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Ondergetekende, Sarah Maes, student Taal- & Letterkunde Nederlands- Italiaans verklaart dat 

deze scriptie volledig oorspronkelĳk is en uitsluitend door haarzelf geschreven is. Bĳ alle 

informatie en ideeën ontleend aan andere bronnen, heeft ondergetekende expliciet en in detail 

verwezen naar de vindplaatsen. Ondergetekende is zich ook bewust van het feit dat de 

waarheid van het bovenstaande systematisch gecontroleerd zal worden, o.m. via automatische 

elektronische plagiaatdetectie." 

 

Antwerpen, Juni 2013 
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Voor- en dankwoord 
 

Al van kindsbeen ben ik een verwoede lezer. Al honderden boeken heb ik verslonden en ik 

ben er zeker van dat er nog vele honderden zullen volgen. Ik was altijd al erg geïnteresseerd 

in boeken en lezen in de brede zin van het woord: waarom worden sommige boeken een 

succes en andere niet, waarom zijn sommige mensen verzot op lezen en zien anderen het als 

een ware kwelling, wie beslist welke boeken er gepubliceerd worden en op welke manier 

gebeurt dit,… Allemaal dingen die ik me meermaals heb afgevraagd en die me enorm 

fascineren. De bachelorproef leek mij dan ook een ideale gelegenheid om eens zelf op 

onderzoek uit te gaan. 

Via de Wetenschapswinkel Antwerpen stootte ik op een onderzoeksvraag gesteld door 

Stichting Lezen in verband met het kiezen van boeken. Hoe beslist een lezer welke boeken hij 

leest en in hoeverre wordt hij daarin beïnvloed door de media, ouders, vrienden, school,…? 

Dit leek mij een geschikt onderwerp voor mijn bachelorscriptie en ik besloot daarom een 

aanvraag in te dienen bij Mieke De Lathouwers, coördinator van de Wetenschapswinkel. Zij 

bracht mij in contact met Rune Buerman van Stichting Lezen die meteen erg enthousiast was 

en enkele ideeën opperde voor een specifieke richting van het onderzoek. Vanessa Joosen, 

professor aan de Universiteit Antwerpen, ging akkoord om mijn promotor te zijn en zo was 

het team compleet.  

Na enkele vergaderingen werd beslist dat mijn onderzoek zich voornamelijk zou focussen op 

de rol van de peer group en de media bij het kiezen van een boek en dan vooral in hoeverre 

jongeren door deze factoren beïnvloed worden in hun keuzeproces. In het kader van mijn 

opleiding Taal- en Letterkunde voerde ik van de periode november 2011 tot mei 2013 door 

middel van een vragenlijst een praktijkonderzoek uit naar het keuzegedrag van jongeren. 

Hierbij werden 153 leerlingen bevraagd uit het vijfde middelbaar van het Algemeen 

Secundair Onderwijs (ASO) van het Sint Dimpnacollege in Geel. Vervolgens heb ik getracht 

een logische verklaring te geven voor de resultaten met behulp van de vakliteratuur. De 

resultaten van de vragenlijst en een interpretatie worden gepresenteerd in dit werk, dat er 

nooit gekomen zou zijn zonder de hulp van een heleboel anderen.  

Allereerst bedank ik mijn promotor, professor Vanessa Joosen, die me voorzag van nuttige 

tips en me steeds vriendelijk aanmoedigde, ook als ik het zelf even niet meer zag zitten. Zij 

wist meer dan eens helderheid te scheppen in mijn interpretaties van de resultaten, met wijze 
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raad en de nodige aansturing. Vanuit de Wetenschapswinkel Antwerpen kreeg ik 

ondersteuning van Mieke De Lathouwers, die mij in contact bracht met Stichting Lezen, de 

organisatie verantwoordelijk voor mijn onderzoeksvraag. Binnen Stichting Lezen wil ik Rune 

Buerman bedanken voor zijn kritisch commentaar bij het opstellen van de enquête en de schat 

aan informatie die ik vond in de vakliteratuur die hij ter beschikking stelde. Verder wil ik hen 

alle drie nog bedanken voor alle vergaderingen waarin over de richting van het onderzoek 

gebrainstormd werd en waarin de vragenlijst uiteindelijk zijn finale vorm kreeg. 

Verder bedank ik nog mijn eigen middelbare school, het Sint Dimpnacollege in Geel. Zonder 

hun enthousiasme en bereidwillige medewerking zou dit onderzoek immers nooit tot stand 

gekomen zijn. In het bijzonder bedank ik alle leerkrachten Nederlands in het vijfde jaar die zo 

vriendelijk waren een beetje van hun lestijd op te offeren voor mijn enquête.  

Vervolgens wil ik nog Elien Ceelen en Lotte Meeuwissen bedanken, die niet alleen enorm 

geholpen hebben met de verwerking van de gegevens en het maken van de grafieken, maar 

ook voor ieder computerprobleem een oplossing wisten. Bedankt, jullie ‘computerskills’ 

waren voor mij van onschatbare waarde.  

‘Last but not least’ wil ik al mijn vriendinnen bedanken die dit jaar zelf ook aan hun scriptie 

of thesis werkten en bij wie ik steeds een luisterend en begrijpend oor vond. Zonder jullie 

steun en bemoedigende gesprekken zou het me nooit gelukt zijn.  
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Inleiding 
 

Vele onderzoekers zijn het er over eens dat het leesplezier valt of staat met een goede 

boekenkeuze (zie o.a. Cedric Stalpers en Sheldrick Ross). Hoewel uit onderzoek van 

Bouckaert- Ghesquière blijkt dat jonge kinderen (tot twaalf jaar) het helemaal niet zo moeilijk 

vinden om een goed boek te kiezen, geldt dit niet voor de al wat oudere tieners.
1
 Vele 

jongeren ondervinden vanaf een leeftijd van 14-15 jaar immers problemen bij het zoeken naar 

boeken, ondermeer door het grote en diverse boekenaanbod, hetgeen door Piek als volgt 

verwoord wordt:  

“Uitgeverijen brengen een groot en snel wisselend aanbod aan titels uit. Daardoor zien 

potentiële lezers zich voor een keuzeprobleem gesteld en moeten ze zich veel moeite 

getroosten om van dat aanbod op de hoogte te blijven en om een verantwoorde selectie te 

maken. Informatievoorziening over dat aanbod lijkt niet altijd aan te sluiten bij de 

informatiebehoefte van lezers en legt sterk het accent op individuele titels. Ook krijgt maar 

een klein aantal titels aandacht in de media”. 
2
 

Ondanks de overvloed aan informatie in bibliotheek en boekhandels (genre, leeftijdscategorie, 

adolescentenliteratuur, cross-overkasten, kasten met boekentoppers en populaire boeken,...) is 

het voor vele jonge lezers een hele klus om het geschikte boek te vinden. Zeker jongeren die 

de overstap maken van jeugdboeken naar literatuur voor volwassenen ondervinden vaak 

problemen bij het kiezen van boeken.
3
In het bijzonder voor kinderen die weinig lezen en dus 

weinig ervaring hebben met het kiezen van boeken, kan het lastig zijn om een goed boek te 

selecteren. Ook jongeren die graag en veel lezen vinden hun weg niet altijd in het gigantische 

aanbod aan volwassenenliteratuur. Dit kan een bedreiging zijn voor het leesplezier en het 

lezen, omdat het er toe leidt dat veel potentiële lezers de moed verliezen nog voor ze aan de 

eigenlijke lectuur van een boek begonnen zijn.
4
 

Ook Christine Lemaire is het ermee eens dat de kennis van het boekenaanbod belangrijk is 

voor een goede keuzestrategie en dus een geslaagde leeservaring. Verder hebben volgens haar 

                                                             
1 Janssen & Kelderman 2002: 33.  
2
 De Vries 2007:32. 

3
 Lemaire 2004:13. 

4 Stalpers 2007:22. 
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ook nog de leesvaardigheid en de sociale norm op deze leeftijd een sterke invloed op het 

leesplezier van jongeren.
5
 

Bij volwassenen is al tamelijk wat onderzoek verricht naar het gebruik van verschillende 

informatiebronnen bij het zoeken naar boeken, onder andere door Kelderman en Janssen. 

Hieruit blijkt dat vooral de sociale omgeving en in mindere mate de verschillende media 

belangrijke factoren zijn om zich te informeren over boeken en tot aankoop of lenen over te 

gaan. Verder hebben volwassen lezers ook vaak een sterke voorkeur voor bekende en 

vertrouwde auteurs en zien zij ook het genre als belangrijk selectiecriterium. 
6
 

Ook uit het onderzoek van 2011 naar het koop-, lees- en leengedrag in Vlaanderen bleek dat 

informatie van vrienden en informatie in de media de meest doorslaggevende factoren zijn om 

een boek aan te kopen of uit te lenen. Net zoals bij het onderzoek van Kelderman en Janssen 

gaat het hier ook enkel om volwassenen en zijn er geen gegevens bekend over factoren die 

jongeren overhalen om boeken te kopen of te lenen. 
7
 

Door Stichting Speurwerk werd al een onderzoek uitgevoerd onder Vlaamse en Nederlandse 

jongeren van twaalf tot zeventien jaar over hun lees- en keuzegedrag. Hieruit bleek dat voor 

jongeren, familie en kennissen de belangrijkste informatiebronnen zijn om van het bestaan 

van lezenswaardige boeken op de hoogte te geraken. School stond op de tweede plaats. Dit 

onderzoek dateert echter al van 1998, waardoor onderzoek van de huidige situatie nodig is. 

Sindsdien is er immers nog heel wat veranderd in de leefwereld van jongeren en zijn zij onder 

meer heel wat meer vertrouwd met bijvoorbeeld internet, een toen nog relatief nieuw medium. 

Het is dan ook interessant om te kijken in hoeverre jongeren zich vandaag de dag in hun 

keuzeproces laten leiden door deze ‘nieuwe’ media.
8
 

Naar het keuzegedrag van jongeren en de informatiebronnen die zij hierbij gebruiken is dus 

nog weinig onderzoek gedaan. Veel van het bestaande onderzoeksmateriaal is gedateerd, gaat 

over jonge kinderen (tot twaalf jaar) of geeft een te algemeen beeld. Vele onderzoekers geven 

toe dat de sociale omgeving en de media voor tieners belangrijk zijn bij het kiezen van 

boeken, maar vaak worden er geen cijfers gegeven, is het niet duidelijk waarop die 

bevindingen juist gebaseerd zijn en in welke mate deze informatiebronnen juist van belang 

zijn voor jonge lezers.  

                                                             
5 Lemaire 2004:24. 
6
 Janssen & Kelderman 2002 

7
 Francken, Sillis & Van Loy 2011 

8 Janssen & Kelderman 2002:40. 
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Omdat het hier gaat om een bachelorscriptie van beperkte omvang, heb ik beslist om specifiek 

in te gaan op de rol van sociale omgeving en media bij de boekenkeuze. Bij onderzoeken 

onder volwassen lezers kwam sociale omgeving namelijk steeds als belangrijkste 

informatiebron uit de bus. Ik wil onderzoeken of dit ook het geval is bij jongeren, die zeker in 

de puberteit enorm gevoelig zijn voor de mening van leeftijdsgenoten. In hoeverre 

beïnvloeden jongeren elkaar bij het kiezen van boeken, wat is de rol van lezen in de 

vriendengroep en is er misschien ook sprake van peer pressure om bepaalde populaire werken 

te lezen?  

Hieronder zullen we eerst kort ingaan op de informatie die de vakliteratuur ons biedt. Zo 

kunnen we ons een beeld vormen van de rol van de vriendengroep en de media in het 

keuzeproces van jongeren en kijken waar er nog ruimte is voor vervolgonderzoek.  

De rol van de peer group  

 

Piek erkent het belang van de sociale norm op het leesplezier bij jongeren en ziet het ook als 

een van de bedreigingen voor het lezen. Omdat lezen onder jongeren nog steeds geen ‘cool’ 

imago heeft, kan dit in de latere puberteit (15-18 jaar) leiden tot een vermindering van de 

belangstelling voor lezen. Volgens haar verschuift de sociale norm tijdens de adolescentie van 

ouders naar leeftijdsgenoten, de zogenaamde peer group control. In de kinderjaren is de 

invloed van de ouders bepalend, maar tieners letten meer op het gedrag en de meningen van 

leeftijdgenoten bij het bepalen van hun smaak. Een andere bepalende factor is volgens Piek de 

leerkracht, aangezien een groot deel van het lezen op die leeftijd (enkel nog) in een schoolse 

omgeving gebeurt. 
9
 

Uit een onderzoek van Ghesquière onder kinderen en jongeren tot twaalf jaar bleek dat 

boeken geen centrale rol spelen in de omgang met leeftijdgenoten en dat kinderen zelden 

boeken aan elkaar uitlenen of over boeken praten. Meisjes en veellezers hechten blijkbaar het 

meest belang aan de mening van de vriendengroep over lezen. (Kelderman/Janssen 21) 

Naarmate kinderen ouder worden, wordt de invloed van leeftijdsgenoten wel steeds 

belangrijker en gaan zij zich meer aan elkaar spiegelen. Daarom is het interessant om dezelfde 

studie uit te voeren bij de al wat oudere tieners om zo te weten te komen hoe belangrijk lezen 

                                                             
9 Raukema e.a. 2002: 183. 
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is in hun leefwereld en of de invloed van leeftijdsgenoten op hun boekenkeuze inderdaad 

groter is. 
10

 

Op de webpagina Boekenzoeker.org, een site die jongeren via de media wil aansporen om te 

lezen, werd ook een onderzoek gevoerd naar het leesgedrag en de leescultuur van jongeren. 

Hieruit blijkt dat voor vele jongeren een aanbeveling van vrienden een motivatie is om een 

boek in de hand te nemen. Anderen lezen dan weer graag ‘het boek van de film’ of zijn vooral 

fan van een bepaalde schrijver. Opvallend is ook dat één op de vijf jongeren aangeeft dat hij 

meer zou lezen, als hij beter zou weten wat te lezen. Dit wijst er op dat er onderzoek nodig is 

naar de strategieën van jongeren voor het kiezen van een goed boek en te bekijken waarom 

jongeren het zo moeilijk vinden om een geschikt boek te vinden. (boekenzoeker p 11) Een 

ander opmerkelijk resultaat van het onderzoek is dat lezen blijkbaar nog steeds niet populair is 

bij de peers. Bijna de helft van de jongeren gaf bijvoorbeeld aan nooit met anderen over 

boeken te praten. In de klas wordt wel vaak over boeken gepraat, maar onder vrienden lijkt 

het geen ‘hot topic’.  

Vele onderzoekers zijn het erover eens dat de sociale omgeving en dan met name de invloed 

van leeftijdsgenoten en vrienden tijdens de adolescentie van enorm belang is voor het 

leesplezier en de leesattitudes van jongeren. In hoeverre jongeren elkaars keuzeproces 

beïnvloeden en hoe ze dat dan juist doen, dat is nog niet duidelijk en daar is nog 

vervolgonderzoek voor nodig. In mijn scriptie zal ik dan ook trachten te onderzoeken in welke 

mate jongeren praten over boeken, elkaar boeken uitlenen, titels aan- of afraden en leestips 

geven.  

De invloed van de media 

 

De jongeren van nu worden vaak aangeduid met de term ‘digitale generatie’(Schols Marjon 

e.a. 2011). “Vele jongeren zijn opgegroeid in de aanwezigheid van nieuwe media. Doordat 

deze naar verwachting een blijvende invloed hebben op het leven van tieners, worden de 

tieners die na 1980 geboren zijn als ‘digitale generatie’ beschouwd en kent men deze 

generatie goede vaardigheden toe in de omgang met nieuwe media”. 
11

 

In de publicatie ‘Hoe cultureel is de digitale generatie? Het internetgebruik voor culturele 

doeleinden onder schoolgaande tieners’ wordt onderzocht welke media jongeren gebruiken 

                                                             
10

 Janssen & Kelderman 2002:34. 
11 Schols e.a. 2011:67. 
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om ‘culturele content’ op te zoeken, over welke onderwerpen zij informatie opzoeken en in 

hoeverre jongeren online participeren op cultureel gebied. Uit deze studie blijkt dat het 

internet voor jongeren de belangrijkste bron is om praktische informatie (openingsuren van 

een museum, welke film er in de bioscoop draait, waar men tickets kan kopen voor een 

concert,...) op te zoeken. Verder blijkt dat tieners niet vaak culturele informatie opzoeken en 

het internet eerder gebruiken om te surfen naar populaire onderwerpen die aansluiten bij hun 

leefwereld, interesses en jeugdcultuur, zoals bijvoorbeeld muziek of film. Traditionele cultuur 

zoals opera, toneel, klassieke dans of cultureel erfgoed komen minder of zo goed als niet aan 

bod. Als ze over deze onderwerpen al culturele informatie opzoeken, doen ze dat wel het 

meest via internet. Hierbij valt bovendien op dat meer meisjes dan jongens naar culturele 

content op het internet surfen.
12

 

Gesprekken over culturele onderwerpen gebeuren vaker face to face dan via internet (MSN of 

Facebook) en ook in de online gesprekken over cultuur worden de offline interesses 

weerspiegeld; namelijk populaire cultuur. Tieners die in het echte leven meer cultureel actief 

zijn, zoeken online ook meer culturele informatie op en communiceren meer over culturele 

onderwerpen.
13

 

Ook in dit onderzoek van Schols e.a. over ‘de digitale generatie’ wordt verwezen naar de 

invloed van de sociale omgeving: “Voor de ontwikkeling van affiniteit met en interesse in 

kunst en cultuur speelt in ieder geval de sociale omgeving van de jongeren een grote rol. 

Jongeren die opgroeien in een cultureel actief gezin, blijken meer interesse te hebben en meer 

te participeren op cultureel gebied dan jongeren die geen cultureel actieve ouders hebben. […] 

Naarmate jongeren ouder worden gaan de peers een grotere rol spelen bij het vormen van 

meningen en interesses. Als de vrienden afwijzend staan tegenover kunst en cultuur, zullen de 

sterk beïnvloedbare tieners het liever eens zijn met hun vrienden dan te worden uitgesloten”. 

De resultaten van het onderzoek ondersteunen hun hypothese: jongeren bezoeken vaker een 

culturele activiteit en zoeken vaker culturele content op als hun vrienden dat ook doen. Als 

onder de vrienden kunst en cultuur als ‘not done’ beschouwd wordt, participeren tieners 

minder in vooral de traditionele cultuurvormen zoals opera, toneel, klassieke dans of cultureel 

erfgoed.
14

 

                                                             
12

 Schols e.a. 2011:27;39;40-41. 
13

 Schols e.a. 2011: 114-115. 
14 Schols e.a. 2011:67;81-82. 
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Schols en anderen besluiten het volgende uit dit onderzoek: “de euforie over nieuwe digitale 

mogelijkheden in de wereld van de traditionele cultuur staat vooralsnog in schril contrast met 

het gebruik hiervan onder tieners. De meeste tieners blijken online dezelfde reserve tot 

traditionele cultuur te kennen als in het echte leven. Internet is bovendien geen trigger voor 

tieners zonder culturele belangstelling”. Hoewel de huidige generatie tieners dus erg actief is 

in de virtuele wereld, is er net zoals in het echte leven vooral aandacht voor populaire 

onderwerpen en vrij weinig voor traditionele cultuur.
15

 

De resultaten van de Cultuurparticipatiesurvey van Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen blijken 

echter iets anders te suggereren. Hieruit blijkt namelijk dat het vooral jongeren zijn die zich 

het meest gaan informeren over boeken (die toch ook eerder behoren tot de ‘traditionele 

cultuur’) via de media. Uit de cijfers viel af te leiden dat bijna de helft van de jongeren al ooit 

een beroep deed op de media (kranten, brochures, tijdschriften, internet, tv, radio,...) om 

informatie over boeken te verkrijgen. Verder werd er specifiek gepeild naar het opzoeken van 

informatie over boeken via het internet en ook daaruit blijkt dat vooral jongeren tussen 14 en 

17 jaar het hoogst scoren. Daarom is het interessant om te bekijken in hoeverre jongeren zich 

ook door deze media laten leiden bij hun boekenkeuze of dat het hier enkel om 

informatieverwerving gaat.
16

 

De televisie en andere media worden door Piek ook genoemd als concurrent voor het lezen, 

omdat zij grote hoeveelheden vrije tijd opslokken. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan 

naar de vraag of deze media ook leesbevorderend kunnen werken. Volgens Piek zouden deze 

media immers ook een kans voor het lezen kunnen betekenen als zij erin zouden slagen 

mensen weer warm te maken voor boeken. Van de audiovisuele media is al bekend dat zij een 

invloed kunnen uitoefenen op de boekenkeuze. Uitgevers geven bijvoorbeeld aan dat het 

optreden van een auteur in een televisieprogramma de verkoop van boeken stimuleert. Ook 

wijst onderzoek onder kinderen uit dat films en televisieseries gebaseerd op een boek, 

aanzetten tot het kopen van dat boek. Het is echter niet duidelijk of die boeken dan ook 

effectief gelezen worden en of de invloed van film en televisie zich ook uitstrekt naar ander 

groepen, zoals bijvoorbeeld oudere jongeren die meer naar de bioscoop gaan en dus misschien 

meer beïnvloed worden door boekverfilmingen.
17
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 Schols e.a. 117-118. 
16

 Daems & Nulens 2005: 15-16. 
17 Piek 1995: 44. 
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Ook Kees onderzocht in 1992 al de invloed van boekverfilmingen op de boekenkeuze van 

jongeren. Hieruit bleek dat een boekverfilming van weinig of geen belang was in het 

keuzeproces van tieners. De invloed van de sociale omgeving (ouders, vrienden, 

leerkracht,…) op de boekenkeuze was echter wel groot. Aangezien ook dit onderzoek al tien 

jaar oud is, is het interessant om te onderzoeken of er ondertussen al veel veranderd is en of 

de invloed van de media ondertussen toegenomen is.
18

 

Omdat er al redelijk wat onderzoek gedaan is naar de culturele participatie van ‘de digitale 

generatie’ via de nieuwe media, zal ik mij vooral focussen op populaire en bekende boeken en 

kijken in hoeverre deze werken bij jongeren gekend zijn, of ze er belang aan hechten om deze 

gelezen te hebben en of hun boekenkeuze hierdoor beïnvloed wordt.  

