niet 
moeilijk was iets van hun gading te vinden. Slechts één leerling kon gemakkelijk 
leuke boeken vinden op de volwassenenafdeling omdat hij/zij is geholpen door een 
bibliotheekmedewerker. Het zou kunnen dat er door de jongeren zelf weinig hulp 
gevraagd wordt aan de bibliotheekmedewerkers. Maar zoals Stalpers concludeerde 
zorgt de kwaliteit van de dienstverlening in de bibliotheek voor een positieve 
leesattitude. Het kan dus zeer nuttig zijn voor de bibliotheek om hier meer aandacht 
aan te gaan besteden.39          
 Meer jongeren vonden de overstap moeilijk dan gemakkelijk;  de meest 
genoemde reden was dat de boeken op de volwassenenafdeling te moeilijk te 
begrijpen zijn. Sommigen vonden het taalgebruik moeilijk en sommigen vonden de 
thema’s in volwassenenliteratuur moeilijk. Ook zeggen ze: “De boeken daar zijn meer 
voor volwassenen bedoeld, en niet voor mij”. De onderwerpen in de boeken spreken 
sommige jongeren niet aan. Deze opmerkingen die over de inhoud van de boeken 
gaan, zijn zeer veelzeggend, vooral dat jongeren het gevoel hebben dat de boeken niet 
voor hen bedoeld zijn. Aangezien zij zich op hun leeftijd ook niet meer thuis voelen op 
de kinderafdeling, betekent dat zij precies tussen wal en schip vallen.   

Een aparte jongerenafdeling met cross-overkasten kan helpen om jongeren het gevoel 
te geven dat er ook een plek voor hen is in de bibliotheek. Uit het onderzoek door de 
bibliotheek zelf en uit de interviews met de jongeren blijkt verder dat veel boeken op 
de volwassenenafdeling niet passen bij de belevingswereld van jongeren; ze vinden de 
boeken moeilijk qua thematiek en taalgebruik. “Ik snapte er niks van”,  was een 
veelgehoorde opmerking. Nu zijn er zeker wel adolescentenromans in de Openbare 
Bibliotheek Groningen aanwezig. Ze staan alleen op de jeugdafdeling. Helaas kennen 
de jongeren deze boeken niet en weten ze niet waar deze boeken te vinden zijn. 
Wanneer de adolescentenromans in een aparte kast zouden staan, kunnen ze 
functioneren als cross-overboeken en de stap naar de volwassenenafdeling 
vergemakkelijken.          
 Het uiterlijk van het boek speelt ook mee voor een aantal jongeren: de boeken 
zijn te dik of zien er saai uit. Verder werden er door meerdere leerlingen opmerkingen 
gemaakt over de afdeling zelf. Een aantal jongeren vond het moeilijk om leuke 
boeken te vinden op de volwassenenafdeling omdat ze niet wisten waar ze moesten 
kijken, “het is er saai” en “zo anders”. Hieruit blijkt ook dat de vindplaats van de 
boeken zeer belangrijk is. Als adolescentenromans en andere geschikte boeken op een 
aparte plek zouden staan, zou het de stap voor jongeren om de bibliotheek binnen te 
gaan verkleinen, omdat ze precies weten waar ze moeten zijn. Wanneer deze plek ook 
nog aantrekkelijk zou zijn om te zien, passend bij de leeftijd van adolescenten, 
kunnen ze het gevoel krijgen dat er een plek is in de bibliotheek die speciaal voor hen 
bestemd is. 
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5. Jongerenafdelingen in de bibliotheek 

5.1 Een eigen plek voor jongeren 

Uit het eerste deel van het onderzoek bleek onder meer dat een groot deel van de 
jongeren de overgang van C-boeken naar volwassenenliteratuur in de bibliotheek als 
moeilijk ervaart. Ze hebben het gevoel dat er niets voor hun leeftijdsgroep is in de 
bibliotheek. Bibliotheken die veel aandacht besteden aan boekbemiddeling bij 
adolescenten constateren een stijging in de leengegevens bij deze leeftijdsgroep. Een 
apart gedeelte in de bibliotheek voor adolescenten, een overgangsgedeelte tussen de 
jeugdafdeling en de volwassenenafdeling in, kan jongeren helpen zich thuis te voelen 
in de bibliotheek.  Onderzoekers van Biblionet Groningen hebben in 2006 gezocht 
naar voorbeelden van bibliotheken die geïnvesteerd hebben in jongeren op het gebied 
van presentatie en/ of de collectie.40 

De bibliotheek in Leek heeft sinds juni 2006 een loungehoek voor jongeren, 
gekoppeld aan de afdeling met cd’s, dvd’s, games en strips. Deze loungehoek is vanaf 
de ingang direct bereikbaar. Voor de inrichting is een architectenbureau 
ingeschakeld, en de medewerkers en een aantal jongeren zelf hebben ook meegedacht 
over een knusse, huiselijke inrichting. In de loungeruimte kunnen muziek-dvd’s 
worden bekeken en er kan gelezen worden. De jongerenhoek wordt voornamelijk 
bezocht door leerlingen van de naburige scholengemeenschap.    
 Ook de jongerenhoek in de bibliotheek van Rijswijk is door een 
architectenbureau ontworpen. In 2005 is een halfopen ruimte gemaakt met aan de 
buitenkant levensgrote foto’s van hedendaagse jongeren. Jongeren kunnen in deze 
ruimte tijdschriften lezen, muziek-dvd’s bekijken of gamen. Er is een grote gezellige 
bank om op te zitten en er is een playstation beschikbaar. Daarnaast staan nog twee 
computers.            
 De stadsbibliotheek in Haarlem heeft in eigen beheer een concept ontwikkeld 
onder de naam 4you! Met dit zogenaamde jongerenplein wil de bibliotheek tegemoet 
komen aan de wensen van jongeren door alles gemakkelijker en logischer te plaatsen. 
Dit wordt gedaan door alle materialen op speciale jongerenthema’s te zetten, zoals 
‘lijf en liefde’ en ‘sport en fun’. Elk thema heeft zijn eigen kleur. Binnen de thema’s 
zijn er zowel boeken en tijdschriften als games en dvd’s te vinden. Ook is er een 
digitaal Jongeren Informatiepunt (JIP) aanwezig.      
 In de bibliotheek in Amstelveen hebben ze een ander soort jongerenconcept. 
Jongeren hebben in deze bibliotheek een eigen plek in de vorm van een Amerikaanse 
‘diner’ uit de jaren vijftig, ontworden door een architectenbureau. In de diner kunnen 
jongeren met een beker cola uit de cola-automaat rustig zitten huiswerk maken, 
kletsen, een tijdschrift lezen of hun mail checken. Op De site worden nieuwe 
aanwinsten gepresenteerd, die in De kast komen te staan. Deze kast staat naast de 
diner en jongeren kunnen deze boeken, dvd’s en cd’s direct lenen.41   

Het lijkt erop dat de jongerenhoeken die geïnventariseerd zijn door Biblionet 
Groningen voornamelijk gericht zijn op het creëren van een eigen plek voor jongeren. 
Ze spelen in op de interesses van jongeren; gamen, muziek, tv, met leeftijdsgenoten 
kletsen, en creëren hier mogelijkheden voor in de bibliotheek. Wat ik hier mis is 
datgene wat het belangrijkste is in een bibliotheek: boeken. In een aantal 
jongerenhoeken zijn wel een aantal boeken aanwezig, maar het aanbod is minimaal 
en staat niet centraal. Het is natuurlijk heel goed dat er veel aandacht besteed wordt 
aan de interesses van jongeren, maar de kerntaak van een bibliotheek; namelijk 
boekbemiddeling wordt uit het oog verloren. Het lijkt erop dat deze bibliotheken over 



De jongerenbibliotheek, Marieke Deinum|27  

het hoofd zien dat jongeren in de leeftijdsgroep waarin ze de overstap tussen de  
jeugdafdeling en de volwassenenafdeling moeten maken, juist buiten de boot vallen 
omdat ze niet weten waar ze aansprekende boeken kunnen vinden. Op de plekken die 
speciaal voor jongeren gecreëerd zijn, zou dan ook die boekbemiddeling voor 
adolescenten een cruciale rol kunnen spelen. Met deze boekbemiddeling voor 
adolescenten kunnen we twee dingen bereiken: ten eerste is er dan een plek voor 
jongeren die speciaal voor hen bedoeld is, en ten tweede kan hiermee de overgang 
van C-boeken naar volwassenenliteratuur vergemakkelijkt worden, door geschikte 
boeken voor adolescenten bij elkaar in één kast te plaatsen.      