In mijn scriptie zal ik in opdracht van Stichting Lezen onderzoeken hoe jonge lezers hun 

boeken kiezen en hierbij zal ik mij enerzijds buigen over de rol van de peer group en 

anderzijds over de rol van populaire boeken. Concreet zijn dit de onderzoeksvragen die ik zal 

behandelen:  

1) Wat is het belang van de peer group voor het keuzeproces van jongeren?  

- Geven jongeren elkaar leestips door boeken aan of af te raden? 

- Wat is de rol van lezen in de vriendengroep? (wordt er over lezen gepraat, weten 

ze van elkaar of ze lezen, lenen ze elkaar boeken uit,…) 

2) Hebben populaire boeken een invloed op het keuzeproces van jongeren?  

- In hoeverre zijn jongeren bekend met deze werken? 

- Vinden ze het belangrijk om populaire boeken te lezen? 

- Is er peer pressure om bepaalde bekende en populaire boeken te lezen? 

  

                                                             
18 Piek 1995: 44-45. 
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Onderzoeksopzet 
 

Met deze onderzoeksvragen in het achterhoofd, heb ik een vragenlijst opgesteld waarvoor ik 

gebruik heb gemaakt van bestaande onderzoeken naar het keuzeproces bij volwassen lezers, 

onder andere de publicatie ‘Informatiegebruik bij lezers’ van Kelderman en Janssen. Deze 

vragenlijst zit achteraan in bijlage. Vervolgens heb ik in januari 2012, 153 leerlingen van het 

Sint Dimpnacollege in Geel ondervraagd. De leerlingen zaten in het vijfde middelbaar ASO, 

in verschillende studierichtingen. Mijn voorkeur voor de testgroep ging uit naar de vijfdejaars, 

omdat zij de leeftijd hebben waarop jongeren geacht worden de overstap van jeugd- naar 

volwassenenliteratuur te maken. Zoals we in de vakliteratuur al zagen, gaat het daar nu net 

vaak mis en ondervinden deze jongeren vaak moeite met het kiezen van het juiste boek. Ook 

is dit een leeftijdscategorie waarbij de invloed van vrienden en leeftijdsgenoten enorm 

belangrijk wordt geacht, hetgeen voor ons onderzoek natuurlijk van belang is aangezien we de 

invloed van de peer group op het keuzeproces van literatuur willen meten. De enquête werd 

afgenomen op papier en vervolgens online verwerkt via het programma thesistools.com. De 

resultaten zullen in dit werk gepresenteerd en geïnterpreteerd worden. Hierbij moet ik 

opmerken dat ik enkel uitspraken zal doen over de testgroep. Veralgemening is hier uit den 

boze, omdat immers maar een relatief kleine groep leerlingen ondervraagd werd. Deze komen 

vervolgens allemaal uit dezelfde school en dezelfde stad en bovendien zijn het allemaal ASO-

leerlingen. Een algemeen beeld schetsen over het keuzeproces van jongeren is hier dus niet 

mogelijk, al kan kunnen deze resultaten natuurlijk wel dienen om een aantal tendensen uit 

vorig onderzoek te bevestigen of ontkrachten. Verder kan mijn onderzoek ook een aanzet zijn 

voor het vormen van hypotheses voor verder vervolgonderzoek op grote schaal.  
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1. Jongeren en bekende en of populaire boeken 

1.1. Een top-5: In hoeverre zijn jongeren bekend met bekende of populaire 

boeken? 

 

Voor vraag 27 kregen de leerlingen een lijstje 

met (relatief) bekende boekentitels en 

auteursnamen. Ze moesten hierbij aanduiden 

welke boeken of schrijvers ze al gelezen hadden. 

Deze lijst bestond uit boeken die ook verfilmd 

zijn (‘Harry Potter’,‘Twilight’, ‘Eten, Bidden 

Beminnen’;…), boeken die afgeleid zijn van een 

tv-programma (‘Code 37’, ‘Sara, Mijn 

Dagboek’, ‘The Vampire Diaries’;…), boeken 

die veel media-aandacht krijgen of kregen 

(‘Biografie Steve Jobs’, ‘De Helaasheid der 

Dingen’, ‘De Da Vinci Code’;…) en boeken die 

al dan niet recentelijk in de boeken top-10 

stonden (‘De Hongerspelen’, ‘Haar Naam was 

Sarah’, De Eenzaamheid van Priemgetallen’, 

‘De Aardkinderen’;…). Bij sommige werken is 

er echter ook sprake van overlapping binnen de 

categorieën, zoals bijvoorbeeld bij ‘De 

Helaasheid der Dingen’, dat niet alleen verfilmd 

werd, maar ook veel media-aandacht kreeg en 

lange tijd in de boeken top-10 stond. Verder 

werden ook een aantal bekende namen van zowel 

Belgische als buitenlandse auteurs opgesomd en 

werd er voor gezorgd dat er verschillende 

boekengenres (thriller, detective, chicklit, roman, 

adolescentenliteratuur,…) vertegenwoordigd 

waren. 
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1.1.1. Plaats 1: Dirk Bracke 

 

Als we kijken naar de top-5 (zie grafiek hierboven en bijlage 3 ), dan zien we dat Dirk Bracke 

veruit de meest populair auteur is bij onze testgroep. Van de 153 leerlingen hebben er 122 

(79,8%) ooit wel eens een boek van deze schrijver gelezen. Dit is te verklaren doordat de 

leerlingen in het derde middelbaar tijdens de lessen Nederlands werken rond 

‘probleemboeken’ en verplicht een boek van Dirk Bracke moeten lezen. In sommige klassen 

wordt verplicht ‘Het Engelenhuis’ gelezen en klassikaal besproken, in andere klassen mogen 

de leerlingen kiezen uit een lijst met zijn werken en wordt er in groepjes rond het gekozen 

boek gewerkt.  

Het is dan wel opvallend dat er toch nog 31 leerlingen zijn die nog nooit een boek van Dirk 

Bracke lazen, ondanks de verplichting op school. Dit zouden we ondermeer kunnen verklaren 

aan de hand van vraag 1, waarin de leerlingen gevraagd werd hoeveel boeken ze het 

afgelopen jaar gelezen hadden (zie grafiek p.34). Hierbij was duidelijk gezegd dat ze de 

boeken die ze voor school gelezen hadden, moesten meetellen. We zien hier dat 8,5% van de 

leerlingen aanduidt slechts 1 of 2 boeken gelezen te hebben het afgelopen jaar en dat terwijl er 

voor de vakken Nederlands en Frans al gemiddeld 3 boeken per jaar verplicht gelezen moeten 

worden. Hieruit kunnen we afleiden dat niet alle opgegeven boeken ook echt door de 

leerlingen gelezen worden. In de klassen waar ‘Het Engelenhuis’ gelezen werd, is het 

bijvoorbeeld heel goed mogelijk dat een aantal leerlingen gewoon de verfilming (‘Bo’) 

gekeken hebben in plaats van daadwerkelijk het boek te lezen of snel een samenvatting van 

het internet geplukt hebben.  

1.1.2. Plaats 2: Harry Potter  

 

Op de tweede plaats staat ‘Harry Potter’ van schrijfster J.K. Rowling, het cross-overboek bij 

uitstek dat zowel bij volwassenen als bij jongeren een enorm succes kent.  Zo’n 75 leerlingen 

(52,82%) lazen al ooit een boek uit de ‘Harry Potter’- serie. Vermoedelijk heeft dit veel te 

maken met de populaire verfilming van de boeken, de grote media- aandacht en de franchise 

rond de boeken en films (Harry Potter pretpark, posters, figuurtjes, kaftpapier, boekenhandels 

die ’s nachts openblijven als het nieuwste Harry Potterboek uitkomt,…).  

Vele onderzoekers van de populariteit van Harry Potter- boeken waaronder Virole Benoît, 

wijzen er echter op dat het eerste boek van Rowling al meteen waanzinnig populair was bij de 
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jeugdige lezers (en ook volwassenen) zelfs toen de schrijfster nog volledig onbekend was en 

dat de media pas daarna begon in te spelen op bijvoorbeeld de ontstaansgeschiedenis van de 

boeken (het alom bekende verhaal dat Rowling omwille van financiële problemen‘s avonds 

haar koude appartement verliet om in een café te gaan schrijven). Deze feiten werden 

vervolgens al snel commercieel geëxploiteerd als onderdeel van een grootschalige 

promotiecampagne die de boeken nog bekender zou maken.
19

 

Toch is volgens Benoît het succes van de ‘Harry Potter’- boeken niet enkel toe te schrijven 

aan een geslaagde marketing, maar zijn er bepaalde ingrediënten die de aandacht van de 

(jonge) lezers trekken en vasthouden. Een van deze elementen is bijvoorbeeld de alerte 

schrijfstijl van Rowling. De schrijfster was zich bewust van een verandering in de manier van 

lezen en denken van haar jonge leespubliek en paste daarom haar schrijfstijl hieraan aan. In de 

boeken krijgen we een veelheid aan kleurrijke personages, nadruk op actie en verbeelding, 

snelle ontrafeling van de raadsels, eenvoudig vertelschema, vast tijdruimtelijk kader, … Al 

deze elementen zouden sterk overeenstemmen met de denkwijze van de jeugd in onze huidige 

informatiemaatschappij, die sterk gericht is op integratie en voorstelling van nieuwe dingen en 

handelingen. 
20

 

Benoît oppert ook dat Rowlings fictieve wereld voorziet in een primaire behoefte van de 

jonge lezer, namelijk een mythologisch aspect. Door de talrijke elementen ontleend aan de 

mythologie (centaurs, draken, eenhoorns,...) en andere folkloristische volksvertellingen, 

kunnen we de ‘Harry Potter’- saga in essentie gelijkstellen met een moderne 

inwijdingsmythe. Sterk aanwezig is bijvoorbeeld het onderscheid tussen sociale groepen bij 

het creëren van de eigen identiteit, in de boeken te zien aan verschillen tussen de rijke 

snobistische familie van Draco Malfidus en het grote, arme gezin van Ron Wemel, Harry’s 

vriendschap met Hermelien Griffel die geen tovenaarsbloed heeft en zijn keuze om niet bij 

Zwadderich ingedeeld te worden. 
21

 

Dan is er nog de aantrekkingskracht van Harry Potter, de hoofdfiguur en held in alle zeven 

boeken, een jongen met een ietwat nerdy uiterlijk, bescheiden, dapper, vastberaden en met een 

hart van goud. Bovendien bezit hij bovennatuurlijke krachten waardoor hij magische dingen 

kan verrichten en is hij de Uitverkorene om‘het Kwaad’ te verslaan. Er zit meer in hem dan 

op het eerste gezicht lijkt en uiteindelijk groeit hij uit tot een grote tovenaar die zelfs de 

                                                             
19

 Benoît 2003:10-11. 
20

 Benoît 2003:75-76. 
21 Benoît 2003:77-78. 
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confrontatie met de machtigste booswicht uit de tovenaarswereld aandurft. Een figuur om 

naar op te kijken en makkelijk om je als jonge lezer mee te vereenzelvigen. 
22

 

Dat vele leerlingen bekend zijn met de Harry Potter boeken kan dus verklaard worden door 

onder andere de bovenstaande redenen. Dit succes wordt vervolgens nog eens versterkt door 

de verfilming en grote media-aandacht.  

Kelderman en Janssen duiden er in hun onderzoek wel op dat de verfilming van Harry Potter 

waarschijnlijk een beperkt leesbevorderend effect heeft gehad, omdat het boek al lange tijd uit 

was voor de film verscheen en velen bioscoopgangers het dus daarvoor al gelezen hadden. 

Toch is het volgens hen niet uitgesloten dat de extra publiciteit rondom de verfilming nog 

meer kinderen en volwassenen aangezet heeft om de ‘Harry Potter’- boeken te lezen.
23

 

Als een boek verfilmd wordt, kan daar extra op ingespeeld worden door bijvoorbeeld een 

speciale editie op de markt te brengen om zo extra aandacht op het boek te vestigen. Door 

Verhaasdonk werd in 1991 al een onderzoek gevoerd onder volwassenen naar de rol van 

boekverfilmingen. Zij ondervond dat de kans dat volwassen lezers na een filmbezoek het boek 

gaan lezen waarop de film gebaseerd is, eerder klein is. Over jongeren wordt in dit onderzoek 

niet echt gesproken. Wel wordt opgemerkt dat jongeren vaker dan volwassenen naar de 

bioscoop gaan en dat films ook van groter belang zijn in hun cultuur en leefwereld. Hierdoor 

zijn boekverfilmingen voor hen misschien wel belangrijker.
24

     

Onderzoek van Ghesquière bij kinderen en jongeren heeft al uitgewezen dat uitzending van 

films of tv-series waarvan een boekversie bestaat, jonge kijkers aanzet tot het kopen en 

(beginnen) lezen van het bijhorende boek. Hetzelfde geldt voor de boekenprogramma’s of 

talkshows waarin een auteur over zijn boek komt vertellen. Deze zouden jongeren aansporen 

om het besproken boek zelf te gaan lezen, of alleszins toch te kopen. Of kinderen en jongeren 

hierdoor ook in het algemeen meer gaan lezen, valt te betwijfelen. De leesstimulans die van 

de boekenprogramma’s en films uitgaat zou niet sterk genoeg zijn om tegengewicht te bieden 

aan bijvoorbeeld de tijd die door de televisie wordt opgeslokt, ten koste van de leestijd. 

Verder moet hier wel nog vermeld worden dat het onderzoek voornamelijk jongere kinderen 

betrof (tot 14 jaar) en dat onze testgroep eerder uit oudere tieners bestaat. 
25

 

                                                             
22 Zipes 2001:174. 
23

 Janssen & Kelderman 2002:19. 
24

 Janssen & Kelderman 2002: 19-20. 
25 Van der Voort 1989:22. 



19 
 

Bovendien werken verfilmingen ook niet altijd stimulerend. Elizabeth Heilman geeft in het 

boek ‘Harry Potter’s world’ een voorbeeld van een leerling die, overdonderd door de reclame 

en media-aandacht voor de film en de gerelateerde gadgets van haar klasgenoten, aan haar 

ouders vraagt om naar de film te gaan kijken, want ze wil niet de laatste in haar klas zijn die 

de film nog niet gezien heeft. Als ze dan na de film thuiskomt, besluit ze om nu ook maar het 

boek te lezen. Na enkele bladzijden legt ze het boek echter weg uit verveling, omdat het niet 

voldoet aan haar verwachtingen, die door de reclame, media en de flitsende filmbeelden zijn 

opgeroepen. Hiermee wil de schrijfster van ‘Harry Potter’s world’ aantonen dat als er een 

cultureel fenomeen ontstaat, zoals hier de ‘Harry Potter mania’, jongeren vaak eerst in contact 

komen met de marketing spin-offs van die cultuur (reclame, film, gadgets,…) in plaats van 

met het echte, authentieke item (hier het boek zelf). Hierdoor worden hun verwachtingen door 

de massaconsumptie erg afgestompt en in hokjes geduwd, zodat wanneer ze daadwerkelijk het 

boek lezen, ze vaak teleurgesteld worden, omdat het niet voldoet aan hun vooraf gevormde 

beeld. 
26

 

Het is dus mogelijk dat een groot aantal leerlingen naar aanleiding van de verfilming een 

Harry Potter boek gekocht heeft en er in begonnen is, maar of ze de boeken dan ook werkelijk 

hebben uitgelezen, is uit de enquête moeilijk af te leiden.  

1.1.3. Plaats 3: Twilight  

 

Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor de ‘Twilight’- Saga van Stephenie Meyer, die met 48 

leerlingen (33,8%) op de derde plaats in de top-5 staat. Ook deze boekenserie heeft 

waarschijnlijk een groot deel van zijn populariteit te danken aan zijn verfilming. In 

tegenstelling tot in Amerika, waar de boeken al wel een succes waren, ook voor de 

verfilming, duurde het in België en Nederland relatief lang voordat de Twilight- gekte in alle 

hevigheid losbarstte. Verkoopcijfers tonen aan dat pas bij het uitkomen van de eerste 

Twilightfilm in 2008 de Nederlandse vertaling van de boeken een beetje begon te lopen. Het 

originele Engelstalige Twilightboek kwam echter al in 2005 op de markt. Na de filmrelease in 

2008 en begin 2009 vlogen de boeken (zowel de Engelstalige als de Nederlandse versie) wel 

de deur uit en werden er op korte tijd enkele honderdduizenden exemplaren verkocht. 
27
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In ‘Bringing Light to Twilight: perspectives on a pop culture phenomeon’ van Liza Giselle 

Anatol uit 2011worden er nog een aantal andere redenen gegeven voor de immense 

populariteit van Twilight. Zo wordt bijvoorbeeld gezegd dat het niet zo verwonderlijk is dat 

onze cultuur, die sterk materialistisch en consumptiegericht is, zich aangetrokken voelt door 

de  mysterieuze figuur van de vampier, zeker als dit mythische wezen, geassocieerd met 

zwarte romantiek, wordt neergezet door tieneridool Robert Pattinson. 
28

 

Edward Cullen, de mannelijke hoofdfiguur in de romans, is knap, rijdt rond met een 

peperdure zilvergrijze Volvo, draagt hippe merkkledij en woont in een hypermoderne villa. 

Maar volgens sommige onderzoekers van het Twilight fenomeen, is Edward Cullen niets 

meer dan de waardige opvolger van oude romantische helden zoals Heathcliff, Mr Darcy en 

Mr Rochester uit de Gothic novels van het Victoriaanse tijdperk. Vampierenverhalen zouden 

ook steeds ongeveer dezelfde opbouw hebben: de jonge heldin, meestal een maagd, een 

doodgewoon meisje zonder bijzondere schoonheid, speciaal talent of andere (zichtbare) 

superkrachten, blijkt plots een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit te oefenen op de 

verleidelijke en dodelijk gevaarlijke vampier. Deze zou dan na eeuwen dolen eindelijk zijn 

ware liefde vinden, haar eventueel ook in een vampier veranderen en hun liefde zou 

eeuwigdurend zijn. Welk meisje droomt hier nu niet van? 
29

 

Verhalen over vampiers en mythische wezens bestaan natuurlijk al veel langer dan vandaag 

en hebben altijd tot de verbeelding gesproken, maar wat de huidige romans zo speciaal en 

aantrekkelijk maakt voor jonge meisjes, is het feit dat de heldin zich niet meer weerloos laat 

verleiden, gebruiken of bijten door de vampier. Bella is geen slachtoffer, maar neemt 

duidelijk de touwtjes in handen en gaat achter Edward aan, ook als ze zijn duistere geheim 

vernomen heeft. Ze maakt hem ook meteen duidelijk dat ze graag een van hen wil worden en 

zal de komende boeken dan ook niet rusten tot ze zelf een vampier geworden is. Bovendien, 

wordt ze beschreven als alledaags, niet superknap, een beetje bedeesd en redelijk klungelig. 

Toch slaagt zij er in om de rijkste, knapste en meest fascinerende jongen van de school te 

verleiden. Voor veel meisjes een reden om te hopen en te geloven ‘wat zij kan, kan ik ook’. 
30

 

In de boeken komen ook alle elementen van ‘tienerverliefdheid’ aan bod: verleiding, 

gedwongen onthouding, liefdesverdriet, onmogelijke of onbereikbare liefde, relatieproblemen, 

wederzijds respect, identiteitsopbouw,…, elementen waar jongeren zich erg in herkennen. Het 

                                                             
28
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feit dat de relatie tussen Bella en Edward ook nooit (of toch in de eerste drie boeken niet) 

verder geraakt dan een kuise kus af en toe, is een van de sterke punten en reden van de grote 

aantrekkingskracht van de romans. Het Britse ‘Time Magazine’ noemde het al spottend ‘the 

erotics of abstinence’ of ‘hoe hunkeren enorm erotisch kan zijn’. 
31

 

Andere vampierenromans: ‘The Vampire Diaries’ en ‘True Blood’ 

Dezelfde elementen en een gelijkaardige verhaallijn vinden we ook terug in Charlaine Harris’ 

‘Sookie Stackhouse novels - the Southern vampire mysteries’, (verfilmd als True Blood) 

waarin een serveerster die gedachten kan lezen verliefd wordt op oorlogsveteraan en vampier 

Bill en L.J. Smith’s ‘The Vampire Diaries’, (met gelijknamige televisieserie) waarin twee 

vampierenbroers strijden om de liefde van tienermeisje Elena. Als we dan even in onze 

enquête kijken naar de resultaten voor deze boeken (zie grafiek p.15 en bijlage 3), dan zien 

we dat deze in tegenstelling tot de Twilight saga, helemaal niet zo goed scoren bij onze 

jongeren. Slechts 18 leerlingen (12,68%) lazen al ooit een boek uit de ‘Vampire Diaries’ serie 

en amper 2 leerlingen (1,41%) las al ooit een boek uit de ‘True Blood’ serie.  

Dit valt misschien te verklaren door het feit dat het wat betreft verfilming hier gaat om 

televisieseries en niet om bioscoopfilms. ‘True Blood’ werd bovendien in België uitgezonden 

op Canvas als laatavondprogramma en met de specifieke vermelding dat het ‘nogal veel seks 

en geweld bevatte’. Dit heeft misschien een aantal leerlingen afgeschrikt om de serie te 

bekijken, of ze kregen er misschien geen toestemming voor van hun ouders. ‘True Blood’ 

wordt over het algemeen ook eerder beschouwd als een typische HBO-serie voor een ouder 

publiek dan onze testgroep, in tegenstelling tot ‘The Vampire Diaries’ dat wel gericht is op 

adolescenten.  

Als we even kijken naar de fans op sociale netwerksites en de kijkcijfers van het 

televisieprogramma ‘The Vampire Diaries’, zowel online als op televisie (in België wordt de 

serie uitgezonden op VijfTv), dan zien we dat er behoorlijk wat kijkers zijn. Ook in Amerika 

en Groot-Brittannië is het programma waanzinnig populair bij tieners en sleepte de serie 

bovendien al vele prijzen in de wacht waaronder de ‘Teen Choice Award’. 

Ook in de boekhandel wordt er blijkbaar flink ingezet op de bekendheid van de televisieseries, 

want de meest recente exemplaren van deze boekenseries hebben een cover die duidelijk 

verwijst naar de verfilming en met een vermelding ‘gekend van op televisie’. Hierbij moeten 
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we misschien ook opmerken dat de boeken van Charlaine Harris in de boekhandel ook de titel 

‘True Blood’ dragen en niet meer hun oorspronkelijke titel ‘Sookie Stackhouse Novel’.  

Hoewel het verhaal van ‘True Blood’ of ‘The Vampire Diaries’ dus in vele opzichten gelijkt 

op dat van de Twilight Saga, zet dit jongeren blijkbaar minder aan tot het lezen van de 

gelijknamige boeken dan de Twilightfilms. Kijken we dan even naar onze enquête onder 

vraag 4 - Wat is het laatste boek dat je gelezen hebt, niet voor school – (bijlage 5), dan zien 

we dat drie leerlingen aangeven dat een ‘Vampire Diaries’- boek het laatste boek is dat ze 

gelezen hebben. Alle drie kwamen ze hierbij terecht via de televisieserie, die dus voor 

sommigen toch een stimulans blijkt om het boek te lezen. Een van hen raadde het boek 

vervolgens ook aan zijn vriend aan.  

Opvallend hierbij is dat de vampierenboeken voornamelijk gelezen worden door meisjes. Van 

de 48 leerlingen die al een boek uit de Twilightserie lazen, zijn 41 meisjes (zie tabel bijlage 

3). Dit betekent dat bijna de helft van de meisjes uit onze testgroep al ooit een Twilightboek 

las, dit tegenover een kleine tien procent van de jongens. Ook van de 18 lezers van de 

‘Vampire Diaries’, zijn er slechts vier jongens. Dat maar weinig jongens interesse hebben 

voor de Twilightserie (of ‘The Vampire Diaries’) is echter niet zo vreemd, omdat het, zoals 

hierboven al gezegd, gaat om een liefdesverhaal. Als we kijken naar vraag 3 (zie grafiek 

hieronder), ‘Wat zijn jouw favoriete genres?’, zien we ook dat het genre ‘romantiek’ 

populairder is bij de meisjes dan bij de jongens. Zo’n 64 leerlingen (41,83%) duidden 

‘romantiek’ aan als favoriete genre, slechts een daarvan is een jongen.  
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Toch hebben de boeken ook een hoog fantasiegehalte en het genre fantasie is wel populair bij 

zowel jongens als meisjes: 26 meisjes (31,33%) geven dit aan als favoriet genre, tegenover 25 

jongens (35,71%). Blijkbaar weegt dit fantasie- element toch niet op tegen het romantisch 

karakter van de boeken en laten jongens het dus liever aan hen voorbij gaan, misschien ook 

uit angst om als ‘vrouwelijk’ bestempeld te worden, omdat er voor hen te weinig actie in zit 

of omdat ze de verhaallijn te traag vinden.  

1.1.4. Plaats 4: Pieter Aspe 

 

Op de vierde plaats volgt dan Pieter Aspe, van wie 39 leerlingen (27,46%) al ooit een boek 

lazen. Hier merken we op dat Aspe een auteur voor volwassenen is en hij dus de eerste 

schrijver is in de top-5 die niet tot het circuit van de jeugdliteratuur behoort. De jongeren van 

onze testgroep zijn echter op een leeftijd (16-18 jaar) waarop ze typisch nog zowel jongeren- 

als volwassenenliteratuur lezen. Voor vele jongeren is de jeugdliteratuur al te kinderachtig, 

maar de volwassenenliteratuur nog te complex en hierdoor ondervinden ze vaak 

moeilijkheden met boeken kiezen.
32

 

Sommige jongeren beginnen natuurlijk veel vroeger met het lezen van volwassenenromans, 

anderen blijven wat langer hangen bij de adolescentenromans en cross-over literatuur of lezen 

zowel jongerenromans als volwassenenliteratuur naast elkaar. Vanaf het vierde en zeker in het 

vijfde middelbaar worden de leerlingen via leeslijsten, groepswerken in de klas en verplichte 

literatuur wel gestimuleerd om volwassenenliteratuur uit te proberen. In het vierde middelbaar 

werd ondermeer een boek van Anne Provoost (‘Vallen’) besproken in de klas, een typische 

voorbeeld van cross-over literatuur. Hiermee bedoelen we boeken die het traditionele 

onderscheid tussen jeugd- en volwassenenliteratuur doorbreken en zowel door de jeugd als 

door volwassenen gelezen kunnen worden. Dit schooljaar kregen de leerlingen al de opdracht 

om ‘De Aanslag’ van Harry Mulish te lezen, een boek voor volwassenen, maar met een 

adolescent in de hoofdrol.  

Een vierde van de leerlingen las dus al ooit een boek van Aspe. Dit lijkt eerder weinig als men 

bedenkt dat er een gelijknamige televisieserie bestaat die gebaseerd is op de boeken, de 

boeken van Pieter Aspe steevast in de boeken top-10 terechtkomen, vaak een prominente 

plaats innemen in de boekhandel en er veel publiciteit is rond zijn werken. De leerlingen 

kregen bovendien het afgelopen trimester de opdracht om een boek te lezen van een Vlaamse 
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of Nederlandse schrijver (uitgezonderd Dirk Bracke). Aangezien Aspe toch een van 

Vlaanderens meest bekende schrijvers is, zou men verwachten dat veel leerlingen toch een 

boek van hem gelezen zouden hebben. Als we bovendien even terugkijken naar vraag 3 ‘Wat 

zijn jouw favoriete genres?’ (zie grafiek p.22), dan zien we dat het genre ‘thriller’ het meest 

populaire genre is bij de testgroep. Desondanks blijken de boeken van Pieter Aspe toch niet 

populair bij de leerlingen.  

Dit kunnen we misschien verklaren door te verwijzen naar hun leesontwikkeling en 

leesgeschiedenis. Onze testgroep heeft een veel langere geschiedenis in de jeugdliteratuur dan 

in de volwassenenliteratuur, waar sommige leerlingen misschien nog maar amper mee hebben 

kennisgemaakt. Er is dus een grotere kans dat de leerlingen een jeugdboek of een 

jeugdschrijver al gelezen hebben, omdat ze daar al meer ervaring mee hebben en omdat ze 

hier al meer tijd voor gehad hebben dan voor het lezen van volwassenenromans. Als we 

kijken naar de top-3 zien we dat deze ook overduidelijk bestaat uit werken uit de 

jeugdliteratuur (Twilight, Harry Potter, Dirk Bracke). Pas op de vierde plaats komt een werk 

uit de volwassenenliteratuur, dat duidelijk ook door veel minder leerlingen gelezen is. Voor 

leerlingen die nog maar net de overstap naar volwassenenliteratuur gemaakt hebben, zijn de 

boeken van Pieter Aspe misschien nog onbekend en daarom onbemind.  

Andere Vlaamse schrijvers 

Kijken we dan even naar de andere Vlaamse schrijvers voor volwassenen in het lijstje, dan 

zien we dat deze ook niet zo best scoren. Slechts 12 leerlingen (8,45%) lazen al ooit een boek 

van Tom Lanoye, toch ook een zeer bekende en geroemde Vlaamse schrijver, wiens 

‘Monstertrilogie’ onlangs nog verfilmd werd als tiendelige dramareeks ‘Het goddelijke 

monster’ op Een.  ‘De Helaasheid der dingen’, de succesroman van Dimitri Verhulst, die veel 

publiciteit kreeg en bovendien ook verfilmd is, werd ook slechts door 17 leerlingen gelezen.  

Dat de boeken van Tom Lanoye voorlopig nog niet zo bekend zijn bij de testgroep kan zijn 

omdat het hier vaak gaat om romans met tamelijk zwaarwichtige thema’s, zoals bijvoorbeeld 

het homohuwelijk, migratieproblematiek, politieke schandalen, racisme,… Voor vele 

jongeren kan de schrijfstijl ook een reden zijn om Tom Lanoye links te laten liggen, omdat 

deze erg complex en stilistisch is.  

Die nadruk op esthetiek en stijl vinden we bijvoorbeeld ook terug in ‘Het goddelijke monster’, 

de verfilming van Lanoye’s ‘Monstertrilogie’. De serie vertelt het verhaal van de ondergang 
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van de familie Deschryver, een vooraanstaande familie van ondernemers en politici. Hun 

familiegeschiedenis wordt vervolgens als brug gebruikt om een aantal economische en 

politieke crisissen en schandalen aan te kaarten in het België van eind 20
e
 eeuw. Afgezien van 

het moeilijke thema en de esthetiek, werd de serie ook gekenmerkt door een overvloed aan 

neurotische personages, tamelijk expliciete seksscènes en soms al te ingewikkelde 

plotwendingen. Hoewel jongeren misschien aangetrokken worden door het controversiële 

aspect en de erotische scènes, zijn er ook een aantal factoren die afremmend werken om de 

boeken te gaan lezen, bijvoorbeeld het feit dat er voldoende voorkennis nodig is van de 

politieke en economische context waarin het verhaal zich afspeelt. Zonder deze voorkennis is 

het namelijk vrijwel onmogelijk om het verhaal te snappen.  

‘De Helaasheid der Dingen’ van Dimitri Verhulst lijkt iets toegankelijker voor jongeren, 

omdat het hier in tegenstelling tot bij Tom Lanoye’s ‘Monstertrilogie’ niet gaat om een 

allegorisch verhaal. De verhaallijn is eenvoudiger, er is een grote inleefmogelijkheid, onder 

andere door het jonge hoofdpersonage en het geheel is allemaal iets luchtiger. De populaire 

film en zeker de bijhorende ludieke reclamecampagne met de groep naakte, fietsende mannen 

kan ook mee verklaren waarom bij onze jongeren Dimitri Verhulst meer gelezen wordt dan 

Tom Lanoye. ‘De Helaasheid der Dingen’ is een semi- autobiografisch verhaal over de 

miserie en armoede die de schrijver gekend heeft in zijn jeugd, levend in een marginale 

familie in het fictieve Reetveerdegem. We krijgen dus nog steeds een tamelijk zwaar, 

droefgeestig thema, maar omdat de auteur zijn situaties met zo veel humor weet te schetsen, 

komt het allemaal veel vlotter en minder somber over. Dat het dan toch niet zo heel populair 

is bij onze jongeren, zouden we misschien net zoals voor de boeken van Pieter Aspe kunnen 

wijten aan hun gebrek aan ervaring (zie hierboven). Bovendien is enkel ‘De Helaasheid der 

Dingen’ een echt succes geworden. De andere romans van Dimitri Verhulst kregen veel 

minder aandacht in de media, stonden minder lang of niet in de boeken top-10 en zijn in het 

algemeen dus ook minder bekend.  

1.1.5. Plaats 5: De Da Vinci Code 

 

‘De Da Vinci Code’, het spraakmakende boek van Dan Brown sluit de top- 5 af. Zo’n 36 

leerlingen hebben dit boek al gelezen. Net zoals Twilight en Harry Potter dankt het boek een 

groot deel van zijn populariteit waarschijnlijk aan zijn bekende verfilming en tamelijk 

controversieel thema.  
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1.2. De andere kant van de boeken- top: werken en auteurs die niet gelezen 

worden 

 

Er zijn echter ook een aantal boeken en auteurs die helemaal niet door de leerlingen gesmaakt 

worden (zie grafiek p15). De biografie van Steve Jobs, boeken uit de True Blood-reeks en de 

chicklits van Jill Mansell scoorden bijzonder slecht en werden ieder respectievelijk maar door 

twee leerlingen aangeduid. Over de True Blood- reeks hebben we het hierboven al gehad, dus 

dat behoeft geen verdere uitleg.  

1.2.1. De biografie van Steve Jobs 

 

Voor de biografie van Steve Jobs kunnen we opmerken dat de biografie niet bij de populairste 

genres hoort, maar dat toch 8,5% van de leerlingen het aanduidt als zijn of haar favoriete 

genre. Het is bovendien iets populairder bij meisjes dan bij jongens. Dat het boek gaat over 

het leven van een zakenman en pionier in de computerindustrie is waarschijnlijk de 

belangrijkste reden waarom het zo weinig gelezen wordt in onze testgroep. Niet iedereen is 

namelijk even geïnteresseerd in tamelijk specifieke en moeilijke thema’s als ICT en 

economie. Als we onder vragen 4 en 16 (zie bijlagen 5 en 6) bijvoorbeeld kijken naar de 

soorten biografieën die de leerlingen zelf opgeven, dan zien we dat het hier voornamelijk gaat 

om (auto) biografieën van sporters of andere beroemdheden (Messi, Svetlana Bolshakova), 

biografieën over historische figuren of gebeurtenissen (boek over Caesar of de 

vulkaanuitbarsting in Pompeï) of ontroerende levensverhalen van mensen die erg ingrijpende 

gebeurtenissen meemaakten (Natasha Kampush, Sabine Dardenne).  

1.2.2. Jill Mansell  

 

Ook de boeken van Jill Manssell blijken niet geliefd bij de leerlingen. Hoewel romantiek wel 

bij de populaire genres hoort, zeiden we eerder al dat dit voornamelijk voor de meisjes een 

favoriet genre is en dat jongens dit genre veel minder (of bijna niet) appreciëren (zie grafiek 

p.22). Het gaat hier bovendien ook om een meer specifiek genre binnen de romantiek, 

namelijk de chicklit; luchtige romantische fictie bedoeld voor jonge vrouwen en zonder de 

pretentie om literair hoogstaand te zijn. Omdat ‘chicklit’ geen keuzemogelijkheid was bij 

vraag 3, kunnen we moeilijk inschatten in hoeverre dit genre geliefd is bij onze testgroep. Een 

meisje gaf onder de optie ‘ander’ wel chicklit op als favoriete genre. De boeken van Jill 
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Mansell zijn alomtegenwoordig in de boekhandel en zeker rond de zomerperiode wordt er 

vaak reclame voor gemaakt en worden de romans beschreven als ideale vakantieliteratuur.
33

 

Ook vanuit vele vrouwentijdschriften is er vaak aandacht voor de romans, in de vorm van 

recensies en de mogelijkheid om de boeken goedkoper aan te schaffen via kortingsbons. Het 

tijdschrift ‘Flair’ organiseerde bijvoorbeeld ooit een schrijfwedstrijd waarin ze op zoek gingen 

naar ‘de Nederlandse Jill Mansell’. Hierbij mochten lezeressen een eigen chicklit insturen en 

het beste verhaal werd in hun tijdschrift gepubliceerd.  
34

 

Anna Tjalsma wees er al op dat vrouwentijdschriften steeds meer invloed krijgen op de 

literatuur. Populaire tijdschriften gericht op vrouwen gaan de concurrentie aan met kranten en 

besteden heel wat ruimte aan boeken, onder andere in de vorm van recensies en interview met 

(vrouwelijke) auteurs. Omdat vrouwen de grootste groep lezers vormen, zullen hun 

boekenaankopen steeds meer gaan bepalen wat de bestsellers worden en hierin kunnen zij 

gestuurd worden door informatie in damesbladen. 
35

 

Ondanks de promotie in tijdschriften, blijken de boeken van Jill Mansell niet populair bij de 

meisjes van onze testgroep; misschien omdat het genre ‘chicklit’ hen niet ligt of omdat de 

schrijfster hen toch niet bekend is. In de media is er buiten de tijdschriften bijvoorbeeld 

weinig of geen aandacht voor de schrijfster en geen enkele van haar werken werd ooit 

verfilmd. Het is bovendien ook niet duidelijk in hoeverre onze jongeren deze 

vrouwentijdschriften lezen en hierdoor beïnvloed worden. Uit vraag 10 (zie grafiek hieronder) 

kunnen we ook afleiden dat de leerlingen het maar matig belangrijk vinden dat een boek 

wordt vernoemd in een krant of tijdschrift. Toch 22 personen (14,38%) vinden het meestal 

belangrijk en voor 4 personen (2,61%) is het altijd een reden om een boek te lezen. Opvallend 

is dat het hier vooral gaat om meisjes. Jongens hechten er minder waarde aan dat een boek 

wordt vernoemd in een krant of tijdschrift. Bij vraag 5 ( zie bijlage 2 en 5) zien we vervolgens 

dat twee leerlingen opgeven dat ze hun laatste boek vonden via een tijdschrift. Ook dit zijn 

meisjes, wat de theorie van Tjalsma ondersteunt.  
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 www.flair.be/nl. 
35 Tjalsma 2010:40. 
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1.2.3. Santa Montefiore 

 

Hetzelfde kan gezegd worden voor de boeken van Santa Montefiore, ook romantische 

verhalen, voornamelijk bedoeld voor vrouwen en ook weinig gelezen door onze leerlingen.  