Er bleek anno 2009 een aantal bibliotheken in Nederland te zijn dat met cross-
overkasten werkt. Er zijn bezoeken gebracht aan verschillende bibliotheken die naar 
eigen zeggen een ‘tussenafdeling’ hebben tussen de jeugdafdeling en de 
volwassenenafdeling. Een aantal daarvan voldeed aan de criteria die hiervoor 
beschreven zijn: een voor jongeren aantrekkelijke afdeling die de overgang tussen de 
jeugdafdeling en de volwassenenafdeling vergemakkelijkt.   

 

5.2 Young in Sneek 

De jongerenafdeling in Sneek, bedoeld voor jongeren van twaalf tot achttien jaar, 
bevindt zich letterlijk tussen de jeugdafdeling en de volwassenenafdeling in. In het 
verlengde van de ingang ligt de op thema ingedeelde kinderafdeling. Aan het einde 
van deze afdeling is een grote rode deur, met daarop  YOUNG geschreven. Wanneer 
je naar binnen loopt, valt de kleurrijke inrichting op. Veel rood en oranje. Verder is er 
in het midden van de afdeling een soort pleintje dat doet denken aan een woonkamer 
met banken, zitzakken en een tafel met boeken erop. Tegen de wanden zijn zithoeken  
en er is nog een rij computers waarop tegen betaling van het internet gebruik kan 
worden gemaakt. Tegen alle wanden staan boekenkasten.  

 

Figuur 5. Indeling van YOUNG in Sneek 
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In figuur 5 is de indeling van de boekenkasten in de ruimte van de afdeling YOUNG 
geschetst. Op de eerste boekenkast staat: ‘buitenlands voor beginners’. Hier staan 
Engelse, Duitse en Franse boeken die jongeren voor school op hun boekenlijst mogen 
zetten voor de moderne vreemde talen. Jeugd- en volwassenenboeken staan door 
elkaar. Het zijn voornamelijk dunne boekjes. In de volgende kast staat Nederlandse 
literatuur. Deze kast is ook speciaal bedoeld voor de boekenlijst voor Nederlands voor 
school. Alle boeken in deze kast zijn ook op de volwassenenafdeling te vinden, maar 
volgens de bibliothecaresse kunnen jongeren deze moeilijk vinden tussen de grote 
hoeveelheid boeken. Hier staan geschikte en populaire boeken voor jongeren 
overzichtelijk in één kast. De boeken zijn gelabeld als ‘literatuur’ en 
‘jongerenliteratuur’. Deze laatste term behoeft enige uitleg. Het gaat hier niet om 
adolescentenromans, maar om volwassenen literatuur die door uitgever of 
bibliotheekmedewerkers worden aangemerkt als geschikt voor jongeren. Deze  
selectie van de medewerkers is gebaseerd op hun eigen ervaringen met en kennis van 
jongeren in de bibliotheek.  Ze geven aan rekening te houden met de belevingswereld 
van jongeren op het gebied van de thematiek van de boeken, de personages en of de 
verhalen herkenbaar kunnen zijn. Na deze kast volgt een selectie van stripboeken en 
dvd’s die jongeren aanspreken. Hierna zijn er meerdere kasten met daarin C-boeken 
en jongerenliteratuur. Alle genres staan door elkaar.  Verder is er nog een kast met 
informatieve boeken met thema’s die jongeren aanspreken. Ook woordenboeken, een 
jongerenbijbel en gedichtenbundels staan hiertussen. De laatste kast bestaat uit 
tijdschriften waarvan jongeren de doelgroep zijn.    

Het doel van de Young-afdeling is om jongeren over de streep te trekken naar de 
bibliotheek te komen en op den duur door het lezen van ‘jongerenliteratuur’ ook door 
te laten gaan naar de volwassenenafdeling. Er is bewust voor gekozen om achter de 
deur naar de Young-afdeling naar de volwassenenafdeling de kasten met cd’s en dvd’s 
neer te zetten, omdat dit jongeren ook aantrekt. Wie weet lopen jongeren bij hun 
volgende bezoek een stapje verder.        

De afdeling bestaat sinds 20 augustus 2008. Omdat de afdeling ten tijde van mijn 
bezoek nog geen jaar bestond, waren er nog geen cijfers bekend van bezoekende 
jongeren voor en na het ontstaan van de jongerenafdeling. Wel merken ze dat er meer 
jongeren in de bibliotheek komen, en dat zij niet alleen rondlopen, maar ook 
regelmatig gebruik maken van de zithoeken om daar huiswerk te maken of boeken of 
tijdschriften te lezen. Het idee voor de afdeling ontstond doordat de medewerkers 
merkten dat de overgang van de jeugdafdeling naar de volwassenenafdeling 
problematisch verliep. Jongeren haakten af, zelfs jongeren die voorheen 
boekenliefhebbers waren. Tini Kleiker van de Openbare Bibliotheek omschreef het als 
volgt: “Van de kleine stoeltjes komen ze terecht in een oerwoud en daar raken ze de 
weg kwijt. Na de jeugdboeken zijn volwassenenboeken te moeilijk; de onderwerpen 
en vertelperspectieven worden vaak niet begrepen.” De voorbereidingen voor de 
jongerenafdeling hebben een jaar geduurd en de medewerkers hebben er even aan 
moeten wennen, maar over het resultaat zijn ze zeer tevreden.  

 

5.3  4You! in Delft 

De bibliotheek in Delft ziet er zeer modern uit. Er hangen veel grote kunstfoto’s aan 
de muren en boven de boekenkasten hangen grote borden met strak vormgegeven 
letters met daarop de thema’s. Tussen de boekenkasten hangen veel promotieposters 
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van boeken. Bovenaan de grote brede trap naar de bovenverdieping is drinken en 
eten verkrijgbaar en dit mag overal in de bibliotheek meegenomen worden. Er was 
bijvoorbeeld een aantal moeders aan een tafel op de kinderafdeling met elkaar aan 
het praten en koffie aan het drinken, terwijl de kinderen tussen de boekenkasten 
snuffelden, aan het lezen of spelen waren. Overal in de bibliotheek is gratis draadloos 
internet beschikbaar. Er is een grote jeugdafdeling. Voor de A-boeken moet je een 
deurtje door, dat uitkomt op een knus kamertje met rode en roze muren. Ook het 
plafond is roze en de muren meubels zijn van pluche. De rest van de jeugdafdeling is 
in ‘jungle-kleuren’ geverfd. De gehele afdeling bestaat uit groentinten, ook de 
boekenkasten. De stoere houten boekenkasten van dikke planken staan in blokken 
kriskras door de ruimte opgesteld. In deze kasten staan de B- en C-boeken. Wat 
opvalt zijn de vele spelcomputers in de ruimte. Een bibliotheekmedewerker vertelt 
dat hiervoor bewust is gekozen. Volgens haar zijn spelcomputers in de meeste 
bibliotheken bedoeld als lokmiddel, om jongeren naar de bibliotheek toe te laten 
komen. Dit is niet de insteek van de Openbare Bibliotheek Delft. Zij vinden dat 
jongeren ook veel kunnen leren van games, en hebben daarom zo een groot aanbod. 
Ze hebben verschillende soorten spelcomputers, onder anderen ‘wii’ en ‘xbox’, met 
daarbij de nieuwste spellen. Ze willen bij de tijd blijven en de meest actuele 
spelcomputerbenodigdheden aanschaffen. Op die manier heeft de bibliotheek iets dat 
de meeste jongeren thuis (nog) niet hebben, en blijven ze ervoor naar de bibliotheek 
komen.  