Afgelopen zomer werden ook deze boeken vaak gepromoot als ‘perfect om mee op vakantie 

te nemen’, werd er veel reclame gemaakt voor de romans onder andere in tijdschriften en in 

de boekhandel zelf en kon je de pocketversies vaak voordelig verkrijgen. Hoewel we hier 

kunnen spreken van een kleine zomerhype en de meeste boeken gedurende de zomermaanden 

een top-10 plaats bemachtigden, nam de aandacht na de zomervakantie sterk af en verdwenen 

de boeken daarna ook uit de boeken top-10. Hierna was er nog weinig aandacht voor de 

romans en de schrijfster in de media. Geen enkele van de boeken werd bovendien verfilmd. 
36

 

1.2.4. Karin Slaughter 

 

Dan is er ook nog Karin Slaughter, een relatief bekende thrillerschrijfster die ook regelmatig 

met haar boeken in de top-10 staat. Hoewel de thriller het meest populaire genre (zie grafiek 

p.22) is bij onze leerlingen, zijn er slechts 3 die al ooit een boek van deze auteur lazen. 

Vermoedelijk heeft dit te maken met de nog relatieve onbekendheid van de schrijfster. 

Hoewel er in de boekhandels wel redelijk wat aandacht voor de boeken is en ze regelmatig in 
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de top-10 staan, wordt er in de media weinig of niet over bericht en bestaat er ook geen 

verfilming van haar boeken.
37

 

1.2.5. Eten, Bidden, Beminnen – Elizabet Gilbert  

 

Ten slotte is er ook nog het boek ‘Eten, Bidden, Beminnen’ van Elizabeth Gilbert dat ondanks 

relatief grote media-aandacht ook slechts door 3 leerlingen gelezen werd. Na de populaire 

verfilming met Julia Roberts in de hoofdrol, kwam er meteen een nieuwe versie van het boek 

op de markt met een filmcover en stond de roman een hele tijd in de boeken top-10. Hoewel 

de film voor velen dus een stimulans was om het gelijknamige boek te gaan lezen, kan dat 

niet gezegd worden van onze testgroep. Hetzelfde zien we ook bij ‘Haar Naam Was Sarah’ 

van Tatiana De Rosnay. Dankzij een recente verfilming en bijhorende aandacht in de media 

kreeg de verkoop van deze roman ook een heuse opleving en belandde het ook gedurende 

enkele maanden in de boeken top-10. Ook dit boek blijkt echter niet gekend bij de testgroep, 

al werd het wel door meer leerlingen gelezen dan ‘Eten, Bidden, Beminnen’. 
38

 

Belang van top-10 en boekverfilming 

Hoewel de boeken uit de top-5 (behalve Dirk Bracke) allemaal verfilmd zijn (Voor Aspe 

weliswaar in de vorm van een televisieserie), een prominente plaats innemen in de 

boekhandel en lange tijd in de boeken top-10 stonden of staan, zien we dat deze factoren toch 

niet automatisch de sleutel tot succes zijn. Kijken we immers naar de minder populaire 

boeken, dan kunnen we besluiten dat een verfilming jongeren niet altijd aanzet tot het lezen 

van het gelijknamige boek (‘Haar naam was Sarah’, ‘Eten, Bidden, Beminnen’, …). Ook 

boeken waar in de boekhandel veel aandacht voor is/was of boeken uit de top-10 (Karin 

Slaughter, Jill Mansell, De Aardkinderenserie, ‘De Eenzaamheid van Priemgetallen’,…) 

lijken niet altijd even bekend bij de testgroep.  
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Als we de boeken top-10 vergelijken met de resultaten op vraag 10, dan zien we dat de 

leerlingen toch antwoorden dat ze het relatief belangrijk vinden bij het kiezen van een boek 

dat het werk in de boeken top-10 staat of heeft gestaan (zie grafiek hierboven). De film van 

het boek gezien hebben lijkt een nog grotere rol te spelen in hun keuzeproces en is voor bijna 

20% van de leerlingen zelfs ‘altijd’ belangrijk bij het kiezen van een boek (zie grafiek 

hierboven). Bij vraag 5 (zie bijlage 2 en 5) zien we ook dat heel wat leerlingen antwoorden 

dat ze bij hun boek terechtkwamen via de verfilming. Hierover later meer als we dieper 

ingaan op de keuzestrategie. 
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Rol van populaire boeken in het literaire keuzeproces 

 

 

 

 

 

 

 

Bij vraag 6 (Als je op zoek bent naar een boek, wat doe je dan?) zagen we ook al dat de meest 

gebruikte strategie voor het zoeken van boeken rondkijken in de bib of boekhandel is (zzie 

grafiek hierboven). Zoals we nog zullen zien, lijkt vraag 5, waarbij de leerlingen moesten 

aangeven hoe ze bij hun laatst gelezen boek terechtkwamen, dit deels te bevestigen (zie 

bijlage 2 en 5). Een groot deel van de leerlingen die de vraag invulden gaf aan dat ze hun 

boek vonden in de boekhandel (11,94%). Toch blijkt reclame of een prominente plaats in de 

boekhandel zoals we hierboven al zagen ook niet altijd succes te garanderen.  

Als we tenslotte het lijstje van boeken en auteurs onder vraag 27 algemeen bekijken (zie 

bijlage 3) en Dirk Bracke even buiten beschouwing laten, dan kunnen we besluiten dat slechts 

weinige van deze ‘bekende en populaire’ werken en schrijvers ook effectief bij de leerlingen 

bekend zijn en door hen gelezen worden. De meeste leerlingen duiden slechts twee of drie 

werken uit de lijst aan en heel wat leerlingen geven ook aan geen enkel werk of auteur 

gelezen te hebben. Dit is niet zo verwonderlijk als we even terugkijken naar vraag 26 waarin 

aan de leerlingen gevraagd werd of ze het belangrijk vinden om populaire boeken te lezen. 

Hier kunnen we zien dat de overgrote meerderheid van de leerlingen het volstrekt 

onbelangrijk vindt om bekende of populaire boeken te lezen. Slechts 2 leerlingen van de 153 

gaven aan het zeer belangrijk te vinden om mee te zijn met de trends in boekenland (zie 

grafiek hieronder).  
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2. De invloed van de peer group op het literaire keuzeproces 

 

2.1. Ervaren jongeren peer pressure om bepaalde populaire boeken te lezen?  

 

 

Onder vraag 23 werd de jongeren gevraagd of er volgens hen boeken zijn die je moet lezen 

om erbij te horen. De grote meerderheid van de leerlingen, 144 van de 153 (94,12%), vindt 

van niet (zie grafiek hierboven). Slechts 9 leerlingen (5,88%) vinden van wel. Hieruit blijkt 

dat er weinig of geen peer pressure is om bepaalde populaire boeken te lezen . Ook de 

antwoorden op vragen 20, 21 en 22 (zie bijlage 4) lijken in die richting te wijzen. De 

meerderheid van de leerlingen (57,52%) leent nooit boeken uit aan vrienden, spreekt niet met 

zijn of haar vrienden over boeken (54,25%) en geeft bovendien ook aan dat er in hun 

vriendengroep niet gelezen wordt (9,8%), slechts sommigen van hun vrienden lezen (70,59%) 

of dat ze zelfs helemaal niet weten of hun vrienden lezen of niet (7,84%). Hieruit kunnen we 

afleiden dat lezen blijkbaar geen belangrijk gespreksonderwerp is voor jongeren en dat er 

weinig aandacht aan besteed wordt in de vriendenkring. Saedeleer geeft een mogelijke 

verklaring voor het feit dat lezen een weinig besproken gespreksonderwerp is onder jongeren 

door te zeggen dat lezen nog steeds geen ‘cool imago’ heeft. En imago is voor adolescenten 

net erg belangrijk.
39

 

Ook uit een studie van Liesbeth Verhamme aan de Universiteit Gent bleek al dat lezen geen 

hot topic is onder jongeren. Dit zou komen omdat jongeren lezen beschouwen als een 
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individuele aangelegenheid. Jongeren komen graag samen om samen dingen te doen en met 

elkaar te praten. Aan de hand van boeken kan je echter je sociaal contact moeilijk of niet 

onderhouden, want de kans is namelijk klein dat je vrienden hetzelfde boek gelezen hebben en 

hier dus over mee kunnen praten. Om deze reden is het vaak ‘not done’ om over boeken te 

praten, dit in tegenstelling tot televisie en film, die wel aanvaard worden als 

gespreksonderwerp. Als je ergens over wil meepraten, is het goed om dezelfde programma’s 

te kijken. Televisieprogramma’s en nieuwe weetjes die op tv getoond worden, zijn namelijk 

een favoriet onderwerp om onder vrienden over te praten. Zoals we ook in ons onderzoek 

zagen, is de druk bij jongeren om bepaalde boeken te lezen veel minder. 
40

 

2.1.1. Even inzoomen op de leerlingen die populaire boeken wel belangrijk vinden  

Als we in ons onderzoek even kijken naar de negen leerlingen die positief antwoordden op 

vraag 23, dan zien we ten eerste dat het voornamelijk meisjes zijn (zie bijlage 9). Slechts twee 

van deze negen leerlingen zijn jongens. Een van deze jongens gaf bovendien ‘de Seksbijbel’ 

(Goedele Liekens) op als boek dat je moet gelezen hebben, “omdat hij in een jeugdvereniging 

zit waar iedereen er voortdurend over praat” (of het hier om het boek gaat of over het 

onderwerp ‘seks’ op zich is niet duidelijk). Als we naar zijn andere antwoorden kijken, zien 

we dat het hier gaat om een jongen die weinig of niet leest (1à2 boeken het afgelopen jaar) en 

dan voornamelijk strips of biografieën (enige favoriete genres). Bovendien vindt hij het 

helemaal niet belangrijk om populaire boeken te lezen, spreekt hij nooit met vrienden over 

boeken en leent hij ook nooit boeken uit aan vrienden. Deze jongen vindt lezen overduidelijk 

niet interessant en lezen lijkt ook van geen enkel belang in zijn vriendenkring. Dit boek heeft 

hij waarschijnlijk gelezen, om ‘mee’ te zijn met de andere leden van zijn jeugdvereniging, die 

blijkbaar vaak over dit boek praten, misschien om stoer te doen of omdat praten over seks nu 

eenmaal belangrijk is voor jongeren op die leeftijd. Een onecht antwoord om te provoceren of 

stoer over te komen bij zijn klasgenoten is echter ook niet uitgesloten.  

                                                             
40 Verhamme 2008: 76-78. 
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Uit de resultaten van vraag 23 blijkt dat meisjes boeken dus blijkbaar vaker zien als middel 

om erbij te horen, in tegenstelling tot jongens. Als we even kijken naar de grafiek, dan zien 

we dat voor de hele testgroep de cijfers voor de boekemijders
41

 bij meisjes en jongens 

ongeveer dezelfde zijn. Er zijn echter opvallend meer jongens die meer dan twintig boeken 

lazen het afgelopen jaar: 31% van de jongens is een boekenliefhebber, dit tegenover slechts 

17% bij de meisjes. Als we kijken naar vraag 20 (zie bijlage 4), dan zien we dat er meer 

meisjes aangeven dat er niemand in hun vriendenkring leest (14,5 % tegenover 8,6% bij de 

jongens) en juist meer jongens aangeven dat er veel van hun vrienden lezen (15,7% tegenover 

4,82% bij de meisjes).  

Kijken we echter naar de antwoorden op vragen 21 en 22 (zie bijlage 4), dan zien we dat 

meisjes veel meer dan jongens met hun vrienden praten over boeken en vaker boeken aan 

elkaar uitlenen. Dit zou kunnen verklaren waarom er voornamelijk meisjes positief 

                                                             
41 Termen ontleend aan Stalpers 2007 
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antwoordden op vraag 23: de rol van lezen en boeken in de vriendenkring lijkt groter bij 

meisjes, waardoor ze misschien sneller een boek zullen lezen om erbij te horen en mee te 

kunnen praten. Bovendien ligt het percentage meisjes dat aangeeft vaak met trends (zie 

grafiek hieronder) mee te gaan ook iets hoger dan bij de jongens (15,67% tegenover 10% bij 

de jongens), waardoor ze misschien ook sneller vinden dat je een bepaald populair boek 

gelezen moet hebben. Meisjes mogen dan sneller geneigd zijn een boek te lezen om erbij te 

horen, vraag 26 toont echter wel aan dat meisjes en jongens het ongeveer even (on)belangrijk 

vinden om populaire boeken te lezen (zie grafiek p.32).  

 

Van de negen leerlingen die positief antwoorden op vraag 23 zijn de meesten overduidelijk 

boekenliefhebbers die het afgelopen jaar minstens twintig (sommige zelfs meer dan dertig) 

boeken lazen. Dat lezen voor deze leerlingen belangrijk is, ook in de vriendenkring, kunnen 

we bovendien afleiden uit hun antwoorden op vragen 20,21, 22 en 26 (zie bijlage 9). De 

meeste van deze leerlingen antwoorden dat veel van hun vrienden of op zijn minst sommigen 

van hun vrienden lezen (slechts één van de negen geeft aan dat er niet gelezen wordt in haar 

vriendenkring) en dat ze soms tot vaak met hun vrienden over boeken spreken (slechts één 

leerling, de jongen die ‘de Seksbijbel’ opgaf, zegt nooit met zijn vrienden over boeken te 

praten, maar hij behoort niet tot de veellezers).  Van de negen leerlingen leent de meerderheid 

ook soms tot vaak boeken uit aan vrienden. Twee leerlingen geven aan dit nooit te doen. Bijna 

alle negen geven ze bovendien aan dat ze het toch een beetje belangrijk vinden om populaire 

boeken te lezen. Hierop zijn slechts twee uitzonderingen die het helemaal niet belangrijk 

vinden om populaire boeken te lezen; de jongen die ‘de Seksbijbel’ opgaf en een meisje uit 

een wetenschapsrichting.  
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Hierbij kunnen we opmerken dat behalve dit ene meisje, alle andere leerlingen uit een 

talenrichting komen. Dit is langs de ene kant logisch, omdat leerlingen die graag en veel 

lezen, waarschijnlijk sneller voor een talenrichting zullen kiezen, juist omdat ze veel interesse 

hebben voor boeken en taal. Langs de andere kant moeten we ook niet uitsluiten dat vele 

leerlingen juist voor een talenrichting kiezen om zo moeilijke wetenschapsvakken te 

vermijden. Dat iemand uit een talenrichting komt, wil dus niet automatisch zeggen dat hij of 

zij ook van boeken houdt of een boekenliefhebber is, al geldt dat voor deze negen leerlingen 

blijkbaar wel. Omgekeerd vinden we ook boekenliefhebbers terug in wetenschappelijke 

richtingen. We kunnen besluiten dat de groep die positief antwoordde op vraag 23 er een is 

waarin veel gelezen wordt, waar redelijk wat interesse is voor populaire boeken en waar lezen 

ook van belang is in de vriendengroep.  

2.1.2. Invloed van de ouders op het leesgedrag 

Het onderzoek van Cedric Stalpers uit 2007 lijkt deze resultaten te ondersteunen. Hij 

beschrijft in zijn boek ‘Het verhaal achter de lezer’ onder andere dat ouders het leesgedrag 

van hun kinderen kunnen beïnvloeden door hen mee te nemen naar de bibliotheek, hen 

verhalen voor te lezen en het goede voorbeeld te geven door zelf regelmatig een boek te lezen. 

Jongeren uit een gezin waarin veel wordt gelezen en waarin veel over boeken gesproken 

wordt maken namelijk vijf keer meer kans om een positieve houding tegenover lezen te 

ontwikkelen dan jongeren uit gezinnen waarin weinig tot niet gelezen wordt. Hoewel mijn 

onderzoek zich voornamelijk focust op de rol van de vriendengroep, is het misschien 

interessant om ook even kort te kijken naar de beïnvloeding van de ouders op het leesgedrag 

van jongeren om te zien of we dit ook bij onze testgroep terugvinden. 
42

 

In onze enquête zien we dat van de veertien jongeren die positief antwoorden op vragen 23 

en/of 24 er maar één leerling is die aangeeft dat zijn ouders nooit lezen (zie bijlage 9). Alle 

andere leerlingen komen duidelijk uit een gezin waar soms tot vaak gelezen wordt, soms door 

beide ouders, soms is er slechts een van de twee ouders die regelmatig tot vaak leest. De 

meerderheid van deze jongeren praten ook soms tot vaak met hun ouders over boeken. Slechts 

3 van de 14 jongeren geven aan dit nooit te doen.  

Volgens Stalpers lijkt de beïnvloeding van de ouders echter vooral voor jongere kinderen te 

gelden, want als de kinderen opgroeien gaan de ouders zich steeds minder met hun leesgedrag 

                                                             
42 Stalpers 2007:5;37. 
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bemoeien. Adolescenten komen bovendien meer los van hun ouders en gaan hun gedrag 

steeds meer spiegelen aan dat van leeftijdsgenoten (peer group control). Ook in hun 

leesgedrag groeien ze meer naar hun vriendengroep toe en verder weg van de leesattitude van 

de ouders. 
43

 

Ook Christine Lemaire is het hiermee eens. Volgens haar kunnen ouders het leesgedrag van 

hun kind nog wel sturen door bijvoorbeeld boeken cadeau te geven of boeken aan te raden, 

maar op deze leeftijd wordt de boekenkeuze van jongeren vooral beïnvloed door vrienden en 

soms door de leerkracht. 
44

Dit toenemend belang van leeftijdgenoten en vrienden is volgens 

Raukema en andere niet zo verwonderlijk. Jongeren zijn in de loop van de adolescentie 

namelijk steeds minder thuis, waardoor ze minder tijd doorbrengen met hun ouders en juist 

meer met hun vrienden. 
45

 

2.1.3. De invloed van vrienden op het leesgedrag  

Uit het onderzoek van Stalpers blijk dat de invloed van de vriendengroep matig positief is. 

Hoewel jongeren niet vaak met elkaar over boeken praten, keuren ze het lezen zelden af, wat 

er op wijst dat er op lezen toch geen taboe rust en het dus in principe geen slecht imago heeft. 

Verder blijkt dat jongeren met een lezende vriendengroep vier keer zo veel kans maken om 

zelf graag en veel te lezen, dit in tegenstelling tot de boekenmijders die zich vaak in 

vriendengroepen bevinden waarin weinig tot niet gelezen wordt. Tieners die goed zijn in 

lezen en vaak lezen blijken doorgaans een vriendengroep te hebben waarin veel gelezen wordt 

en vaak over boeken gepraat wordt. Zoals we hierboven al zagen, wijzen de resultaten van dit 

onderzoek in dezelfde richting. 
46

 

Dat veellezende jongeren vaak een leesenthousiaste vriendenkring hebben, zou volgens 

Stalpers kunnen komen omdat we, in tegenstelling tot onze ouders, onze vrienden zelf kunnen 

kiezen op basis van gelijkenissen in interesses, gedrag, karakter,… Het leesgedrag van 

jongeren hoeft dus niet beïnvloed te worden door vrienden, maar jongeren kiezen hun 

vrienden omwille van overeenkomsten in gedrag en dergelijke die er al zijn. Een graag 

                                                             
43 Stalpers 2007:37. 
44

 Lemaire 2004:10. 
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 Raukema e.a. 2002: 31. 
46 Stalpers 2007:40-41. 
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lezende jongere kiest als vriend misschien voor iemand die graag leest, juist omdat hij of zij 

dat zelf ook graag doet. 
47

 

Toch heeft het onderzoek van Stalpers ook uitgewezen dat de vriendengroep jongeren kan 

sturen in hun leesgedrag, ondanks hun persoonlijke houding ten opzichte van lezen. Twee 

jongeren met dezelfde houding ten opzichte van lezen, maar met een verschillende 

vriendengroep (leesenthousiast versus niet leesenthousiast) kunnen bijvoorbeeld omwille van 

hun vrienden toch ander leesgedrag gaan vertonen: de jongere met de vriendengroep waar 

lezen positief beschouwd wordt en waar vaak gelezen wordt, zal meer lezen dan de andere, 

mogelijk omdat hij of zij wil kunnen meepraten met zijn of haar vrienden als er over boeken 

gesproken wordt. De lezer met de vriendengroep waarin weinig gelezen wordt, zal deze 

‘druk’ minder voelen en dus ook minder lezen.
48

 

Als we nog even terugkeren naar onze resultaten, dan merken we dat er buiten de zes 

boekenliefhebbers ook nog een boekentwijfelaar is (10-19 boeken het afgelopen jaar) en 

vervolgens zijn er ook nog twee leerlingen die weinig of niet gelezen hebben het afgelopen 

jaar; drie tot vijf boeken waarvan een of twee niet voor school (zie bijlage 9). Een van deze 

twee leerlingen is, zoals reeds gezegd, de jongen die ‘De Seksbijbel’ als antwoord opgaf. De 

tweede leerling is een meisje dat ‘Twilight’ opgaf als boek dat je zeker gelezen moet hebben 

om erbij te horen. Dit kan erop wijzen dat de ‘Twilight’-boeken zelfs voor niet-lezers toch nog 

aanzien worden als ‘belangrijk om gelezen te hebben’. Bij ‘Twilight’ kunnen we spreken van 

een echte hype die nog eens versterkt wordt door de verfilming. Zoals we bij vraag 27  zie 

grafiek p.15 en bijlage 3) kunnen zien, is het een boek dat veel leerlingen gelezen hebben, 

waar veel rond te doen geweest is in de media (vaak in het nieuws, lange tijd in de boeken 

top-10, vele artikels in tijdschriften, populariteit van de acteurs,…) en waar waarschijnlijk 

onder jongeren ook veel over gepraat werd en wordt. Dit kan dus (ook voor boekenmijders) 

een reden zijn om in de boeken te beginnen, omdat ze mee willen praten als het onderwerp in 

hun vriendenkring aan bod komt. Een bedenking hierbij is dat het meisje aangeeft dat ze het 

belangrijk vindt om ‘Twilight’ gelezen te hebben en dit terwijl er een verfilming van het boek 

bestaat die tamelijk getrouw blijft aan het boek. Blijkbaar is ‘de film van het boek’ gezien 

hebben toch niet altijd voldoende.  
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2.2. Theorie omgezet in praktijk: hebben de leerlingen zelf al ooit een boek 

gelezen onder peer pressure? 