Achterin de ruimte waar de B- en C-boeken zich bevinden, op de jeugdafdeling,  is 
een 4You!-hoek met twee kasten die we cross-overkasten zouden kunnen noemen. De 
kasten zijn bedoeld voor VMBO-jongeren en andere moeilijk lezende jongeren. 
Desalniettemin wordt de afdeling door jongeren afkomstig van alle soorten 
schoolniveaus bezocht, daarom worden de kasten door medewerkers als cross-
overkasten gezien. Het concept is ontwikkeld door Stadsbibliotheek Haarlem en 
wettelijk gedeponeerd. Het concept is sinds 1 februari 2009 ondergebracht bij 
Probiblio en andere bibliotheken kunnen dit concept tegen een vergoeding 
overnemen.42 Dit heeft de bibliotheek in Delft dus ook gedaan. De kasten zijn per 
thema geordend en per thema staan fictie, informatieve boeken, dvd’s en cd-roms 
door elkaar. De bibliothecaresse merkt dat jongeren de indeling in thema’s heel 
prettig vinden. Sinds de invoering van deze kasten is het haar opgevallen dat jongeren 
rechtstreeks naar deze kasten lopen om een boek uit te kiezen, in plaats van zoekend 
door de bibliotheek te lopen.  

 

5.4 Jongerenvloer en 4you! in Rotterdam 

De bibliotheek in Rotterdam telt maar liefst zes verdiepingen. Deze verdiepingen zijn 
verdeeld in verschillende afdelingen. De helft van de eerste verdieping bestaat uit een 
cross-overafdeling. De bibliotheekmedewerker vertelt dat iedereen welkom is op deze 
afdeling maar dat er voornamelijk jongeren vanaf ongeveer vijftien jaar op af komen. 
Op de muren is graffiti gespoten.  

Aan de linkerkant zijn kasten met hetzelfde 4you! – concept als in Delft, maar hier 
veel ruimer opgezet en met een uitgebreidere inhoud.  Zoals in de vorige paragraaf 
werd gezegd zijn de kasten per thema ingedeeld en staan per thema fictie, 
informatieve boeken, strips, tijdschriften, dvd’s en cd-roms door elkaar. De thema’s 
zijn: entertainment en kunst, school en beroep, computers en techniek, dieren en 
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natuur, lijf en liefde, mens en wereld, sport en fun, en spanning en avontuur. In het 
midden staat een bank met een groot tv-scherm ervoor tegen de wand. Tussen de 
boekenkasten staan statafels met hoge krukken. In het midden bevinden zich 
meerdere computerzithoeken en grote fauteuils waar kranten en tijdschriften gelezen 
kunnen worden. Ernaast staat een kast met kranten en tijdschriften; jongerenbladen 
en sportmagazines. Dan volgt een informatiebalie.  

De rechterkant heet ‘jongerenvloer’. Aan het begin staan vier grote ‘loungebanken’. 
Aan de andere kant vooraan staan kasten met games en dvd’s voor jongeren. 
Hiernaast staan twee kasten met poëzie. Het is poëzie speciaal voor jongeren 
geschreven of door jonge auteurs geschreven. Dan volgt een kast met Engelse boeken 
en ernaast staat een themahoek over ‘rap’.  Er zijn 21 computers, waarvan vijf ‘game-
pc’s’. Er mag een uur per dag van het gratis internet gebruik gemaakt worden. Verder 
zijn er twee ‘treincoupé-hoeken’, waar jongeren komen om huiswerk te maken of met 
elkaar te kletsen. In het midden staan de boekenkasten. Alle soorten boeken staan 
door elkaar: veel adolescentenliteratuur, maar ook veel volwassenenliteratuur van 
auteurs die populair zijn onder jongeren, zoals Herman Brusselmans en Ronald 
Giphart. Ook staan er veel fantasyboeken, thrillers en chicklits in de kasten. Ook de 
informatieve boeken zijn volledig gericht op de interesses en belevingswereld van 
jongeren, zoals een hostelgids, boeken over drugs of over popsterren. Er staan geen 
C-boeken in deze kasten. Die staan in deze bibliotheek op de jeugdafdeling, op een 
andere verdieping bij de A-boeken en de B-boeken. Er staan wel veel 
adolescentenboeken in de kasten die in andere bibliotheken het label C-boek hebben, 
maar die hier op de jongerenvloer zijn ingedeeld.  

Het opvallende van de cross-overafdeling van de Openbare Bibliotheek Rotterdam is 
dat er daadwerkelijk veel jongeren te vinden zijn. De computers zijn bijna allemaal 
bezet, er zitten een paar kletsende meisjes op de bank, er staan een paar meisjes bij 
de statafels en er zit een aantal jongens in de fauteuils een krant te lezen. Ook de 
‘treincoupéhoeken’ zijn bezet door jongeren, het ligt er vol met studieboeken. 

 

5.5 De ideale jongerenafdeling? 

We hebben nu verschillende manieren gezien waarop een cross-overafdeling gestalte 
kan krijgen. Wat opviel was dat de enige bibliotheek waar daadwerkelijk veel 
jongeren te vinden waren, de bibliotheek in Rotterdam was. Dit kan komen doordat  
deze bibliotheek verreweg de grootste van de drie is en veel meer leden heeft dan de 
andere twee bezochte bibliotheken. Het kan niet met het tijdstip te maken hebben, 
want de drie bibliotheken zijn omstreeks dezelfde tijd zijn bezocht; op een 
doordeweekse ochtend, niet tijdens een vakantie. Ik ben van mening dat hoeveelheid 
jongeren in de bibliotheek in Rotterdam voor een belangrijk deel te danken zijn aan 
de opzet van deze jongerenvloer.         
  

Ook al zijn er grote verschillen tussen de stad  Rotterdam en Groningen, toch denk ik 
dat de Openbare Bibliotheek Groningen op een vergelijkbare manier meer jongeren 
kan aantrekken. De bibliotheken hebben namelijk ook enige overeenkomsten: beide 
bibliotheken zijn grote, centraal liggende stadsbibliotheken met meerdere 
verdiepingen. In de Openbare Bibliotheek Rotterdam bevindt de jongerenvloer zich 
meteen op de eerste verdieping (de begane grond is een grote hal met verschillende 
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balies, hier zijn nog geen boekencollecties), en er hoeft niet door een andere afdeling 
heen gelopen te worden om de jongerenvloer te bereiken. Dit maakt het 
laagdrempelig. Ook is de afdeling open, je kan vanaf de roltrap de gehele 
jongerenvloer overzien.          
 Een andere aspect dat deze jongerenvloer zeer aantrekkelijk maakt is dat er 
wat betreft de boeken heel goed gekeken is naar de interesses van jongeren. Bij de 
interviews die zijn afgenomen onder de jongeren in Groningen is hen gevraagd welke 
boeken zij het liefst lezen. Veel genoemde genres zijn thrillers,  chicklit, fantasy en 
jeugdboeken. Voorbeelden die leerlingen opschreven van auteurs en titels bij deze 
genres zijn bijvoorbeeld de thriller Terug naar de kust van Saskia Noort, Shopaholic 
is een chicklitboek dat veel genoemd werd, Lord of the rings is een populair 
fantasyboek onder de leerlingen en Francine Oomen en Carry Slee zijn geliefde 
jeugdboekenauteurs met bijvoorbeeld Hoe overleef ik.. en Spijt. Doordat er 
voornamelijk veel van dit soort boeken in de cross-overkast in de bibliotheek van 
Rotterdam staan, kan geconcludeerd worden dat men de voorkeuren van jongeren 
voorop heeft gesteld.          
 Een ander positief punt is gratis internet. Leden kunnen met hun lenerspas 
inloggen, maar voor niet-leden is het internet ook beschikbaar. Het enige dat ze 
ervoor hoeven te doen is beneden in de hal op het knopje van een automaat drukken, 
daar komt dan een bonnetje uit met een inlogcode en wachtwoord en dat is je 
gastaccount voor een dag. In het onderzoek van Biblionet Groningen kwam naar 
voren dat jongeren niet naar de bibliotheek komen voor dingen die ze thuis ook 
hebben. Veel jongeren hebben internet thuis, zij zullen hier dus over het algemeen 
niet voor willen betalen in de bibliotheek. Momenteel is internet tegen betaling 
beschikbaar in de Openbare Bibliotheek Groningen. Om de bibliotheek voor jongeren 
aantrekkelijker te maken, kan het gunstig zijn om op de jongerenafdeling gratis 
internet aan te bieden.43           

In de bibliotheek in Delft waren bij de boekenkasten voor jongeren geen jongeren te 
vinden. De spelcomputers daarentegen waren op het moment van mijn bezoek 
allemaal in gebruik door jongeren. Een aantal ondervraagde leerlingen gaf ook aan 
dat zij de bibliotheek wel zouden bezoeken als ze er konden gamen. Ze gaven daarbij 
aan dat de spellen niet ouder dan ongeveer drie jaar mogen zijn, “want dan kan ik net 
zo goed thuis gaan spelen”. Dit komt overeen met de uitkomsten van Biblionet, dat 
jongeren alleen naar de bibliotheek komen voor dingen die ze thuis niet hebben of 
kunnen doen. Het is dus het overwegen waard voor de Openbare Bibliotheek 
Groningen om te kijken of het mogelijk is om spelcomputers te plaatsen en 
regelmatig actuele spellen aan te schaffen.       
 Een ander positief punt in Delft is de ‘coffee’-hoek. De meeste jongeren die in 
de bibliotheek rondliepen hadden iets te drinken in hun hand of zaten met een 
drankje aan een tafel een tijdschrift te lezen of te wachten op hun beurt om te gamen. 
De ondervraagde jongeren zouden ook graag willen dat er drankjes verkrijgbaar zijn 
in de bibliotheek, om vervolgens in een jongerenhoek met leeftijdsgenoten te kunnen 
kletsen en wat te drinken.        

De bibliotheek in Sneek heeft weer een heel ander aspect waar de Openbare 
Bibliotheek Groningen iets aan zou kunnen hebben. In paragraaf 5.2 werd verteld dat 
de bibliotheek in Sneek kasten heeft bestaande uit Nederlandse, Duitse en Franse 
boeken die leerlingen voor deze vakken op school mogen lezen. Zij hebben hiervoor 
overleg gehad met de mediatheken van de scholen voor voortgezet onderwijs in de 
omgeving. Scholen hebben tegenwoordig vaak zeer uitgebreide en moderne 
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mediatheken met veel actuele boeken. Volgens de bibliotheekmedewerker moet het 
aanbod van de Openbare Bibliotheek dan wel iets toe te voegen hebben, anders 
kiezen jongeren hun boeken voor school wel in de schoolmediatheek uit. De 
Groningse jongeren spreken hier zelf niet over, maar dit wil niet zeggen dat het geen 
enkele rol speelt. Daarom zou dit punt ook door de Openbare Bibliotheek Groningen 
in ogenschouw genomen moeten worden.       

Ik heb in deze paragraaf verschillende positieve punten genoemd van de 
jongerenafdelingen van de bibliotheken in Sneek, Delft en Rotterdam. Deze punten 
zijn gebruikt om een plan te maken voor een jongerenafdeling met cross-overkasten 
voor de Openbare Bibliotheek Groningen, om de overgang tussen C-boeken en 
volwassenenliteratuur te vergemakkelijken. 
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6. Een jongerenafdeling met cross-overkasten in de Openbare 
Bibliotheek Groningen 

6.1 De vorm van de Jongerenbibliotheek 

Uit het voorafgaande onderzoek is gebleken dat de Openbare Bibliotheek Groningen 
veel baat zou kunnen hebben bij een jongerenafdeling met cross-overkasten. Waar 
zou deze afdeling moeten komen? Op dit moment is de ‘Kinderbibliotheek’ in de 
kelder en de afdeling met volwassen fictie op de begane grond. Letterlijk is een 
tussenafdeling dus niet mogelijk. Uit de gesprekken met de jongeren, en de 
gesprekken met medewerkers van de bibliotheken in Sneek, Delft en Rotterdam, 
kwam naar voren dat de jongerenafdeling zo laagdrempelig mogelijk moet zijn. Dit 
betekent onder andere dat de afdeling goed zichtbaar moet zijn en gemakkelijk 
bereikbaar. De begane grond zou daarom de meest ideale plek zijn, op die manier 
kunnen jongeren bij het betreden van de bibliotheek of vanaf de straat de 
jongerenafdeling al zien. Helemaal vooraan, aan de kant van de Oude Boteringestraat 
zou zeer geschikt zijn. Op dit moment bestaat dit gedeelte van de Openbare 
Bibliotheek Groningen uit het internetcafé. Dit internetcafé is zeer ruim opgesteld, en 
erachter is een leeg gedeelte, waar kunst aan de muur hangt. Mijns inziens zouden de 
computers een stuk naar achteren opgeschoven kunnen worden, zodat er ruimte aan 
het begin ontstaat. Hier zou een jongerenafdeling gemaakt kunnen worden, die 
zichtbaar is zowel vanaf de straat als vanaf de ingang van de bibliotheek. (zie figuur 6 
op de volgende pagina) 

Vanaf de buitenkant moet duidelijk zichtbaar zijn dat het een afdeling voor jongeren 
betreft. Dit kan bijvoorbeeld door middel van kleuren, graffiti of foto’s. In de andere 
bibliotheken bestonden de wanden en meubels voornamelijk uit rood, blauw, groen 
en blank hout. Hierdoor valt de jongerenafdeling al vanaf een afstand op, wat zorgt 
voor zichtbaarheid. De naam van de afdeling duidelijk weergeven maakt de afdeling 
herkenbaar voor jongeren. ‘Jongerenbibliotheek’ zou bijvoorbeeld een geschikte 
naam kunnen zijn, om deze afdeling te onderscheiden van de ‘Kinderbibliotheek’, 
voor kinderen tot vijftien jaar.        
 Om er een mooi vormgegeven plaats van te maken, is het verstandig om een 
architectenbureau in te schakelen. De Bibliotheek in Leek heeft gebruik gemaakt van 
architect Peter Bos van Artes architecten uit Groningen. Ook bibliotheek Amstelveen 
heeft de jongerenafdeling laten ontwerpen door een architect. Dit is gedaan door Aat 
Vos. De jongerenhoek in de bibliotheek van Rijswijk is bedacht door een bureau voor 
projectinrichting voor jongeren, InVorm. Dit bureau is gelieerd aan 
architectenbureau Lafeber, wel bekend in de bibliotheekwereld. Het vormgeven van 
een jongerenafdeling kan het best worden over gelaten aan een dergelijk bedrijf; zij 
zijn hierin gespecialiseerd.  
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Figuur 6. Plattegrond van de begane grond van de Openbare Bibliotheek Groningen 
met mogelijke locatie voor jongerenbibliotheek 