 

Vraag 23 kunnen we vervolgens koppelen aan vraag 24 waarin de leerlingen moesten 

aanduiden of ze zelf wel eens ooit een boek lazen, omdat ze het gevoel hadden dat ze anders 

niet konden meepraten. Algemeen zien we dat de overgrote meerderheid hierop negatief 

antwoordt (zie grafiek hierboven). Slechts acht leerlingen (5,23%) geven toe al ooit een boek 

gelezen te hebben om mee te kunnen praten. Dit strookt met de antwoorden op vragen 21 en 

22 (zie bijlage 4) die aantonen dat boeken niet zo’n grote rol spelen in de vriendenkring van 

jongeren: de meerderheid van onze testgroep spreekt immers nooit met zijn of haar vrienden 

over boeken en ze lenen ook nooit boeken aan elkaar uit.  

Hierbij moeten we een aantal opmerkingen maken. Ten eerste dat van de negen leerlingen die 

positief antwoordden op vraag 23 (zie bijlage 9), slechts drie leerlingen ook aangeven zelf in 

de praktijk boeken te lezen om erbij te kunnen horen. De andere zeven vinden blijkbaar wel 

dat er boeken zijn die je echt gelezen moet hebben, maar lazen nooit zelf een boek, omdat ze 

zich daar door groepsdruk toe verplicht voelden. Dit valt misschien te verklaren doordat de 

meeste van deze leerlingen boekenliefhebbers zijn, die geen hype nodig hebben om een boek 

vast te nemen en veel van deze populaire boeken waarschijnlijk al gelezen hebben, voordat 

hun vrienden (die misschien minder vaak lezen) erover beginnen te praten.  

Ten tweede zien we dat het hier, net zoals bij vraag 23, weer voornamelijk gaat om meisjes, 

boekentwijfelaars en boekenliefhebbers en leerlingen uit talenrichtingen. Als we kijken naar 

de titels die de leerlingen opgeven (zie bijlage 9), dan zien we dat vele titels overeenkomen 
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met die uit vraag 23; ‘Harry Potter’, ‘Twilight’, ‘De hongerspelen’, ‘The Vampire Diaries’; 

titels die ook al aan bod kwamen bij vraag 27. Verder worden ook nog ‘Het Engelenhuis’ van 

Dirk Bracke en ‘De Dwergen’, een fantasyboek van Marcus Heitz genoemd.  

Een derde opmerking is dat als we vervolgens in het algemeen kijken naar de werken die 

genoemd worden onder vraag 23 en 24, dan zien we dat dit voornamelijk werken zijn die 

behoren tot de jeugdliteratuur (zie bijlage 9). Enkel ‘de Seksbijbel’ van Goedele Liekens en 

‘De Dwergen’ van Marcus Heitz zijn boeken voor volwassenen. Zo goed als alle genoemde 

boeken horen bovendien thuis onder het genre fantasy. Dit komt overeen met de resultaten 

voor vraag 3 (zie grafiek p.22) waarin we zien dat dit genre zowel bij jongens als bij meisjes 

tamelijk populair is. Vraag 3 toont echter ook aan dat de thriller het meest geliefde 

boekengenre onder jongeren is. Toch gaf geen enkele leerling een thriller op als boek dat je 

echt gelezen moet hebben of als boek dat hij of zij al ooit las om mee te praten met anderen. 

Dit zouden we kunnen verklaren doordat het genre ‘thriller’ eerder bij de 

volwassenenliteratuur hoort en minder voorkomt in de jeugdliteratuur, dit in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld fantasy, een genre voor zowel jongeren als volwassenen, denk maar aan de 

‘Harry Potter’- boeken.  

Rond boeken zoals ‘Harry Potter’ en ‘Twilight’ zal er bovendien sneller een hype ontstaan, 

net omdat er ook vanuit de jongerencultuur veel aandacht aan besteed wordt. Het feit dat een 

boek een ‘hype’ is, is waarschijnlijk een niet onbelangrijke factor voor jongeren om het boek 

te gaan lezen en erover te praten, juist omdat ze mee willen zijn met de trends. Bij het genre 

‘thriller’ werkt die factor ‘hype’ misschien minder door, juist omdat het minder onderdeel is 

van de jongerenliteratuur en –cultuur. Dit zien we ook als we kijken naar de andere titels die 

de jongeren opgeven. Deze behoren zoals gezegd bijna allemaal tot de jeugdliteratuur.  

Een andere reden waarom ze er zelf wel van genieten om een thriller te lezen, maar niet per se 

vinden dat anderen het ook moeten lezen is misschien de marketing. Boeken zoals Twilight en 

Harry Potter worden als echte bestsellers op de markt gezet, waardoor het sneller belangrijk 

lijkt om ze gelezen te hebben. Thrillers daarentegen lijken meer te teren meer op het succes 

van het genre zelf of van een bepaalde auteur, maar minder op het succes van een bepaalde 

titel.  

Een laatste opmerking is dat een groot aantal titels die genoemd worden, ook terugkomen in 

de top-5 van vraag 27 (zie grafiek p.15 en bijlage 3), zoals ‘Harry Potter’ (vier keer 

vernoemd) en ‘Twilight’ (drie keer vernoemd). Ook de andere titels die ze opgaven, buiten 
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‘De Seksbijbel’, ‘de Kronieken van Narnia’ en ‘De Dwergen’ zijn werken uit het lijstje van 

vraag 27: ‘de Hongerspelen’, ‘The Vampire Diaries’, ‘Het Engelenhuis ’,‘Eragon’ en 

Tolkiens ‘The Lord of the Rings’. Ondanks het feit dat het hier gaat om boeken die toch een 

zekere bekendheid hebben of hadden, zagen we bij vraag 27 al dat slechts weinig leerlingen 

ze effectief gelezen hebben. Toch worden ze hier onder vraag 23 opgegeven als belangrijke 

boeken die je moet gelezen hebben om erbij te horen. Het belang van deze boeken in de 

vriendenkring van deze jongeren is misschien ook vooral te danken aan de gelijknamige 

films. Van alle genoemde boeken (behalve ‘de Seksbijbel’ en ‘De Dwergen’) bestaat immers 

een verfilming (of in het geval van ‘The Vampire Diaries’ een televisieserie) die erg populair 

is bij jongeren.  

  



43 
 

3. Waarop baseren jongeren zich bij het kiezen van een boek?  

Uit vele onderzoeken is al gebleken dat vele jonge lezers niet weten wat te lezen en hoe het te 

zoeken. Een positieve leeservaring staat of valt echter met de keuze van een geschikt boek. 

Toch blijkt de boekenkeuze voor veel jongeren vaak net de moeilijkste stap in het leesproces. 

In het volgende deel zullen we dan ook dieper ingaan op de informatiebronnen die jongeren 

gebruiken bij het vinden van een geschikt boek en hoe ze juist te werk gaan.  

3.1. Wat lezen jongeren zoal?  

Bij vragen 4 en 5 werd de leerlingen daarom gevraagd wat het laatste boek was dat ze uit 

zichzelf gelezen hadden (niet voor school) en hoe ze bij dit boek terecht kwamen (zie bijlage 

2 en 5). De boeken die het meest genoemd werden, zijn boeken uit de ‘Harry Potter’- serie, 

werken van Dan Brown, Pieter Aspe of Dirk Bracke, ‘De Hongerspelen’ en ‘The Vampire 

Diaries’; werken waarvan bij vraag 27 (zie grafiek p.15 en bijlage 3) ook al bleek dat ze 

populair zijn bij onze testgroep. Enkel de ‘Twilight’- saga scoort bij vraag 4 wat minder, want 

het wordt slechts door één leerling vernoemd.  

Onze jongeren lazen voornamelijk werken uit de jeugdliteratuur (55,97%), maar er kwamen 

ook een heel aantal volwassenenromans aan bod (44,03%).  

Qua genres zien we dat voornamelijk fantasy, avontuur en strips het best scoren, op de voet 

gevolgd door romantiek, thriller, drama en non-fictie (zie bijlage 2). Dat stripverhalen 

populair zijn bij jongeren hoeft niet te verbazen. Het lezen van een strip vergt immers minder 

inspanning en het duurt ook minder lang om een volledig verhaal uit te lezen. Dat het lezen 

van stripverhalen door veel jongeren als meer ontspannend ervaren wordt dan het lezen van 

romans kan ondermeer ook verklaard worden doordat de tekst ondersteund wordt door 

tekeningen. Zo moeten de jongeren zich niet meer inspannen om personages en ruimtes voor 

te stellen en kost lezen heel wat minder moeite.
49

 

De resultaten van vraag 4 komen overeen met wat we al zagen bij vraag 3 waarin jongeren 

hun favoriete genres moesten aanduiden (zie grafiek p.22). Genres die volledig uit de boot 

vallen zijn de graphic novel en poëzie. Bij vraag 3 vermelden slechts 3 leerlingen ‘graphic 

novel’ als favoriete genre en slechts 8 leerlingen antwoorden dat ze houden van poëzie. Bij de 

vraag waarin de leerlingen hun laatst gelezen boek moesten opgeven, is er geen enkele 

                                                             
49 Verhamme 2008:72. 



44 
 

leerling die een graphic novel of poëziebundel opschrijft. Hetzelfde zien we bij de vraag over 

aangeraden boeken: graphic novels of poëtische werken worden niet door onze testgroep 

aangeraden (zie bijlage 2).  

Voor de graphic novel, een kwalitatieve strip met complexe verhaallijn, kunnen we misschien 

verwijzen naar de relatieve onbekendheid van het genre. In iedere klas waar de enquête werd 

afgenomen, was er namelijk wel een leerling die zijn hand opstak om te vragen wat een 

graphic novel juist was, vaak gevolgd door instemmend gemompel van zijn of haar 

klasgenoten die het antwoord overduidelijk ook schuldig bleven. Na het bekijken van een 

voorbeeld (Tolkiens ‘The Hobbit’), waren de meningen vaak verdeeld. Sommigen vonden het 

‘cool’, ‘knap gemaakt’ of ‘echt nog wel de moeite om eens te proberen’, de meerderheid 

bestempelde het echter als een ‘lelijke of te moeilijke strip’, zeker onder de meisjes was er 

weinig enthousiasme.  

 

3.2. Welke bronnen gebruiken jongeren bij het vinden van een geschikt boek? 

Als we dan even kijken naar hoe ze bij deze boeken terecht gekomen zijn, dan zien we dat de 

meeste jongeren hun boek vonden door gewoon wat in de boekhandel rond te kijken (zie 

bijlage 2 en 5). Velen vonden hun boek ook, omdat het toevallig bij hen thuis in de 

boekenkast stond, of door  een bibliotheekbezoek. Andere redenen die jongeren opgeven voor 

het lezen van hun laatste boek, zijn de volgende: ze hebben het boek cadeau gekregen, het 

boek is een deel van een reeks of trilogie, ze kennen het boek via televisie of ze hebben de 

film van het boek gezien. Boekenbeurs, tijdschriften, goede kritieken, het internet of sociale 

media zetten jongeren minder aan om een boek te gaan lezen.  

Kelderman en Janssen deden in hun publicatie ‘informatiegebruik door lezers’ naar aanleiding 

van een Duits onderzoek uit 1999 de volgende voorspelling: ‘Gezien de snelle groei van het 

aantal internetaansluitingen en de belangstelling van jongeren voor dit medium, is het 

waarschijnlijk dat het gebruik van internet als informatiebron voor boeken in de komende 

jaren zal toenemen’.
50

 Voor onze jongeren lijkt dit echter nog niet het geval te zijn. De 

overgrote meerderheid van de jongeren (26,12%) kwam namelijk bij zijn boek terecht, omdat 

anderen hen dit aangeraden hadden; bijvoorbeeld door leestips die ze kregen van vrienden of 
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vriendinnen (34,29%), broers of zussen (28,57%), de ouders (25,71%) of andere familieleden 

(11,43%) .  

Deze antwoorden komen ongeveer overeen met de antwoorden op vraag 6 waarin de 

leerlingen moesten aanduiden wat ze juist doen als ze op zoek zijn naar een goed boek (zie 

grafiek p.31). In volgorde van belangrijkheid krijgen we de volgende antwoorden: ze kijken 

wat rond in de bib of boekhandel, ze kiezen een boek van een auteur die ze kennen en 

waarvan ze weten dat die hen bevalt, ze vragen leestips aan vrienden of ouders of ze kiezen 

uit een lijst op school. Zoals we ook al zagen bij vraag 5 , zien de leerlingen boekenbeurzen 

en het internet blijkbaar zelden als een middel om een goed boek te vinden(zie bijlage 2 en 5). 

Ook boekenpakketten vanuit de school of leestips vragen aan de leerkracht scoren beiden 

slecht. Hoewel de leerkracht diegene is die de leerlingen het meest aanzet tot lezen, is zijn of 

haar invloed op het leesgedrag van de jongeren beperkt. Volgens Stalpers komt dit doordat hij 

of zij sociaal het verst van de leerlingen afstaat. Uit onderzoek blijkt dat als de ouders zich 

inspannen om een positief leesklimaat te creëren, hun kind zo’n vijf keer meer kans maakt om 

een boekenliefhebber te worden. Als de leerkracht eenzelfde poging doet om het lezen te 

bevorderen, is de kans maar anderhalf keer zo groot dat jongeren graag zullen lezen.
51

 

Als we de antwoorden op vraag 6 (zie grafiek p.31) vergelijken met die van vraag 5 (zie 

bijlage 2 en 5), dan zien we enkele verschillen. ‘Ik kies een boek van een auteur die ik goed 

vind’ wordt bij vraag 5 slechts door vier leerlingen aangehaald, terwijl het volgens de 

resultaten van vraag 6 de tweede belangrijkste strategie is voor leerlingen om een boek te 

zoeken. ‘Ik kies uit een lijst voor school’ wordt bij vraag 5 ook door niemand vermeld, 

misschien omdat ze deze strategie vooral gebruiken als ze een boek moeten zoeken dat ze 

verplicht voor school moeten lezen en minder voor boeken die ze lezen in hun vrije tijd.  
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3.2.1. Gebruiken jongeren andere strategieën voor het zoeken naar anderstalige 

literatuur?  

 

De leerlingen werd ook gevraagd of ze wel eens anderstalige literatuur lazen (zie grafiek 

hierboven) en of ze dan dezelfde tactieken gebruikten als bij het zoeken naar Nederlandstalige 

boeken. Zo’n 41,18% van de leerlingen geeft aan nooit anderstalige literatuur te lezen, 

49,02% soms, 7,84% vaak en 1,96% geeft aan alleen nog anderstalige boeken te lezen. Van 

de leerlingen die wel eens anderstalige boeken lezen, geeft 70% aan dat hij of zij op dezelfde 

manier te werk gaat als bij het zoeken naar een gewoon Nederlandstalig boek. De rest van de 

leerlingen (30%) gaat anders te werk als ze op zoek zijn naar een anderstalig boek (zie grafiek 

hieronder).  
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De meesten onder hen geven aan dat ze enkel anderstalige literatuur lezen als dit moet voor 

school. Ze lezen dan het opgegeven werk, kiezen uit een verplichte lijst of kijken rond in de 

mediatheek van de school. Leerlingen die ook in hun vrije tijd anderstalige literatuur lezen 

voor hun plezier, antwoorden onder andere dat ze enkel Engelstalige reeksen of trilogieën 

lezen, ze anderstalige boeken lezen die bij hen thuis in de kast staan, ze eerst op zoek gaan op 

het internet en vervolgens kijken of het gekozen boek bij hen in de bib beschikbaar is, ze eerst 

de vertaling lezen en vervolgens ook het Engelstalige origineel (bijvoorbeeld bij Harry Potter) 

en dat ze voor anderstalige boeken eerder naar de boekhandel gaan dan naar de bib. Een 

leerling geeft ook aan dat hij vaak anderstalige boeken leest, maar dat hij vooraf eerst wat 

informatie over het boek opzoekt op websites, omdat hij er anders vaak niet alles van begrijpt.  

3.3. Leestips geven 

 

3.3.1. Welke boeken raden jongeren aan? 

 

Voor vraag 16 (zie bijlage 6) werd de leerlingen gevraagd welk boek ze laatst hadden 

aangeraden en aan wie. De meerderheid, 101 van de 153 leerlingen (66%) vulden deze vraag 

in, de rest gaf aan dat ze nooit boeken aanraden aan anderen. Dit komt grotendeels overeen 

met de antwoorden op vraag 14 waarin de leerlingen moesten aanduiden of ze wel eens 

leestips gaven en zo ja, aan wie (zie grafiek p.48). Hieruit blijkt dat 29,41% van de leerlingen 

nooit leestips geven, de meerderheid, 64,05% soms leestips geeft en een kleine groep, 6,54% 

regelmatig boeken aanraadt. Jongeren geven het vaakst leestips aan leeftijdsgenoten, met 

name aan vrienden en medeleerlingen. Op de derde plaats volgen ‘andere familieleden’ 



48 
 

(broers, zussen, neven en nichten,…) en tenslotte de ouders. Ongeveer dezelfde resultaten 

vinden we terug bij vraag 16 (zie grafiek hieronder), waarbij we zien dat de leerlingen het 

vaakst boeken aanraden aan hun vrienden (57,43%). Broers of zussen komen op de tweede 

plaats (14,85%), gevolgd door ouders (8,91%) en andere familieleden (8,91%). Zo’n 6,93% 

raadde onlangs ook een boek aan aan een medeleerling.  

 

 

Als we kijken naar de genres die ze aanraden, dan zien we dat (in volgorde van 

belangrijkheid) de volgende genres het vaakst vernoemd worden: avontuur, fantasy, thriller, 

drama, romantiek en psychologische roman (zie grafiek p.49). Dit komt grotendeels overeen 

met de resultaten van vraag 3 (zie grafiek p.22) die laten zien dat dit de meest populaire 

genres zijn bij jongeren. Opmerkelijk is dat hoewel het stripverhaal overduidelijk een van de 

favoriete genres is bij jongeren, er slechts twee leerlingen een strip opgeven bij vraag 16, 

terwijl er duidelijk vermeld was dat strips ook toegelaten waren als antwoord.  
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Wat we vooral kunnen vaststellen is dat jongeren voornamelijk werken aanraden die tot de 

jeugdliteratuur behoren (zie bijlage 6). 65,35% van de genoemde werken zijn 

jongerenboeken, tegenover 34,65 % volwassenenromans. Hierbij valt ook op dat heel wat 

werken die jongeren aanraden, zoals bijvoorbeeld ‘Geesten in huis’ (Patrick Lagrou), ‘Hart 

van Inkt’ (Cornelia Funke) of ‘Op blote voeten’ (Maren Stoffels) eigenlijk bedoeld zijn voor 

een veel jongere doelgroep, namelijk 9-15 jaar, terwijl onze testgroep een gemiddelde leeftijd 

van 17 jaar heeft.  