 

6.2 Inhoud van de cross-overkasten 

Om te bepalen welke boeken geschikt zijn voor in de cross-overkast in de Openbare 
Bibliotheek Groningen, is een aantal zaken van invloed geweest. Ten eerste zijn de 
cross-overkasten in Rotterdam, Sneek en Delft als voorbeeld genomen. Omdat zij al 
werken met een boekenafdeling speciaal voor adolescenten en merken dat jongeren 
er enthousiast over zijn, verwacht ik dat hun boekenaanbod ook bij Groningse 
jongeren zal aanslaan.          
 Het belangrijkst vind ik echter de mening van de Groningse jongeren zelf. Zij 
zijn degenen die de bibliotheek wil bereiken. Of zij nu de boeken lenen voor school of 
voor in hun vrije tijd; met beide doeleinden zal de bibliotheek rekening moeten 
houden. Dit betekent dat er boeken van een zeer divers kaliber in de kast komen te 
staan. Dit zijn boeken van zeer verschillende literaire kwaliteit, waar bewust geen 
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onderscheid in is gemaakt. Immers, wanneer ik als volwassene bepaal wat goede en 
geschikte boeken zijn voor jongeren en triviaalliteratuur achterwege laat, houd ik  
geen rekening met de smaak van jongeren. Door wel belang te hechten aan de 
voorkeuren van jongeren zal het leesplezier behouden blijven. Het viel op dat het 
boekenaanbod van de cross-overkasten in de bibliotheken in Sneek, Delft en 
Rotterdam in een behoorlijke mate overeen kwam met de boeken die de leerlingen 
aangaven graag te lezen.  

De selectie van boeken is als volgt tot stand gekomen. De auteurs en titels die de 
jongeren genoemd hebben zijn in genres ingedeeld. Sommige werken hebben 
kenmerken van meerdere genres, of zijn bijvoorbeeld zowel als jeugdboek en als 
chicklit uitgegeven. In een dergelijk geval is gekozen voor de oorspronkelijke uitgave. 
De keuze voor een indeling in genres is gemaakt om in deze lijsten een duidelijk 
overzicht te houden. Het is niet de bedoeling dat de boeken ook per genre in de cross-
overkast komen. In deze kast zouden ze alfabetisch gerangschikt moeten worde, om 
juist een geheel te laten zien van ‘boeken die leuk gevonden worden door jongeren’.
   Bij de boeken die jongeren genoemd hebben zijn verwante boeken gezocht. 
Dit zijn dan bijvoorbeeld boeken van dezelfde auteur, of boeken met vergelijkbare 
thema’s. Omdat er is uitgegaan van de voorkeuren van de jongeren, is geen rekening 
gehouden met de verschijningsdatum van de boeken. Ondanks dat ik in dit onderzoek 
meerdere malen het belang van een actueel aanbod benadruk, zijn er ook oudere 
titels in de lijsten te vinden.          
 Er zijn twee categorieën niet gebaseerd op de voorkeuren van de jongeren. De 
eerste is de categorie adolescentenliteratuur. Slechts een enkel boek uit deze categorie 
werd genoemd door de jongeren. De reden hiervoor is dat zij niet bekend zijn met 
deze boeken. Toch neemt deze categorie een grote plaats in, in vergelijking met de 
andere genres. Hiervoor is gekozen omdat deze boeken speciaal bedoeld zijn voor 
adolescenten. De verhalen sluiten aan bij de belevingswereld van jongeren en de 
hoofdpersonages bevinden zich in dezelfde leeftijdsfase. De andere categorie die niet 
gebaseerd is op de voorkeuren van jongeren, is poëzie. Op de cross-overafdelingen 
van de bibliotheken in Sneek en Rotterdam stond poëzie voor jongeren of poëzie 
geschreven door jongeren. Er is naar de inhoud van de kasten in Sneek en Rotterdam 
gekeken om de selectie van poëziebundels te bepalen.     
 Ook is er een kleine lijst gemaakt van tijdschriften. Jongeren hebben 
aangegeven graag tijdschriften te lezen en dat zij hiervoor ook naar de bibliotheek 
gaan, daarom lijkt het mij nuttig dat deze ook op de jongerenafdeling te vinden zijn.
 De lijsten met boeken en tijdschriften zijn niet volledig. Er zullen veel meer 
geschikte boeken en tijdschriften te vinden zijn. Wel is ernaar gestreefd een 
behoorlijk grote hoeveelheid auteurs en titels te noemen die door de Openbare 
Bibliotheek Groningen gebruikt kan worden wanneer zij besluiten om daadwerkelijk 
met een cross-overafdeling te beginnen.       
 Ik heb mij bij het samenstellen van de lijsten beperkt tot geschreven teksten. 
Games zijn buiten beschouwing gelaten omdat games niet vallen binnen dit 
onderzoek van de overgang van C-boeken naar volwassenenliteratuur. Wel adviseer 
ik de Openbare Bibliotheek Groningen om meer aandacht aan games te besteden. Op 
de vraag aan de jongeren waarvoor zij naar de bibliotheek zouden komen, 
antwoordde een groot aantal: “om te gamen”.  Een actueel en uitgebreid aanbod is 
hierbij belangrijk.        

Op de volgende pagina’s volgen de lijsten met geschikte boeken voor in de cross-
overkast.     
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Thrillers en detectives 

Auteur Titel Uitgever Jaar van eerste 
druk 

Dan Brown Het Bernini mysterie  Luitingh 2003 

Dan Brown De Da Vinci Code Luitingh 2004 

Dan Brown De Delta deceptie Luitingh 2006 

Dan Brown Het Juvenalis 
dilemma 

Luitingh 2004 

Tom Clancy Jacht op de Red 
October 

A.W. Bruna uitgevers 1986 

Tom Clancy Tanden van de tijger A.W. Bruna uitgevers 2004 

Robin Cook Coma A.W. Bruna uitgevers 1983 

Robin Cook Crisis  A.W. Bruna uitgevers 2007 

Janet Evanovich Het achtste wonder House of Books B.V. 2003 

Stieg Larsson De vrouw die met 
vuur speelde  

Signatuur 2006 

Stieg Larsson Gerechtigheid Signatuur 2008 

Stieg Larsson Mannen die vrouwen 
haten 

Signatuur 2008 

Robert Ludlum Bourne –serie Luitingh Verschillende 

Robert Ludlum De Bancroft strategie Luitingh  2007 

Robert Ludlum Het Matlock 
document  

L.J. Veen 1976 

Saskia Noort Terug naar de kust Anthos 2003 

Saskia Noort De verbouwing Anthos 2009 

Saskia Noort Nieuwe buren Anthos 2008 

Saskia Noort De eetclub Anthos 2007 

Marion Pauw Daglicht Anthos 2008 

Karin Slaughter Genesis Cargo 2009 

Karin Slaughter Versplinterd Cargo 2008 

Esther Verhoef Alles te verliezen Anthos 2008 
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Esther Verhoef Rendez-vous Anthos 2006 

Esther Verhoef Close-up Anthos 2007 

Simone van der Vlugt Herfstlied Anthos 2009 

Simone van der Vlugt De reünie Anthos 2006 

 

Chicklit 

Auteur Titel Uitgever Jaar van eerste 
druk 

Ann Brashares 4 Vriendinnen, 1 
spijkerbroek 

De Fontein 2002 

Kate Cann Verliefd Kluitman 2002 

Kate Cann Samen Kluitman 2002 

Kate Cann Twijfels Kluitman 2002 

Sophie Kinsella Aanpakken House of Books B.V. 2006 

Jill Mansell Hals over kop Luitingh 2000 

Jill Mansell Geluk in het spel Poema pocket 2006 

Jill Mansell Solo Poema pocket 2004 

Jill Mansell Eenmaal andermaal 
verliefd 

Sijthoff 2009 

Jill Mansell De prins op het 
verkeerde paard 

Poema pocket 2007 

Lauren Weisberger Gossip & Gucci Boekerij 2005 

Lauren Weisberger De duivel draagt 
Prada 

Boekerij 2003 

Lauren Weisberger Chanel chic Boekerij 2008 

Cecily von Ziegesar Gossip girl Gottmer uitgevers 
groep 

2003 

Cecily von Ziegesar Gossip girl 2/ We 
mailen! 

Gottmer uitgevers 
groep 

2004 

Cecily von Ziegesar Ik wil alleen maar 
alles 

Gottmer uitgevers 
groep 

2004 

Cecily von Ziegesar Omdat ik het waard 
ben 

Gottmer uitgevers 
groep 

2005 

Cecily von Ziegesar De IT girl / Uitgeverij Arena 2006 
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Schaamteloos 

Cecily von Ziegesar De IT girl / Geliefd Uitgeverij Arena 2008 

Cecily von Ziegesar De IT girl/ Goddelijk Uitgeverij Arena 2006 

Cecily von Ziegesar De IT girl / 
Verrukkelijk 

Uitgeverij Arena 2007 

Cecily von Ziegesar De IT girl / 
Verleidelijk 

Uitgeverij Arena 2009 

Cecily von Ziegesar De IT girl / Lekker Uitgeverij Arena 2008 

 

Fantasy 

Auteur Titel Uitgever Jaar van eerste 
druk 

Raymond E. Feist Saga van de 
demonenoorlog 1 
legioen van de angst 

Luitingh 2009 

Raymond E. Feist De saga van de 
Duistere oorlog / 3 
Toorn van een 
waanzinnige god 

Luitingh 2008 

Raymond E. Feist Duisternis over 
Sethanon 

Luitingh 2003 

Raymond E. Feist Prins van den bloede Luitingh 2003 

Christopher Paolini Eragon Mynx 2007 

Christopher Paolini Oudste boek 2 Het 
erfgoed 

Mynx 2008 

Christopher Paolini Brisingr / 3 de 
terugkeer van de 
drakenruiter Eragon 

Mynx 2008 

Philip Pullman Het noorderlicht Prometheus 2001 

Philip Pullman De amberkleurige 
kijker 

Prometheus 2002 

Philip Pullman Listige mes Prometheus  2002 

J.K. Rowling Harry Potter en de 
steen der wijzen 

Uitgeverij de 
Harmonie 

1998 

J. K. Rowling Harry Potter en de 
geheime kamer 

Uitgeverij de 
Harmonie 

1999 
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J.K. Rowling Harry Potter en de 
gevangene van 
Azkaban 

Uitgeverij de 
Harmonie 

2000 

J.K. Rowling Harry Potter en de 
vuurbeker 

Uitgeverij de 
Harmonie 

2000 

J.K. Rowling Harry Potter en de 
orde van de feniks 

Uitgeverij de 
Harmonie 

2003 

J.K. Rowling Harry Potter en de 
halfbloed prins 

Uitgeverij de 
Harmonie 

2005 

J.K. Rowling Harry Potter en de 
relieken van de dood 

Uitgeverij de 
Harmonie 

2007 

J.R.R. Tolkien De kinderen van 
Hurin 

Mynx 2007 

J.R.R. Tolkien De legende van 
Sigurd en Gudrún 

Mynx 2009 

J.R.R. Tolkien In de ban van de ring 
terugkeer koning 

Mynx 2002 

J.R.R. Tolkien In de ban van de ring 
reisgenoten 

Mynx 2002 

J.R.R. Tolkien In de ban van de ring 
twee torens 

Mynx 2002 

J.R.R. Tolkien In de ban van de ring 
Silmarillion 

Mynx 2002 

Margaret Weis en 
Tracy Hickman 

Drakevleugel Poema pocket 1998 

Margaret Weis en 
Tracy Hickman 

Elfenster Poema pocket 1998 

Margaret Weis en 
Tracy Hickman 

VuurZee Poema pocket 1998 

 

Jeugdboeken 

Auteur Titel Uitgever Jaar van eerste 
druk 

Thea Beckman Kruistocht in 
spijkerbroek 

Lemniscaat 1973 

Thea Beckman Geef me de ruimte! Lemniscaat 1976 

Thea Beckman Triomf van 
verschroeide aarde 

Lemniscaat 1977 
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Thea Beckman Het rad van fortuin Lemniscaat 1978 

Thea Beckman Vrijgevochten Lemniscaat 1998 

Jenny Downham Voor ik doodga Mouria 2007 

Joost Heyink Tweestrijd Unieboek 2006 

Joost Heyink Loverboy en girl Unieboek 2004 

Joost Heyink Obsessie Unieboek 2002 

Joost Heyink Het web Unieboek 2003 

John Marsden Morgen toen de 
oorlog begon 

Gottmer 1999 

Francine Oomen Hoe overleef ik 
met/zonder 
vrienden? 

Querido 2007 

Francine Oomen Hoe overleef ik mijn 
vriendje? (en hij 
mij!) 

Querido 2008 

Francine Oomen Hoe overleef ik 
(zonder) liefde? 

Querido 2006 

Francine Oomen Hoe overleef ik mijn 
ouders? (en zij mij!) 

Querido 2005 

Carry Slee Your choice - Lover 
of loser 

Imprint Carry Slee 2006 

Carry Slee Bangkok boy Imprint Carry Slee 2009 

Carry Slee Spijt Imprint Carry Slee 2002 

Carry Slee See you in 
Timboektoe 

Imprint Carry Slee 2004 

Carry Slee 100% Timboektoe Imprint Carry Slee 2004 

Carry Slee Timboektoe rules! Imprint Carry Slee 2005 

Carry Slee Timboektoe rocks Imprint Carry Slee 2007 

Maren Stoffels Sproetenliefde Leopold 2007 

Maren Stoffels Piercings en parels Leopold 2006 

Maren Stoffels Cocktails en ketchup Leopold 2006 

Maren Stoffels Dreadlocks en 
lippenstift 

Leopold 2005 

Maren Stoffels Op blote voeten Leopold 2008 
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Maren Stoffels Tara vecht terug Leopold 2009 

Maren Stoffels Vlucht van Elin Leopold 2008 

Helen Vreeswijk Chatroom Manteau jeugd 2007 

Helen Vreeswijk Overdosis Manteau jeugd 2007 

Helen Vreeswijk De stalker Manteau jeugd 2006 

Helen Vreeswijk Eerwraak Manteau jeugd 2008 

Helen Vreeswijk Loverboys Manteau jeugd 2006 

 

 