De werken die door jongeren het meest vernoemd worden, zijn ‘Harry Potter’, boeken van 

Dirk Bracke, de ‘Twilight’- saga en boeken van Dan Brown, hetgeen grotendeels 

overeenkomt met de top-5 die we al maakten voor vraag 27 (zie grafiek p.15 en bijlage 3). 

Veel van de andere werken uit de lijst van bekende boeken uit vraag 27 worden hier ook 

minstens eenmaal vernoemd. Andere populaire auteurs die niet vermeld worden onder vraag 

27, maar hier wel door de leerlingen vernoemd worden, zijn Maren Stoffels en Jef Geeraerts.  
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3.3.2. Welke boeken raden jongeren af? 

 

Als we kijken naar vraag 17 (zie bijlage 7), dan kunnen we daar ook enkele opmerkelijke 

vaststellingen doen. Om te beginnen heeft de grote meerderheid van de leerlingen nog nooit 

een boek afgeraden. Dit zou kunnen zijn omdat er zoals we eerder al zagen weinig onder 

vrienden over boeken gepraat wordt. Toch zo’n 44 leerlingen, wat uiteindelijk nog vrij veel is, 

hebben anderen al ooit afgeraden om een bepaald boek te lezen. De meeste van deze 

leerlingen weten nog wel dat ze ooit al een boek afgeraden hebben, maar kunnen zich niet 

meer herinneren welk boek dit juist was. Verder wordt liefst negen keer ‘De Aanslag’ van 

Harry Mulisch genoemd als boek dat ze anderen zeker zouden afraden om te lezen. Een 

leerling geeft ook nog aan dat hij ‘Siegfried’ van Mulisch afraadt aan anderen en nog een 

andere leerling gaat zelfs zover om alle werken van Harry Mulisch af te raden.  

Jongeren en verplichte schoolliteratuur  

Zoals gezegd moesten alle vijfdejaars ‘De Aanslag’ enkele maanden geleden verplicht lezen 

voor de lessen Nederlands en blijkbaar waren niet alle leerlingen hierover even enthousiast. 

Niet alleen Harry Mulisch wordt vaak vernoemd, ook Anne Provoost en Gerda van Erkel, 

twee auteurs waarvan de leerlingen vorig jaar verplicht iets moesten lezen, komen een aantal 

keer voor in de lijst van werken die afgeraden worden. ‘Boeken die we moesten lezen voor 

school’ wordt bovendien ook tweemaal als antwoord vermeld, wat de indruk wekt dat onze 

testgroep niet echt te vinden was voor de boeken die verplicht opgegeven werden. Bij vraag 

16 zien we dat toch één leerling ‘De Aanslag’ heeft aangeraden. Hij raadde echter het boek 

aan zijn moeder aan, niet aan vrienden of andere leeftijdgenoten, wat er op kan wijzen dat hij 

het misschien nog te moeilijk vindt voor leeftijdsgenoten.  
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Voor het feit dat het boek niet populair blijkt bij de testgroep, kunnen we een aantal mogelijke 

redenen formuleren. Als eerste blijkt het genre ‘oorlogsroman’ niet erg geliefd bij jongeren. 

Zoals we kunnen zien onder vraag 3 houden jongeren meer van avontuur, romantiek, fantasy 

en thriller, aspecten die in ‘De Aanslag’ nauwelijks of niet aanwezig zijn. Hoewel de 

hoofdfiguur van het boek ook een jongere is, speelt het verhaal zich af in een periode die ver 

van de leerlingen af staat en in een totaal ander politiek –sociaal klimaat. Hierdoor wordt 

inleving in het verhaal moeilijker en kunnen de leerlingen zich minder goed herkennen in de 

hoofdrolspeler. Bovendien ligt de nadruk van ‘De Aanslag’ minder dan bij thrillers, 

avonturenromans of fantasyverhalen op actie, maar meer op de ontwikkeling en het innerlijk 

leven van de personages. Tot slot hebben sommige leerlingen misschien ook moeite met de 

schrijfstijl van Harry Mulisch die op hen verouderd of literair complex kan overkomen en 

bovendien is het een volwassenenboek. Dit laatste kan voor sommige leerlingen nog een stap 

te ver kan zijn, omdat zij nog eerder adolescentenliteratuur lezen en verkiezen. We zien 

bijvoorbeeld dat voornamelijk boekenmijders en boekentwijfelaars de boeken van Harry 

Mulisch afkeuren. Door boekenliefhebbers wordt ‘De Aanslag’ minder genoemd als boek dat 

ze zouden afraden. Dit geldt trouwens ook voor ‘Vallen’ van Anne Provoost, een ander boek 

dat ze ooit verplicht moesten lezen.  

Kraaijeveld besloot in zijn onderzoek van 2003 ook al dat er op die leeftijd vaak een kloof 

lijkt te bestaan tussen wat jongeren willen lezen en dat wat hun leerkrachten hen opgeven om 

te lezen. Op vele leeslijsten voor leerlingen van zestien jaar en ouder zullen 

adolescentenromans bijvoorbeeld niet meer tot de keuzemogelijkheden behoren. Terwijl de 

leerlingen net geneigd zijn om werken uit de jeugdliteratuur te kiezen, wordt er in de derde 

graad van hen verwacht dat ze zich aan de volwassenenliteratuur wagen. Voor veel leerlingen 

komt deze verplichte overgang echter te snel. 
52

 

Ook uit onderzoek van Stalpers blijkt dat 12% van de leerlingen moeite heeft met de boeken 

die ze verplicht moeten lezen voor school en nog eens 13% met het begrijpen van leesboeken 

in het algemeen. Zo’n 15% van de leerlingen heeft bovendien het gevoel niet echt beter te 

worden in lezen. De zwakkere lezers behoren voornamelijk tot de groep van de 

boekenmijders die niet graag boeken lezen. De leerlingen die graag en veel boeken lezen 

hebben daarentegen meestal een voldoende tot goede leesvaardigheid. Deze leesvaardigheid is 

van belang, omdat ze in grote mate de houding van jongeren ten opzichte van lezen 
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beïnvloedt. Richard McKenna toonde aan dat kinderen en jongeren die niet zo goed zijn in 

lezen en vaak moeite hebben met het begrijpen van wat ze gelezen hebben, steeds negatiever 

tegenover lezen staan en vaker afhaken. Kinderen die vaardiger zijn in lezen, vinden het 

doorgaans ook leuker en lezen meer. 
53

 

Dit laatste is natuurlijk moeilijk af te leiden uit mijn onderzoek, omdat er niet naar de 

leesvaardigheid gevraagd werd. Wel valt al op dat de leerlingen die ‘Vallen’ (Anne Provoost) 

en ‘De Aanslag’ (Harry Mulisch) opgeven als boek dat ze anderen afraden, voornamelijk 

jongeren zijn die weinig tot niet lezen (zie tabel hieronder). Dit zou er op kunnen wijzen dat 

ze de verplichte boeken voor school inderdaad nog te moeilijk vinden en er dus geen plezier 

aan beleven. Twee andere boekentwijfelaars raadden bovendien onlangs een boek af, omdat 

het niveau voor hen nog te hoog lag of omdat ze het te ingewikkeld vonden.  

Respondent  Afgeraden boek Boeken afgelopen jaar 

35 De Aanslag – Harry Mulish 3 tot 5 

38 De Aanslag- Harry Mulish 1 tot 2 

42 Vallen – Anne Provoost 1 tot 2 

44 Boeken voor school die tegenvallen 10 tot 19 

55 De Aanslag – Harry Mulish 3 tot 5 

63 Boeken van Harry Mulish Geen 

67 De Aanslag – Harry Mulish 3 tot 5 

105 Sigfried – Harry Mulish Geen 

138 De Aanslag – Harry Mulish 3 tot 5 

140 Boeken voor school 3 tot 5 

143 De Aanslag – Harry Mulish 3 tot 5 

155 De Aanslag – Harry Mulish + 30 

157 De Aanslag + Vallen 1 tot 2 

163 De Aanslag – Harry Mulish + 30 

 

Volgens Stalpers is dit te verklaren doordat boekentwijfelaars die moeilijkere boeken moeten 

lezen voor school niet altijd over de ervaring en leesvaardigheid beschikken om het verhaal 

goed te begrijpen en de nodige concentratie op te brengen, wat ontmoedigend kan werken.  

Lezen vereist namelijk het decoderen van woorden en zinnen en het begrijpen van een tekst. 

Pas als deze processen zodanig ingeoefend zijn dat ze automatisch verlopen, is geboeide 

aandacht mogelijk en kunnen leerlingen zich volledig inleven in het verhaal. 
54

 Minder 

geoefende lezers die te veel moeite moeten tijdens het lezen, hebben er geen plezier in en 

ervaren het al snel als een verplicht en lastig karwei waardoor ze sneller geneigd zijn het boek 
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opzij te leggen. Zij zullen een frustrerende leeservaring liever proberen te vermijden en dus 

zelden uit zichzelf naar een boek grijpen, dit in tegenstelling tot boekenliefhebbers die al 

lezende meer ervaring en leescompetentie krijgen, steeds beter worden in lezen, het 

plezieriger vinden en dus ook vaker zin hebben om een boek te lezen. Zoals we eerder al 

zagen zijn de jongeren uit de groep boekenliefhebbers bovendien ook diegenen die het meest 

met hun vrienden over boeken praten en het vaakst boeken uitlenen. Boekenliefhebbers 

voelen zich ook sneller geneigd om (populaire) boeken te lezen om erbij te horen, juist omdat 

boeken in hun vriendenkring vaker een grotere rol spelen dan bij jongeren die niet zo vaak 

lezen. 
55

 

We keren even terug naar vraag 17 (zie bijlage 7) en merken tenslotte nog op dat de leerlingen 

verder voornamelijk boeken afraden die ze zelf echt slecht vonden, omdat bijvoorbeeld het 

niveau voor hen nog te hoog ligt, er weinig in gebeurt of omdat ze het te ingewikkeld of te 

saai vonden. Een leerling raadt ook nog alle dikke boeken af, omdat hij niet graag leest en een 

andere leerlingen raadt gewoon simpelweg alle boeken af, omdat hij lezen ervaart als een 

verspilling van tijd.  

In 1993 lieten Bouckaert en Ghesquière jeugdige lezers al aangeven welke factoren voor hen 

leesbelemmerend werken en dus een reden zijn om het boek weg te leggen. Het ontbreken van 

spanning bleek hier de belangrijkste factor. Als er te weinig gebeurt, haakt men af en wordt 

het boek opzij gelegd. Dit is ook het geval wanneer het verhaal te ingewikkeld wordt of als de 

gebeurtenissen elkaar eigenaardig opvolgen. Verder vond bijna 30% van de ondervraagden 

het vervelend als het verhaal niet aansluit bij de door de titel gewekte verwachtingen. Dit lijkt 

te kloppen met de resultaten van ons onderzoek. Volgens Ghesquière duidt de aanwezigheid 

van ‘leesbelemmerende factoren’ er op dat er een foute boekenkeuze is gemaakt. De 

informatie die over het boek beschikbaar was is tekort geschoten, door de lezer fout 

geïnterpreteerd of de lezer is niet op de juiste manier te werk gegaan tijdens het zoeken. 
56
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Uit bovenstaande grafiek kunnen we afleiden dat bijna de helft van de leerlingen die al wel 

eens een boek hebben afgeraden, boekenmijders zijn die het afgelopen jaar geen tot vijf 

boeken lazen. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien dit een groep is die sowieso al niet graag 

leest en waarbij boeken dus waarschijnlijker sneller tegenvallen dan bij de boekentwijfelaars 

of boekenliefhebbers die door hun leesbagage meer literaire competentie ontwikkeld hebben 

en bovendien ook meer ervaring hebben in het kiezen van boeken en dus misschien minder 

snel een foute boekenkeuze maken.   

3.4. Hebben jongeren moeite met het kiezen van boeken?  

Als we even kijken naar vraag 9 (zie bijlage 8 en grafiek p.55), dan lijkt dit inderdaad te 

kloppen. De overgrote meerderheid van de leerlingen (73,86%) geeft aan dat hij of zij geen 

moeite heeft met het kiezen van een geschikt boek. Zo’n 26,14% van de leerlingen vindt het 

echter wel moeilijk om boeken te kiezen en in deze groep zitten opvallend meer 

boekenmijders en boekentwijfelaars dan boekenliefhebbers. Boekenmijders geven als redenen 

bijvoorbeeld dat ze weinig afweten van boeken omdat ze niet vaak lezen of niet uit een 

talenrichting komen, er weinig is dat hen aanspreekt, ze geen dikke boeken willen lezen of dat 

boeken bij hen toch keer op keer tegenvallen. De boekenliefhebbers geven dan weer aan 

moeite te hebben met kiezen omdat ze al veel gelezen hebben of omdat de hoge 

verwachtingen na het bekijken van de buitenkant van het boek niet altijd ingelost worden. In 

het algemeen zijn de belangrijkste redenen waarom leerlingen moeite hebben met het kiezen 

van een boek het feit dat het aanbod zo groot en divers is en dat de cover of flaptekst niet 

altijd een juist beeld geven van de inhoud en stijl. 
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Stalpers duidt dit in zijn boek ‘Het verhaal achter de lezer’ aan met de term ‘waargenomen 

risico’, volgens hem een van de factoren die een belangrijke rol spelen in de leesattitude van 

jongeren. Dit waargenomen risico werkt niet alleen als een drempel voor boekenmijders, maar 

ook jongeren die in principe wel graag en veel lezen. Stalpers stelt dat meer dan 25% van de 

jongeren door het grote aanbod en hun soms gebrekkige kennis van boeken vaak moeite 

hebben met het vinden van een boek dat hen aanspreekt en het risico op een tegenvallend 

boek dus als erg hoog ervaren. Dit hoog waargenomen risico werkt voor vele jongeren 

afremmend, waardoor ze lezen minder plezierig gaan vinden en dus ook minder snel naar een 

boek grijpen uit angst dat het toch weer tegenvalt. Aan de andere kant zien we dat als een 

boek meevalt en voor een plezierige leeservaring zorgt, dit vaak naar meer smaakt en voor 

jongeren een reden is om meer te gaan lezen. 
57

 

3.4.1. Leestips vragen 

De reden dat jongeren boeken kiezen vaak als moeilijk ervaren, is omdat objectieve 

informatie de lezer niet altijd kan helpen. De leeservaring is namelijk subjectief en wat voor 

de ene jongeren een prachtboek is, is voor de andere misschien te moeilijk of saai. Hoewel 

vele jongeren zoals we hierboven al zagen afgaan op de buitenkant van het boek, is deze 

informatie lang niet altijd een garantie voor het maken van de juiste keuze. 
58

Net hier zou 

reclame van vrienden dus betrouwbaarder moeten zijn, omdat zij vaak dezelfde interesses 

delen en beter zouden moeten kunnen inschatten wat hun vriend of vriendin leuk zal vinden. 

Toch blijkt dat ook de meerderheid van onze testgroep eerder op de (onbetrouwbare) 

informatie op de cover en de achterflap afgaat als we kijken naar vraag 6 (zie grafiek p.31). 
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Bij de populaire strategieën onder jongeren die een boek zoeken, komt leestips vragen aan 

vrienden pas op de derde plaats. De meeste jongeren kijken wat rond in de bib of boekhandel 

(75,16%) of kiezen een boek van een auteur die ze goed vinden (60,78%). Slechts een derde 

van de leerlingen (33,99%) vraagt zijn vrienden om raad als ze op zoek zijn naar een goed 

boek. Bij de vragen over leestips geven en krijgen, staat de vriendengroep wel op nummer 

één. Als jongeren leestips vragen (zie grafieken hieronder), vertrouwen ze hiervoor vooral op 

hun vrienden en als ze zelf leestips geven, is dat ook voornamelijk binnen de vriendenkring.  

 

 

3.4.2. Populaire informatiebronnen bij het zoeken naar boeken 

Ook Stalpers toonde in zijn onderzoek van 2007 aan dat jongeren zes verschillende soorten 

informatiebronnen hanteren als ze op zoek zijn naar een boek. Deze zijn, in volgorde van 

belangrijkheid het uiterlijk van het boek (afbeelding op de cover, titel, flaptekst), adviezen 

van leeftijdsgenoten (vrienden, klasgenoten), eigen leeservaring (boek doorbladeren, kennis 
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van eerdere boeken van een bepaalde schrijver), de dikte van het boek, adviezen van 

volwassenen (ouders, leerkracht, boekverkopers, bibliothecaris) en de publiciteit rond boeken 

(interviews, recensies, aanwezigheid in de media). Hieruit blijkt, net zoals in mijn onderzoek, 

dat voor jongeren de omslag de belangrijkste informatiebron is bij het kiezen van een boek, 

samen met de mening van leeftijdsgenoten (peer group control). Adviezen van volwassenen 

en publiciteit worden door jongeren niet als erg belangrijk ervaren en de dikte van het boek 

leek vooral een rol te spelen bij boekenmijders die liefst zo dun mogelijke boeken lezen, 

omdat ze lezen als onplezierig ervaren. 
59

 

Stalpers besluit uit zijn onderzoek ook nog dat veel jongeren geremd zijn in het kopen en 

lenen van boeken, uit angst voor een tegenvallende leeservaring. De oorzaak hiervan is 

volgens hem hun gebrekkige kennis van het boekenaanbod en het feit dat jongeren weinig 

effectieve bronnen en technieken gebruiken als zij op zoek zijn naar een boek: een grote groep 

jongeren gebruikt zoals gezegd de omslagillustratie om te beslissen of ze het boek zullen 

kopen of lenen, ook al is dit vaak onbetrouwbaar om de inhoud van het boek te bepalen. 
60

 

Ook Kelderman en Janssen wijzen op het belang van de keuzevaardigheid voor het leesgedrag 

van jongeren. Zij menen dat jongeren die weten hoe ze boeken moeten kiezen die hen 

bevallen ook meer plezier hebben in het lezen en dus ook sneller geneigd zijn een boek te 

lezen. Jongeren die niet weten hoe te kiezen, krijgen vaak negatieve leeservaringen en dit 

werkt afremmend voor hun leesgedrag. In hun onderzoek zeggen zij dat het voornamelijk 

voor fictie van belang is dat jongeren de juiste informatie vinden om te bepalen of het boek 

hen zal aanstaan. Is deze informatie er niet of is deze onduidelijk, dan moeten jongeren een 

risico nemen en afwachten, want ze weten niet op voorhand dat ze plezier zullen beleven aan 

het boek. Een boek kiezen is tijd en (eventueel) geld besteden aan een leeservaring die 

uiteindelijk kan tegenvallen en het risico is dan ook groot dat een jongere die een fout boek 

kiest, besluit om vervolgens niet meer te gaan lezen om tijd- en geldverspilling te 

voorkomen.
61

 

Uitgeverijen spelen hierbij een belangrijke rol zegt Beckett. In de eerste plaats bepalen zij of 

een boek als jeugd- of volwassenenroman zal worden uitgegeven. Dit gebeurt vaak op basis 

van de bekendheid van een auteur bij een bepaalde doelgroep. Verder beslissen zij ook welk 

genre-etiket er op het boek geplakt wordt, hoe het boek op de markt gepositioneerd wordt 
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(onder andere door recensies op de achterflap) en hoe het boek aan de lezer gepresenteerd 

wordt (cover, korte inhoud,…). Vooral dit laatste is belangrijk aangezien jongeren dit het 

vaakst gebruiken als een indicator om de leeservaring in te schatten.
62

 Onderzoekster Piek 

pleit er dan ook voor dat uitgevers en boekhandelaren meer moeite doen om de lezers inzicht 

te geven in het aanbod door juiste en duidelijke informatie te verschaffen. Hierdoor wordt het 

kiezen van een geschikt boek hopelijk makkelijker en blijven meer jongeren gestimuleerd om 

te blijven lezen.
63

 

Ghesquière wijst ook nog op de invloed van de media op de status en bekendheid van een 

boek. De manier van promotie maken en de inhoud van recensies trekt een bepaald publiek 

aan, maar sluit ook een bepaald publiek uit. Verder is het ook opvallend dat er heel wat meer 

aandacht is in de media voor volwassenenromans en dat jeugdliteratuur vaak uit de boot valt. 