Adolescentenliteratuur 

Auteur Titel Uitgever Jaar van eerste 
druk 

Frank Adam De passie van de 
puber 

Davidsfonds 2006 

Els Beerten  Lopen voor je leven Querido 2003 

Els Beerten Allemaal willen we 
de hemel 

Queriodo 2008 

Jacques Brooijmans De vijfde jongen Clavis 2005 

Dirk Bracke Black Davidsfonds 2006 

Dirk Bracke Henna op je huid Davidsfonds 2006 

Dirck Bracke Zij en haar Davidsfonds 2004 

Dirk Bracke Stille lippen Davidsfonds 1999 

Aidan Chambers Verleden week Querido 1979 

Aidan Chambers Je moet dansen op 
mijn graf 

Querido 1985 

Aidan Chambers Nu weet ik het Querido 1990 

Aidan Chambers De tolbrug Querido 1993 

Aidan Chambers Niets is wat het lijkt Querido 2000 

Robert Cormier Alle maskers af Lemniscaat 1980 

Robert Cormier Chocolade oorlog Sjaloom 1982 

Robert Cormier De rode race Sjaloom 1984 
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Miep Diekmann De dagen van Olim Leopold 1971 

Wim Daniels Ruben Van Holkema en 
Warendorf 

1998 

Henri van Daele en 
Klaas Verplancke 

Heksje Paddenwratje Davidsfonds 2002 

Kristien Dieltiens De moedervlek Clavis 2002 

Kristien Dieltiens Aude Clavis 2008 

Hilde Dillen Koorddansen Sun 1997 

Imme Dros De reizen van de 
slimme man 

Querido 2000 

Imme Dros Ongelukkig verliefd Querido 1995 

Imme Dros De trimbaan Querido 1987 

Gerda van Erkel Een dubbel 
vuurteken 

Davidsfonds 2002 

Gerda van Erkel Een rugzak vol Davidsfonds 2006 

Gerda van Erkel Mijn zoute zoen Davidsfonds 2006 

Gerda van Erkel Winnen Averbode 2007 

Gerda van Erkel Vliegen zonder 
vleugels 

Davidsfonds 2008 

Ed Franck De man bij het meer Querido 2005 

Ed Franck Het huis van eb en 
vloed 

Averbode 2005 

Ed Franck Hou van mij Davidsfonds 1998 

Peter van Gestel Nachtogen Fontein 1996 

Peter van Gestel Winterijs Querido 2001 

Peter van Gestel Die dag aan zee Querido 2003 

Peter van Gestel Lieve Claire Fontein 1990 

Veronica Hazelhoff Elmo Querido 1993 

Veronica Hazelhoff Mooie dagen Querido 1991 

Veronica Hazelhoff De bijenkoningin Querido 1992 

Ted van Lieshout Gebr. Van Goor 1996 

Joke van Leeuwen en 
Malika Blain 

Bezoekjaren Querido 1999 
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Bart Moeyaert Het is de liefde die 
we niet begrijpen 

Querido 1999 

Bart Moeyaert Kus me Averbode 1991 

Bart Moeyaert Wespennest Querido 1997 

Bart Moeyaert Broere Querido 2000 

Bart Moeyaert Dani Bennoni Querido 2004 

Cyrille Offermans Rosa Querido 2000 

Els Pelgrom De eikelvreters Querido 1989 

Peter Pohl Jan, mijn vriend Querido 1991 

Peter Pohl We noemen hem 
Anna 

Querido 1993 

Peter Pohl Ik mis je, ik mis je! Querido 1994 

Peter Pohl De regenboog heeft 
maar acht kleuren 

Querido 1995 

Anne Provoost De arkvaarders Querido 2001 

Anne Provoost Vallen Fontein 1994 

Anne Provoost De roos en het zwijn Querido 1997 

Anton Quintana Het boek van Bod Pa Querido 1995 

Anton Quintana De hemelruiter Querido 2000 

Do van Ranst Boomhuttentijd Averbode 1999 

Do van Ranst Mijn hondenjongen Averbode 2002 

Do van Ranst Mijn vader zegt dat 
wij levens redden 

Averbode  2004 

Do van Ranst Dun! Davidsfonds 2006 

Do van Ranst Zangzaad Davidsfonds  

Lydia Rood Weg van de zon Queriodo 1997 

Lydia Rood Een mond vol dons Leopold 1993 

Aline Sax Geen stap terug Clavis 2005 

Jan Simoen Met mij gaat alles 
goed 

Querido 1996 

Jan Simoen En met Anna Querido 1999 

Jan Simoen Veel liefs van 
Michael 

Querido 2005 
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Jan Simoen Slecht Querido 2007 

André Sollie Nooit gaat dit over Querido 2005 

Geert Spillebeen Abdous oorlog Davidsfonds 2007 

Geert Spillebeen Kiplings keuze Averbode 2002 

Geert Spillebeen Age 14 Averbode  2000 

Geert Spillebeen Zomer in Passendale Averbode 1998 

Andreas Steinhöfel Het midden van de 
wereld 

Lemniscaat 2005 

Marita de Sterck Splinters Querido 1998 

Marita de Sterck Wild vlees Querido 2000 

Marita de Sterck Op kot Querido 2002 

Marita de Sterck Met huid en haar Querido 2004 

Karlijn Stoffels Eén nul voor de 
autisten 

Querido 2003 

Karlijn Stoffels Rattenvanger Querido 2000 

Harmen van Straaten Wonderland Vassalucci 2005 

Willem van Toorn Rooie Querido 1991 

Willem van Toorn Heer Doos  1997 

Edward van de 
Vendel 

De dagen van de 
bluegrassliefde 

Querido 1999 

Edward van de 
Vendel 

Ons derde lichaam Querido 2006 

Edward van de 
Vendel en Anusch 
Elman 

De gelukvinder Querido 2008 

Edward van de 
Vendel 

De hamburger files Averbode 2007 

Karel Verleyen Cyberbabe Davidsfonds 2006 

Diet Verschoor Emma’s Noorderlicht Holland 2000 

Diet Verschoor Romeo nu Holland 2002 

Diet Verschoor De bruiden van 
Branca 

Holland 2003 

Floortje Zwigtman Wolfsroedel Fontein 2002 

Floortje Zwigtman Haat kwadraat Averbode 2008 
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Floortje Zwigtman Tegenspel Fontein 2007 

Floortje Zwigtman Schijnbewegingen Fontein 2005 

 

Volwassenen literatuur  

Auteur Titel Uitgever Jaar van eerste 
druk 

Naima El Bezaz De weg naar het 
noorden 

Contact 1995 

Khalid Boudou Het schnitzelparadijs Vassalucci 2001 

Herman 
Brusselmans 

Ex-drummer Prometheus 1994 

Adriaan van Dis Nathan Sid Meulenhoff 1983 

Renate Dorrestein Is er hoop Contact 2009 

Renate Dorrestein Echt sexy Contact 2007 

Renate Dorrestein Mijn zoon heeft een 
seksleven en ik lees 
mijn moeder 
roodkapje voor 

Contact 2006 

Anne Frank Het achterhuis Contact 1947 

Ronald Giphart Ik ook van jou Nijgh en van Ditmar 1992 

Ronald Giphart Phileine zegt sorry Balans 1996 

Ronald Giphart Ik omhels je met 
duizend armen 

Podium 2000 

Ronald Giphart Gala Podium 2005 

Ronald Giphart Het feest der liefde Balans 1995 

Halil Gür Gekke Mustafa De Geus 1995 

Khaled Hosseini De vliegeraar De bezige bij 2005 

Khaled Hosseini Duizend schitterende 
zonnen 

De bezige bij 2007 

Fouziya Kassindja en 
Layli Miller Bashir 

Wie hoort mijn 
tranen 

Maarten Muntinga 2004 

Yvonne Keuls Het verrotte leven 
van Floortje Bloem 

Ambo 1982 

Kluun Komt een vrouw bij 
de dokter 

Podium 2004 
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Kluun De weduwnaar Podium 2006 