64
 

Ook de beeldvorming rond de auteur wordt steeds belangrijker. Naar aanleiding van het 

winnen van een literaire prijs of het uitkomen van een spraakmakende roman worden 

schrijvers uitgenodigd in een talkshow of verschijnen er interviews in de krant. Hierbij gaat 

het echter vaak niet zo zeer om het literaire werk als wel om het leven en opinies van de 

schrijver. Hoewel dit natuurlijk onbetrouwbare informatie is om te beslissen of de werken 

voor jou als lezer geschikt zijn, zijn er toch heel wat mensen voor wie een televisieoptreden 

een stimulans is om de werken van een auteur te gaan lezen.
65

 

Stalpers wijst er dan ook op dat jongeren die de overstap maken van jeugdliteratuur naar 

volwassenenliteratuur vaak moeite hebben om hun weg te vinden in het indrukwekkende en 

verscheiden boekenaanbod. Velen onder hen zijn immers de kinder- en jeugdliteratuur 

ontgroeid, maar zijn nog niet klaar voor de volwassenenromans waarin de personages en 

thema’s veel verder afstaan van hun eigen leefwereld. Velen van hen zullen zich dan 

misschien geneigd voelen om zich vast te klampen aan bekende auteurs of de meer populaire 

literatuur, die veel publiciteit krijgt in de media om zo een foute boekenkeuze te voorkomen. 

En dit terwijl er waarschijnlijk ook vele minder bekende boeken zijn waar zij evenveel of 

misschien zelfs meer plezier aan zouden beleven. 
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Besluit 

Aan het begin van dit onderzoek werden er twee hoofdvragen gesteld die we na de analyse 

van de enquête kunnen beantwoorden.  

1) Wat is het belang van de peer group voor het keuzeproces van jongeren? 

De meerderheid van de leerlingen leent nooit boeken uit aan zijn of haar vrienden en 

spreekt ook nooit met zijn of haar vrienden over lezen. Vele jongeren geven ook aan dat er 

volgens hen in hun vriendengroep weinig gelezen wordt of dat ze zelfs helemaal niet 

weten of hun vrienden al dan niet lezen. Dit wijst er op dat de rol van lezen in de 

vriendengroep eerder klein is. Lezen lijkt nog steeds geen cool imago te hebben en wordt 

door jongeren niet beschouwd als een belangrijk gespreksonderwerp onder vrienden. De 

rol van lezen in de vriendengroep lijkt iets groter bij meisjes die vaker met elkaar over 

boeken praten en elkaar vaker boeken uitlenen, maar de verschillen zijn klein. 

Wanneer de leerlingen gevraagd wordt welke strategieën ze gebruiken bij het zoeken van 

een geschikt boek, dan zien we dat ‘leestips vragen’ op de derde plaats komt, na 

rondkijken in de bib of boekhandel en een boek kiezen van een auteur waarvan ze al iets 

gelezen hebben. Hoewel de enquête aantoont dat jongeren niet snel uit zichzelf leestips 

vragen aan anderen, zien we dat de leerlingen toch aangeven dat ze sneller een boek 

zullen lezen als iemand hen dit aangeraden heeft. Als ze dan toch zelf actief leestips 

vragen, gaan ze meestal bij hun vrienden ten rade.  

De meerderheid van de leerlingen zegt bovendien ook dat ze zelf af en toe wel eens een 

titel aan anderen aanraden. Jongeren geven het vaakst leestips aan leeftijdsgenoten, met 

name aan vrienden en klasgenoten. Op de tweede plaats komen broers en zussen en 

vervolgens op de derde plaats de ouders. Titels afraden doen jongeren veel minder en de 

grote meerderheid van de leerlingen antwoordt dat ze nog nooit iemand hebben afgeraden 

om een bepaald boek te lezen. Hierbij valt op dat de werken die door jongeren genoemd 

worden als ‘werken die ze anderen afraden om te lezen’, vaak boeken zijn die ze verplicht 

voor school hebben moeten lezen. Dit zou erop kunnen duiden dat er een kloof bestaat 

tussen wat jongeren verwacht worden te lezen en wat ze zelf graag willen lezen. 

Bovendien is het een indicatie dat voor vele jongeren de verplichte overgang van 

jeugdliteratuur naar volwassenenliteratuur nog te vroeg komt en dat ze de schoolliteratuur 

nog als te moeilijk ervaren.  
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We besluiten dat de peer group een matige invloed heeft op het keuzeproces van jongeren. 

Lezen lijkt van weinig belang in de vriendengroep, maar toch kunnen leeftijdsgenoten nog 

invloed uitoefenen op elkaars boekenkeuze door bijvoorbeeld boeken aan- of af te raden. 

Hoewel leerlingen elkaar niet zo gauw actief om leestips vragen, zien ze het wel als een 

belangrijke, motiverende factor om een boek te lezen als iemand (en vooral aan de mening 

van de peers hechten ze belang) hen verteld heeft dat een bepaald boek de moeite waard is 

om te lezen.  

 

2) Hebben populaire boeken een invloed op het keuzeproces van jongeren?  

Wanneer de leerlingen een lijst van ‘bekende en populaire’ werken en schrijvers krijgen, 

valt op dat slechts weinig leerlingen deze ook effectief gelezen hebben. Hoewel het hier 

gaat om boeken die veel media-aandacht krijgen of kregen, een boekenprijs wonnen, 

verfilmd zijn, uit de boeken top-10 komen of zelfs meerdere van deze elementen 

combineren, zijn de leerlingen toch niet bekend met deze werken. De meeste leerlingen 

kennen slechts twee of drie werken uit een lijst van zevenentwintig en heel wat leerlingen 

geven ook aan geen enkel werk of auteur gelezen te hebben. In zekere zin is dat 

verrassend, omdat de jongeren in de enquête ook aangeven dat ze het relatief belangrijk 

vinden dat een boek in de boeken top-10 heeft gestaan en dat een boekverfilming voor hen 

een belangrijke motivering is om het gelijknamige boek te gaan lezen.  

Dit laatste komt to uiting in de top-5 van ‘populaire en bekende werken’ die door de 

leerlingen het meest gelezen werden. Zoals we al zagen, bestaat deze top-5 uit Dirk 

Bracke, de ‘Harry Potter’-serie, de ‘Twilightsaga’, Pieter Aspe en ‘De Da Vinci Code’ 

van Dan Brown. Als we Dirk Bracke even buiten beschouwing laten, omdat deze voor de 

testgroep tot verplichte schoolliteratuur behoort, dan zien we dat de overige vier allemaal 

in een of andere vorm verfilmd zijn en gedurende lange tijd in de boeken top-10 stonden. 

Toch toont de enquête ook aan dat deze factoren zeker niet altijd een reden tot succes zijn, 

aangezien vele verfilmde en populaire werken toch niet door jongeren gelezen worden.  

Verder blijkt uit het onderzoek ook dat de meeste leerlingen het volstrekt onbelangrijk 

vinden om populaire of bekende boeken te lezen. Slechts een kleine minderheid hecht hier 

toch belang aan en wil graag mee zijn met de nieuwste boekentrends. Er is ook weinig of 

geen peer pressure om bepaalde populaire werken te lezen. Volgens de meeste leerlingen 
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zijn er geen werken die je moet gelezen hebben om erbij te horen en de meerderheid heeft 

ook zelf nog nooit een boek gelezen omdat ze zich hiertoe door anderen verplicht voelden.  

Meisjes lijken iets sneller geneigd te zijn om een boek te lezen om erbij te horen en verder 

valt het ook op dat de jongeren die wel druk voelen om populaire boeken te lezen of zelf 

al eens een boek lazen onder peer pressure, jongeren zijn die veel lezen, veelal uit 

talenrichtingen komen en voor wie lezen ook van belang is in de vriendengroep. De 

werken die jongeren opnoemen en waarvan ze vinden dat je die ‘echt gelezen moet 

hebben’, zijn vooral werken uit de jeugdliteratuur die ook in een of andere vorm verfilmd 

zijn en vaak zijn het ook werken uit de top-5 van ‘populaire en bekende werken’ (zie 

hierboven). We besluiten dat de leerlingen in hun keuzeproces weinig of niet beïnvloed 

worden door populaire boeken en deze bevinding lijkt aan te sluiten bij wat we al zagen 

bij vraag 1. Omdat lezen blijkbaar niet zo’n grote rol speelt in de vriendenkring van 

jongeren en boeken bovendien geen hot topic zijn onder vrienden, is het niet zo 

verwonderlijk dat er ook weinig of geen peer pressure is om populaire boeken te gaan 

lezen en dat jongeren het ook relatief onbelangrijk vinden om deze bekende werken te 

lezen.  
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Enquête  

 

Ik ben een :  

□ Jongen 

□ Meisje 

Studierichting: …………………………………………………….. 

Geboortejaar: …………….. 

Mijn hobby’s zijn: 

…………………………………………………………………………………… 

 

1) Hoeveel boeken heb je het afgelopen jaar gelezen?  

□ Geen 

□ 1 -2 

□ 3-5  

□ 6-9 

□ 10-19 

□ Meer dan 20 

□ Meer dan 30 

 

2) Hoeveel boeken heb je het afgelopen jaar gelezen buiten school?  

□ Geen 

□ 1-2 

□ 3-5 

□ 6-9 

□ 10-19 

□ Meer dan 20 

□ Meer dan 30 

 

3) Wat zijn jouw favoriete boekengenres?  Je mag meerdere antwoorden 

aanduiden! 

□ Avontuur  

□ Science Fiction  

□ Thriller 

□ Romantiek  

□ Strips  

□ Fantasie 

□ Biografieën  

□ Historische roman 

□ Poëzie 

□ Graphic novel  

□ Ander, namelijk…………….. 
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4) Wat is het laatste boek dat je gelezen hebt? (niet voor school) 

…………………………………………………………………………………………

………………. 

 

5) Hoe kwam je bij dit boek terecht? 

…………………………………………………………………………………………

……………….. 

 

6) Als je op zoek bent naar een boek, wat doe je dan?  

Je mag meerdere antwoorden aanduiden 

□ Ik kijk wat rond in de bib/ boekhandel 

□ Ik kies uit een verplichte lijst op school 

□ Ik koop een boekenpakket voorgesteld op school (bijvoorbeeld Boekentoppers) 

□ Ik maak gebruik van een website, namelijk…………………….. 

□ Ik ga naar de boekenbeurs/boekenfestijn 

□ Ik vraag leestips aan mijn ouders 

□ Ik vraag leestips aan mijn vrienden 

□ Ik vraag leestips aan mijn leerkracht 

□ Ik kies een boek van een auteur die ik goed vind  

□ Ander, 

namelijk…………………………………………………………………………… 

 

7) Lees je ook anderstalige literatuur?  

□ Nooit 

□ Soms 

□ Vaak 

□ Altijd 

 

8) Als je op zoek bent naar een anderstalig boek, ga je dan op dezelfde manier te 

werk als bij een Nederlands boek?  

□ Niet van toepassing (als je ‘nooit’ antwoordde op vraag 7) 

□ Ja 

□ Nee, ik 

………………………………………………………………………………………  

9) Vind je het moeilijk om boeken te kiezen?  

□ Ja, omdat…………………………………………………………………………… 

□ Nee  
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10) Zijn onderstaande redenen voor jou van belang om een boek te kiezen?   

Geef een cijfer: nooit belangrijk  (0) /soms (1) / meestal (2) altijd belangrijk (3) 

Ik heb goede recensies gelezen van het boek op het internet  

Ik heb goede recensies van het boek gelezen in een krant  

Ik heb een interview met de auteur gelezen of gezien op televisie  

Het boek wordt vernoemd in een tv- programma   

Je   hebt de ‘film van het boek’ gezien  

Het boek staat in de boeken top -10  

Het boek heeft een prijs gewonnen   

Het boek wordt vernoemd in een tijdschrift of krant   

(interview of bijvoorbeeld Eindejaarsvraagjes in Humo)  

Een BV of ander beroemd persoon heeft het boek aangeprezen  

Iemand anders heeft het boek aangeprezen (ouders, vrienden, 

leerkracht,…) 
 

 

11) Vraag je anderen leestips bij het kiezen van een boek? 

□ Nooit 

□ Soms 

□ Vaak 

□ Altijd 

 

12) Aan wie vraag je dan leestips?  Je mag meerdere antwoorden aanduiden 

□ Niet van toepassing (als je ‘nooit’ antwoordde op vraag 11) 

□ Vrienden 

□ Ouders 

□ Andere familieleden  

□ Medeleerlingen  

□ Leerkracht 

□ Medewerker van de bibliotheek 

□ Ander, namelijk…. 

 

13) Volg je die leestips dan ook op?  

□ Niet van toepassing (als je ‘nooit’ antwoordde op vraag 11) 

□ Nooit, omdat…………………………………………………….. 

□ Soms 

□ Vaak 

□ Altijd 
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14) Geef je zelf leestips aan anderen? 

□ Nooit  

□ Soms 

□ Vaak  

 

15) Aan wie geef je dan leestips?  Je mag meerdere antwoorden aanduiden 

□ Niet van toepassing (als je ‘nooit’ antwoordde op vraag 14) 

□ Vrienden 

□ Ouders 

□ Andere familieleden 

□ Medeleerlingen 

□ Ander, namelijk…………………………….. 

 

16) Wat is het laatste boek dat je aangeraden hebt en aan wie?  

……………………………………………………………………………………… 

17) Heb je ooit al iemand afgeraden om een boek te lezen? 

□ Nee 

□ Ja, namelijk……………………………………………… 

 

18) Lezen je ouders? 

□ Mijn ouders lezen nooit  

□ Mijn ouders lezen soms  

□ Mijn ouders lezen vaak 

□ Een van mijn ouders leest soms 

□ Een van mijn ouders leest vaak 

 

19) Praat je met je ouders over boeken?  

□ Nooit  

□ Soms 

□ Vaak 

 

20) Lezen jouw vrienden? 

□ Geen van mijn vrienden lezen 

□ Sommigen van mijn vrienden lezen 

□ Veel van mijn vrienden lezen 

□ Ik weet het niet  

 

21) Spreek je met je vrienden/ vriendinnen over boeken? 

□ Nooit  

□ Soms 

□ Vaak 
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22) Leen je boeken uit aan je vrienden/ vriendinnen? 

□ Nooit 

□ Soms 

□ Vaak 

 

23) 23) Zijn er volgens jou boeken die je moet gelezen hebben om erbij te horen? 

□ Nee 

□ Ja, namelijk………………………………………………………………………… 

 

24) Heb je zelf wel eens een boek gelezen omdat je dacht dat je anders niet kon 

meepraten? 

□ Nee  

□ Ja, namelijk…………………………………………………………………………. 

 

25) Ga je makkelijk met trends mee? 

□ Nooit 

□ Soms  

□ Vaak 

□ Altijd 

 

26)  Vind je het belangrijk om populaire boeken te lezen (Harry Potter, Twilight 

Saga,…)? 

□ Neen, helemaal niet 

□ Een beetje  

□ Zeer belangrijk 

27) Welke van de volgende boeken  of schrijvers heb je al gelezen? 

 

 

□ Harry Potter reeks (J.K.Rowling) 

□ Stieg Larsson 

□ Twilightsaga ( Stephnie Meyer) 

□ Dirk Bracke 

□ Hongerspelen  (Suzanne Collins) 

□ Tom Lanoye 

□ Haar naam was Sarah (Tatiana De 

Rosnay) 

□ Pieter Aspe 

□ De Vliegeraar ( Khaled Hosseini) 

□ Karin Slaughter 

□ Fallen reeks  (Lauren Kate) 

□ Jill Mansell 

□ Sara, Mijn dagboek (Ria Maes)  

□ Helen Vreeswijk  

□ Code 37 (Tille Vincent) 

□ Shopaholic reeks (Sophie Kinsella) 

□ Santa Montefiore 

□ Eten, Bidden, Beminnen  (Elizabeth 

Gilbert) 

□ The Vampire Diaries ( L.J. Smith) 

□ De Helaasheid Der Dingen (Dimitri 

Verhulst) 

□ True Blood (Charlaine Harris) 

□ Biografie Steve Jobs (Walter 

Isaacson) 

□ De Da Vinci Code (Dan Brown 

□ De Grijze jager serie  (John Flanagan) 

□ The Lord of the Rings (Tolkien) 

□ De Eragonserie (Christopher Paolini) 

□ De Aardkinderen serie (J.M. Auel) 

□ De Eenzaamheid van Priemgetallen 

(Paolo Giordano) 

 



Bijlage 2: Vraag 4 : Wat is het laatste boek dat je gelezen hebt en hoe kwam je hierbij terecht?  

 

 

  

30 
23 23 21 17 17 13 

8 7 4 4 4 3 2 1 1 

laatst gelezen boek: meest populaire genres 
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Bijlage 3: Vraag 27: Welke van deze boeken of schrijvers heb je al gelezen?  

 

Populaire boeken Totaal % Meisjes 

(83) 

% Jongens 

(70) 

% 

Dirk Bracke  122 85,92 76 91,57 46 65,71 

Harry Potter 75 52,82 34 40,97 41 58,57 

Twilightsaga  48 33,8 41 49,40 7 10 

Pieter Aspe  39 27,46 20 24,10 19 27,14 

De Da Vince Code 36 25,35 15 18,07 21 30 

The Lord of the Rings 31 21,83 15 18,07 16 22,86 

Helen Vreeswijk 26 18,31 24 28,92 2 2,86 

The Vampire Diaries 18 12,68 14 16,87 4 5,71 

De Helaasheid der Dingen 17 11,97 10 12,05 7 10 

De Vliegeraar  16 11,27 11 13,25 5 7,14 

Eragon  15 10,56 6 7,23 9 12,86 

Stieg Larsson 13 9,15 7 8,43 6 8,57 

Tom Lanoye 12 8,45 6 7,23 6 8,57 

Hongerspelen  11 7,75 8 9,64 3 4,29 

Shopaholic 11 7,75 11 13,25 0 0 

Sara, mijn dagboek 10 7,04 9 10,84 1 1,43 

Code 37 10 7,04 7 8,43 3 4,29 

Haar naam was Sarah 6 4,23 6 7,23 0 0 

Fallen 6 4,23 4 4,82 2 2,86 

De Grijze Jager 6 4,23 1 1,21 5 7,14 

De Aardkinderen 4 2,82 1 1,21 3 4,29 

De Eenzaamheid van 

Priemgetallen 

4 2,82 2 2,41 2 2,86 

Eten, Bidden, Beminnen 3 2,11 3 3,61 0 0 

Karin Slaughter 3 2,11 3 3,61 0 0 

Santa Montefiore 3 2,11 3 3,61 0 0 

Biografie Steve Jobs 2 1,41 1 1,21 1 1,43 

Jill Mansell 2 1,41 2 2,41 0 0 

True Blood 2 1,41 2 2,41 0 0 
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Bijlage 4: gegevens vragen 20,21 en 22 
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Bijlage 5: Wat is het laatste boek dat je gelezen hebt (niet voor school)? 

 

Respondent  Laatst gelezen boek niet voor school  Leeftijdscategorie  Genre Hoe kwam je hierbij 
terecht?  