Tim Krabbé De renner Prometheus 1978 

Lea Saskia Laasner Ik was pas dertien Arena 2006 

Maria Mosterd Bindi Van Gennep 2009 

Zahna Muhsen Nog eenmaal mijn 
moeder zien 

Maarten Muntinga 2004 

Carry Slee Moederkruid Prometheus 2001 

Sophie van der Stap Meisje met de negen 
pruiken 

Prometheus 2006 

Charles den Tex Cel De Geus 2008 

Annelies Verbeke Slaap! De Geus 2006 

Peter Verhelst Zwellend fruit Contact 2000 

Dimitri Verhulst De helaasheid der 
dingen 

Stichting Uitgeverij 
XL 

2007 

Robert Vuijsje Alleen maar nette 
mensen 

Nijgh en van Ditmar 2008 

Tommy Wieringa Joe Speedboot De bezige bij 2005 

Tommy Wieringa Caesarion De bezige bij 2009 

Leon de Winter God’s gym De bezige bij 2002 

Jan Wolkers Turks fruit Meulenhoff 1969 

Nilgün Yerli De garnalenpelster Arbeiderspers 1996 

Joost Zwagerman De houdgreep Arbeiderspers 1986 

Joost Zwagerman Gimmick Arbeiderspers 1989 

Joost Zwagerman Vals licht Arbeiderspers 1991 

 

 

Poëzie 

Auteur Titel Uitgever Jaar van eerste 
druk 

Jan van Coillie en 
Lieve Lams 
(samenstelling) 

Waar ik naar verlang 
vandaag 

Davidsfonds 2006 

Geert de Kockere De tuinmannen en 
het geheim van de 

De Eenhoorn 2006 
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liefde 

Geert de Kockere Vreemdgaan De Eenhoorn 2007 

Annemiek de Groot 
en Inge Kappert 
(samenstelling) 

Jongerenpoëzie 2008 Stichting Doe Maar 
Dicht Maar 

2008 

Annemiek de Groot 
en Inge Kappert 
(samenstelling) 

Doe maar dicht maar 
2009 

Stichting Doe Maar 
Dicht Maar 

2009 

Toon Tellegen Er ligt een appel op 
een schaal 

  

Edward van de 
Vendel 

Chatbox Querido 2006 

 

Tijdschriften 

Aniway Glossy tijdschrift over Japanse jongerencultuur met manga, j-
pop, j-cinema, anime en games 

Cosmopolitan Lifestyle en modetijdschrift. Schrijft en bespreekt de laatste 
trends en de nieuwste mode 

Fancy Meidentijdschrift met aandacht voor mode, gadgets, lifestyle, 
media en sterren 

Hitkrant Muziektijdschrift dat zich richt op tieners 

Hockey magazine Voor hockey beoefenaars en geïnteresseerden 

Identity/Hebbez! Tijdschrift voor Christelijke jongeren van 13 tot 19 jaar 

Kaboem Entertainment magazine voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar 

Kijk Informatief populair-wetenschappelijk magazine 

Pythagoras Wiskundetijdschrift gericht op jongeren 

Explore Sciencemagazine gericht op jongeren 

Expreszo Tijdschrift voor homo-, lesbo- of bi-jongeren in Nederland 

Girlz! Tijdschrift gericht op tienermeiden 

Celebrity Lifestyle- en modetijdschrift 

Glamour Lifestyle- en modetijdschrift 

Viva Weekblad voor jonge vrouwen 

Yes Weekblad voor jonge vrouwen 

Voetbal International Wekelijks voetbaltijdschrift 
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7. Conclusies 

In deze scriptie zijn twee vragen onderzocht: 

1. Is de overgang van C-boeken naar volwassenenliteratuur in de bibliotheek 
problematisch en wat zijn de redenen hiervan?  

2.Welke rol kunnen cross-overkasten vervullen en hoe kunnen deze kasten gestalte 
krijgen? 

In het eerste deel van dit rapport werd  vastgesteld dat de overgang van C-boeken 
naar volwassenenliteratuur in de bibliotheek inderdaad problematisch verloopt voor 
de meeste jongeren. Dit heeft te maken met verschillende factoren. Ten eerste heeft 
het te maken met veranderingen in het tijdsbestedingspatroon, waarin eerste 
bijbaantjes en uitgaan concurreren met tijd om te lezen. Daarnaast neemt het 
leesplezier in de leeftijdsfase van de adolescentie drastisch af, wanneer zij voor school 
verplicht volwassenenliteratuur moeten lezen. Jongeren geven zelf aan dat ze lezen 
nog leuk vonden toen ze nog kinderboeken lazen, maar dat ze daarna geen plezier 
meer hadden in lezen. Ten slotte is ook het boekenaanbod van de Openbare 
Bibliotheek Groningen van belang. De jongeren vonden dat er weinig voor hun 
leeftijd te vinden is. Geschikte boeken voor adolescenten bleken er wel te zijn, maar 
deze zijn slecht vindbaar, omdat ze tussen de C-boeken (tot 15 jaar) staan.  
 Er is geconstateerd dat ervoor gezorgd moet worden dat jongeren het plezier 
behouden om naar de bibliotheek te gaan, omdat dit een belangrijke factor is in 
klantenbinding op langere termijn. De Openbare Bibliotheek Groningen moet 
adolescenten het gevoel geven dat er ook voor hen iets te vinden is in de bibliotheek. 
Een belangrijke taak voor de bibliotheek ligt in de boekbemiddeling voor deze groep, 
omdat jongeren een gat ervaren tussen kinderboeken en boeken voor volwassenen. 
Dit gat tussen de kinderafdeling en de volwassenenafdeling is op te vullen door een 
eigen afdeling te maken voor jongeren; een jongerenafdeling met cross-overkasten.  

Dit bracht ons bij het tweede deel van het onderzoek. Door de aanpak van 
bibliotheken die werken met jongerenafdelingen te analyseren, is ontdekt welke 
aspecten van deze jongerenafdeling gebruikt kunnen worden in de bibliotheek in 
Groningen.            
 De cross-overkasten op de in te richten jongerenafdeling zouden boeken 
moeten bevatten van zowel de volwassenenafdeling als de jeugdafdeling, die jongeren 
zelf aangeven graag te lezen. Dat betekent dat er aandacht is voor thrillers en 
detectives, chicklit, fantasy, jeugdboeken, adolescentenliteratuur, geschikte 
volwassenen literatuur, jongerenpoëzie en tijdschriften. Daarnaast zouden er 
afspraken gemaakt kunnen worden met schoolmediatheken over het aanbod van 
boeken die leerlingen voor hun leeslijst Engels, Frans, Duits en Nederlands kunnen 
lezen. Het is van belang dat het aanbod van de Openbare bibliotheek iets toevoegt aan 
het aanbod in schoomediatheken. Ook is een aanbod van gratis internet en 
spelcomputers met nieuwe games aantrekkelijk voor de doelgroep.   
 Ook is onderzocht op welke manier deze kasten gestalte zouden kunnen 
krijgen in de Openbare Bibliotheek Groningen; hierbij is van belang dat de 
vormgeving van de jongerenafdeling aansluit op de behoeften van jongeren. Dit 
houdt in dat de afdeling duidelijk zichtbaar en gemakkelijk te bereiken is. Ook kan 
met behulp van kleuren, meubels en een duidelijke naamgeving ervoor gezorgd 
worden dat de jongerenafdeling er aantrekkelijk uitziet.    
     



De jongerenbibliotheek, Marieke Deinum|49  

Ik hoop met dit onderzoek een bijdrage geleverd te hebben aan de 
jongerenproblematiek in de Openbare Bibliotheek Groningen. Mijns inziens is een 
jongerenafdeling in deze bibliotheek zeker het overwegen waard en mocht het zover 
komen, dan hoop ik dat de aanbevelingen die in deze scriptie gegeven worden van 
dienst kunnen zijn. 
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