42 Trots en Vooroordeel- Jane Austen V romantiek Via vriendin 

43 / / / / 

44 De duivel draagt Prada – Lauren Weisberger V  romantiek boekhandel 

45 Na de begrafenis – Agatha Christie V thriller/detective Fan van de auteur 

46 Brisingr – Christopher Paolini  J/ 15-18 fantasy fan van de reeks 

47 Un couple parfait – Jacques -Pierre Amette V drama/romantiek Via vriendin 

48 Kiekeboestrip  - Merho J strip cadeau 

49 Back – Dirk Bracke J/ 15-18 sociale/psychologische roman Cadeau van zus 

50 Verdronken vlinder – Anne-Marie Hooyberghs J/ 12-15 drama Via vriendin 

51 Erfenis – Christopher Paolini J/ 15-18 fantasy Fan van de reeks 

52 De Pompeïsche voorspelling – Phillip Vandenberg V historische thriller Via internet 

53 De Hongerspelen – Suzanne Collins J/ 15-18 fantasy/avontuur Via een vriendin 

54 Sara, mijn dagboek  - Ria Maes V romantiek Via de tv-serie 

55 Encyclopedie over vlinders V non-fictie - encyclopedie boekhandel 

56 / / / / 

57 De Vliegeraar – Khaled Hosseini V drama Via ouders 

58 Urbanusstrip - Urbanus J strip cadeau 

59 Boek van Aspe V thriller/detective Via zus 

60 / / / / 

61 Beauty, body en Brains – Tiny Fisscher J non-fictie interactief Via tijdschrift 

62 De diefstal van mijn jeugd – Natascha Kampusch V non-fictie - autobiografie Via het Nieuws 

63 / / / / 

64 / / / / 

65 Antipasti – Eke Mariën V kookboek bib 

66 De Donkere Tijd – Marcus Heitz V fantasy Via familie 

67 De Wreker – Sebastian Fitzek V thriller  Via papa 

68 Het Achterhuis – dagboek van Anne Frank V waar gebeurd Eigen interesse 
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69 Het Achterhuis – dagboek van Anne Frank V waar gebeurd Via ouders 

70 DeVliegeraar – Khaled Hosseini V drama Via vriend 

71 Een boek van Santa Montefiore V romantiek cadeau 

72 The Vampire Diaries Duister Weerzien – L.J. Smith J/15-18 fantasy/romantiek Via tv-serie 

73 Casino - Aspe V thriller/detective Thuis liggen + fan van de 
auteur 

74 Kiekeboestrip - Merho J strip stripverzameling 

75 Het Bernini Mysterie– Dan Brown V thriller Interesse in de auteur 

76 De Da Vinci Code – Dan Brown V thriller bib 

77 The Vampire Diaries – L.J. Smith J/ 15-18 fantasy/romantiek Via de tv-serie 

78 / / / / 

79 Het leven is vurrukkulluk – Remco Campert V psychologische roman Via tijdschrift Humo 

80 Voor altijd – Maggie Stiefvater J/ 15-18 dierenverhaal Deel van de trilogie 

81 Strip van FC de Kampioenen – Hec Leemans J strip cadeau 

82 Strip van FC  de Kampioenen – Hec Leemans J strip Thuis liggen 

83 Een Harry Potter-boek – J.K.Rowling J fantasy/avontuur Thuis liggen 

84 Een boek over Pompeï V non-fictie bib 

85 The Boy in The Striped Pyjamas – John Boyne J/ 15-18 drama/oorlogsverhaal Via zus 

86 De meester van de zwarte molen – Otfried 
Preussler 

J/ 12-15 fantasy boekhandel 

87 Strip van FC de Kampioenen – Hec Leemans J strip Via de tv-serie 

88 Strip van Jommeke – Jef Nys J strip Via zus 

89 De vijfde macht - Aspe V thriller/detective Thuis liggen 

90 Het geheim van de Madonna – Phillip Vandenberg V thriller boekhandel 

91 Vlinder – Geert de Kockere V drama Facebookpagina Geert de 
Kockere 

92 Een boek over Caesar V non-fictie/historisch Via broer 

93 De Grote Wereld – Arthur Japin V psychologische roman Via mama 

94 / / / / 

95 Waar is Wally nu weer? – M.Handford J/ 4-6 zoekplatenboek Thuis liggen 

96 Het Bernini mysterie – Dan Brown V thriller/mysterie Thuis liggen 

97 Gossip Girl – Cecily Von Ziegesar J/ 15-18  romantiek cadeau 
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98 The Vampire Diaries – L.J.Smith J/ 15-18 fantasy/romantiek Via vriendin 

99 Over The Edge – Greg Child V non-fictie bib 

100 Een Harry Potter boek – J.K. Rowling J fantasy/avontuur Via de films 

101 Blauwe Plekken – Anke de Vries J/12-15 drama Weet ik niet meer 

102 Verleiding – Siska Mulder e.a. V romantiek Via vriendin 

103 De Helaasheid der Dingen  - Dimitri Verhulst V drama Via ouders 

104 Het meisje dat uit de stilte kwam – Fiona Bollag V waar gebeurd Via zus 

105 Strip van Suske & Wiske – Willy Vandersteen J strip boekhandel 

106 Strip van Suske & Wiske – Willy Vandersteen J strip Thuis liggen 

107 Blauwbloezenstrip – Cauvin/Lambil/Salvérius J strip erfstuk 

108 Urbanusstrip - Urbanus J strip Via familielid 

109 Kapot! – Vrank Post J/ 15-18 drama bib 

110 Tara vecht terug – Maren Stoffels J/12-15 avontuur Interesse in de auteur 

111 Voor ik doodga – Jenny Downham J/ 15-18 drama bib 

112 / / / / 

113 De jongen in de gestreepte pyjama – John Boyne J/ 15-18 drama/oorlogsverhaal Via ouders 

114 Verliefd – Kate Cann J/ 15-18 romantiek bib 

115 Rechteloos – David Baldacci V thriller Thuis liggen 

116 Het Grote Ontwerp – Stephen Hawking V non-fictie/wetenschap boekhandel 

117 De Da Vinci Code – Dan Brown V thriller Via de film 

118 Evil Star – Anthony Horowitz J/ 12-15 fantasy Deel van een reeks 

119 De Boeken van de Nar – Robin Hobb V fantasy bib 

120 De erfenis – Christopher Paolini J/ 15-18 fantasy/avontuur boekenreeks 

121 Strip van Hagar – Dik Browne J strip bib 

122 Pride and Prejudice- Jane Austen V romantiek Thuis liggen 

123 The Prisoner of Azkaban – J.K.Rowling J/ 9-12 fantasy/avontuur bib 

124 / / / / 

125 Het Verloren Symbool – Dan Brown V thriller Via de films 

126 Het geheim van Cheops – Matthew Reilly V avontuur boekhandel 

127 The Name of the Wind – Patrick Rothfuss V fantasy Via vriend 

128 / / / / 

129 The Boy in The Striped Pyjamas – John Boyne J/15-18 drama/oorlogsverhaal Via zus 
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130 Strip van Suske & Wiske – Willy Vandersteen J strip Thuis liggen 

131 / / / / 

132 Vals spel – Mirjam Mous J/15-18 avontuur/detective Via vriend 

133 Strip van FC de Kampioenen – Hec Leemans J Strip  Nieuwste in de reeks 

134 Strip van Kiekeboe - Merho J strip Via een vriendin 

135 De Da Vinci Code – Dan Brown V thriller bib 

136 The Hobbit – J.R.R Tolkien  J/12-15 fantasy/avontuur Via de LOTR boeken en films 

137 Gek op jou – Jennifer Crusie V romantiek Via vriendinnen 

138 Gevaarlijke flirt – Simone Elkeles J/15-18 romantiek Ooit gekocht 

139 HP en De Steen der Wijzen – J.K. Rowling J/9-12 fantasy/avontuur cadeau 

140 Strip van FC de Kampioenen – Hec Leemans J strip Thuis liggen 

141 Het Verloren Symbool – Dan Brown V thriller Via papa 

142 HP en de Vuurbeker – J.K. Rowling J/12-15 fantasy/avontuur Thuis liggen 

143 Girlpower – Robin Benway J/12-15 avontuur boekhandel 

144 Een Harry Potter-boek – J.K. Rowling J/? fantasy/avontuur Algemene bekendheid 

145 Liefde in tijden van cholera – Gabriel Garcia 
Marquez 

V romantiek/historisch drama herlezen 

146 De Diamant – Jef Geeraerts V thriller/detective Aangeraden door iemand 

147 De ogen van de condor – Lydia Rood J/15-18 oorlogsverhaal Koopjes in de bib 

148 De Hongerspelen – Suzanne Collins  J/15-18 fantasy/avontuur Via zus 

149 Rollercoaster Loulou – Leen Vandereyken J/12-15 romantiek boekenbeurs 

150 Eten, bidden, beminnen – Elizabeth Gilbert V romantiek/reisverhaal Via de film 

151 Familiegeheim – Dani Shapiro V drama Thuis liggen 

152 De Helaasheid der Dingen – Dimitri Verhulst V drama/psychologische roman Via ouders 

153 Spotgaai – Suzanne Collins J/15-18 fantasy/avontuur Via vriend 

154 Het Engelenhuis – Dirk Bracke J/15-18 drama/sociale literatuur Via film Bo 

155 Inkspell – Cornelia Funke J/12-15 fantasy/avontuur Weet niet meer 

156 The power of six- Pittacus Lore J/15-18 fantasy Via film ‘I am number 4’ 

157 HP en de Relieken van de Dood – J.K. Rowling J/ 15-18 fantasy/avontuur Goede kritieken gehoord 

Respondent  Laatst gelezen boek niet voor school  Leeftijdscategorie Genre  Hoe kwam je hierbij 
terecht? 

158 Autobiografie Bart Wellens V non-fictie - autobiografie Via broer 
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159 Urbanusstrip - Urbanus J strip cadeau 

160 Biografie Svetlana Bolshakova V non-fictie- biografie televisie 

161 Boek over Rome V non-fictie cadeau 

162 Alex Rider - Point Blanc – Anthony Horowitz J/12-15 avontuur Fan van de reeks 

163 De Stam van de Holenbeer – Jean M. Auel V historisch drama Via grootouders 

 

  



Bijlage 6: aangeraden boeken  

 

Respondent Laatst aangeraden boek Aan wie doelgroep Genre 

     

11 Voor ik doodga – Jenny Downham tante 15-18 drama 

12 De cherubserie – Robert 
Muchamore 

vriend 12-15 detective/ avontuur 

13 / / / / 

14 Exit – Jonathan Sonnst vriend V thriller 

15 Back – Dirk Bracke vriendin 15-18  

16 Straks doet het geen pijn meer – 
Dirk Bracke 

vriendin 12-15 psychologische roman 

17 Sproetenliefde – Maren Stoffels vriendin 12-15 romantiek 

18 Joël – Carry Slee vriendin 15-18 drama 

19 Over tijd – Dirk Bracke vriendin 15-18 psychologische roman 

20 / / / / 

21 Waargebeurd verhaal – titel 
vergeten 

vriendin  waar gebeurd 

22 / / / / 

23 Dodelijk dun – Nikki Grahame medeleerling V autobiografisch 

24 Op blote voeten – Maren Stoffels vriendin 12-15 avontuur 

25 / / / / 

26 De onvoltooide globalisering – Paul 
de Grauwe 

mama V non-fictie/economie 

27 De Grijze Jager – John Flanagan vrienden 9-12 fantasy/avontuur 

28 / / / / 

29 Angie, anders dan de anderen – 
Marc Hendrickx 

vriendin 15-18 psychologische roman 

30 Alleen op de wereld – Hector 
Malot 

medeleerling 12-15 avontuur/drama 

31 / / / / 

32 Voor ik doodga – Jenny Downham vriendin 15-18 drama 

33 / / / / 

34 / / / / 

35 / / / / 

36 / / / / 

37 Onderhuids – Nicci French weet niet 
meer 

V thriller 

38 Autobiogafie van Messi vriend V non-fictie/ autobiografie 

39 De woorden van zijn vingers – 
Marian De smet 

zussen 15-18 Romantiek/drama 

40 Percy Jackson and the lightning 
thief – Rick Riordan 

buurjongen 12-15 fantasy/avontuur 

41 / / / / 

42 Kruistocht in spijkerbroek – Thea 
Beckman 

vriendin 12-15 avontuur/historisch 

43 / / / / 

44 / / / / 

45 Harry Potter – J.K. Rowling zus J fantasy/avontuur 
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46 / / / / 

47 Un couple parfait – Jacques-Pierre 
Amette 

vriendin V drama/romantiek 

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

neef 15-18 fantasy/avontuur 

49 Gossip Girl – Cecily von Ziegesar nicht 15-18 romantiek 

50 / / / / 

51 Erfenis – Christopher Paolini broer 15-18 fantasy/avontuur 

52 / / / / 

53 De Hongerspelen – Suzanne Collins vriendinnen 15-18 fantasy/avontuur 

54 / / / / 

55 / / / / 

56 / / / / 

57 / / / / 

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

vriend 15-18 fantasy/avontuur 

59 Het Engelenhuis – Dirk Bracke  zus 15-18 psychologische roman 

60 Hart Van Inkt – Cornelia Funke  zus 12-15 fantasy/avontuur 

61 Getekend – Mario Demesmaeker zusje 12-15 romantiek/drama 

62 / / / / 

63 Het onzichtbare meer – Thea 
Dubelaar  

vriendin 9-12 drama 

64 / / / / 

65 / / / / 

66 Harry Potter – J.K. Rowling  medeleerling J fantasy/avontuur 

67 / / / / 

68 De onvoltooide globalisering – Paul 
de Grauwe 

papa V non-fictie: economie 

69 Geesten in huis – Patrick Lagrou  nichtje 12-15 thriller 

70 / / / / 

71 De boeken van Santa Montefiore vriendin V romantiek 

72 / / / / 

73 De Aanslag – Harry Mulisch  mama V drama/historisch 

74 / / / / 

75 De Da Vinci Code – Dan Brown  broer V thriller 

76 / / / / 

77 The Vampire Diaries – L.J. Smith  vriend 15-18 fantasy/romantiek 

78 / / / / 

79 Het grote misschien – John Green broer 15-18 drama/romantiek 

80 Dit is alles – Aidan Chambers vriend 15-18 psychologische roman 

81 Strips van FC de Kampioenen – Hec 
Leemans 

vriend J strip 

82 Land in oorlog – Paul Custermans vriend 12-15 oorlogsverhaal 

83 De Helaasheid der Dingen – Dimitri 
Verhulst 

vriendin V drama/ psychologische 
roman 

84 / / / / 

85 Huiver – Maggie Stiefvater vriendin 15-18 romantiek/fantasy 

86 De Milleniumtrilogie – Stieg 
Larsson  

mama V thriller 

87 De Helaasheid der Dingen – Dimitri vriendin V drama/ psychologische 
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Verhulst  roman 

88 Het Meisje dat de Zon niet Zag – 
Gerda van Cleemput 

vriendin+ 
nicht 

12-15 drama 

89 Erewoord – Pieter Aspe vriend V thriller/detective 

90 Het Parfum – Patrick Süskind  mijn 
klasgenoten 

V psychologische roman 

91 De aardkinderenreeks – Jean M. 
Auel 

vriendin V historisch drama 

92 Een boek over Caesar  vriend V non-fictie: historisch 

93 / / / / 

94 / / / / 

95 / / / / 

96 / / / / 

97 Fatale liefde – Carry Slee vriendin 15-18 romantiek 

98 Huis van de nacht-reeks – 
P.C./Kristin Cast 

medeleerling 15-18 fantasy/ avontuur  

99 Schitterend kwaad – Rebecca 
James 

vriendin 12-15 detective/thriller 

100 Harry Potter – J.K. Rowling vrienden ? fantasy/avontuur 

101 Harry Potter – J.K. Rowling broer ? fantasy/avontuur 

102 Robijnrood eindeloos verliefd – 
Kerstin Gier 

vriendin 15-18 avontuur 

103 Het februaricomplot – Guy Didelez vriend 12-15 detective/historisch 

104 Het meisje dat uit de stilte kwam – 
Fiona Bollag 

mama V waar gebeurd 

105 Stormbreaker – Anthony Horowitz vriend 12-15 avontuur 

106 Wilt – Tom Sharpe vrienden V satire 

107 Een boek van Herman Brusselmans vriend V ? 

108 De man die werk vond – Herman 
Brusselmans 

klasgenoten V Drama/psychologische 
roman 

109 Chatroom  - Helen Vreeswijk vriendin 15-18 thriller 

110 Op Blote voeten – Maren Stoffels buurmeisje 12-15 avontuur 

111 Loverboys – Helen Vreeswijk vriendin 15-18 thriller 

112 Ik was 12 en fietste naar school – 
Sabine Dardenne  

vrienden V non-fictie: autobiografie 

113 The Short second life of Bree 
TanneR – Stephenie Meyer 

vriendin 15-18 fantasy/avontuur 

114 / / / / 

115 / / / / 

116 / / / / 

117 Het Bernini Mysterie – Dan Brown vriend V thriller 

118 / / / / 

119 Een boek van Robin Hobb  vriend ? fantasy/avontuur 

120 Gone – Michael Grant vriend 15-18 fantasy/avontuur 

121 Een boek van Pieter Aspe  vriend V thriller/detective 

122 De Engelieren – Stephen King mama V thriller 

123 Harry Potter – J.K. Rowling  zus  ? fantasy/avontuur 

124 Verleid me – Anja Feliers vriendin 15-18 thriller/romantiek 

125 / / / / 

126 Ik word nooit normaal – Anke vriendin 12-15 drama 
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Kranendonk 

127 Game of Thrones – George R. R. 
Martin  

vriend V fantasy/avontuur 

128 / / / / 

129 / / / / 

130 De trap – Jef Geeraerts  vriend V detective/thriller 

131 / / / / 

132 Zand – Jef Geeraerts vriend V detective/thriller 

133 / / / / 

134 / / / / 

135 / / / / 

136 Het duivelsbeeld – Bies Van Ede  vriend 9-12 thriller 

137 Een boek van Dirk Bracke  zus ? ? 

138 Gevaarlijke flirt – Simone Elkeles zus 15-18 romantiek 

139 / / / / 

140 / / / / 

141 Het verloren symbol – Dan Brown opa V thriller 

142 Bad boys for life – Vrank Post vriendin 15-18 drama/thriller 

143 Morgenrood – Stephenie Meyer  vriendin 15-18 fantasy/romantiek 

144 / / / / 

145 Lopen voor je leven – Els Beerten vriendin 15-18 psychologische roman 

146 De diamant – Jef Geeraerts  ouders V detective/thriller 

147 Morgen mag ik uit de kast – Othillie 
Bailly 

vrienden V waar gebeurd 

148 / / / / 

149 Land zonder grote mensen – 
Ondine Khayat 

medeleerling 12-15 drama 

150 / / / / 

151 / / / / 

152 Twilightsaga – Stephenie Meyer  zus 15-18 fantasy/romantiek 

153 Hongerspelenreeks – Suzanne 
Collins 

vrienden/fam
ilie 

15-18 fantasy/avontuur 

154 / / / / 

155 The Host – Stephenie Meyer broer 15-18 fantasy 

156 / / / / 

157 Het Verloren symbool – Dan Brown neef V thriller 

158 Het Engelenhuis – Dirk Bracke vriend 15-18 psychologische roman 

159 The outsider – Colin Wilson vader V psychologische roman 

160 Biografie Svetlana Bolshakova medetrainste
r atletiek 

V non-fictie: biografie 

161 De donkere tijd – Marcus Heitz tante V fantasy/avontuur 

162 Scorpia – Anthony Horowitz zus 12-15 avontuur 

163 Stripverhalenreeks Thorgal – Van 
Hamme 

mama  J strip 
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Bijlage 7: afgeraden boeken 

Respo
ndent 

Laatst afgeraden boek Aantal 
boeken 
afgelopen 
jaar 

17 Een boek dat ik te ingewikkeld vond Geen 

18 Weet niet meer 3 tot 5 

20 Zwart-wit – Johannes van Dam Geen 

26 Een boek dat ik zelf heel slecht vond +30 

29 Weet niet meer Geen 

33 De Bijbel 3 tot 5 

35 De Aanslag – Harry Mulisch 3 tot 5 

38 De Aanslag  - Harry Mulisch 1 tot 2 

39 Dun – Do van Ranst 6 tot 9 

40 De Bijbel 10 tot 19 

42 Vallen – Anne Provoost 1 tot 2 

44 Boeken voor school die tegenvallen 10 tot 19 

45 De Paardenfluisteraar – Nicholas Evans +30 

48 6x1=7 – Gerda van Erkel +30 

51 Koude rivier – Michael Koryta +30 

55 De Aanslag – Harry Mulisch 3 tot 5 

58 Boeken die ik zelf slecht vond +30 

61 Weet ik niet meer Geen 

62 Alle dikke boeken Geen 

63 Boeken van Harry Mulisch Geen 

67 De Aanslag – Harry Mulisch 3 tot 5 

80 De Tolbrug – Aidan Chambers +30 

85 Boeken van Gerda van Erkel 10 tot 19 

96 Weet ik niet meer  6 tot 9 

99 Weet ik niet meer  6 tot 9 

100 Weet ik niet meer 10 tot 19 

105 Siegfried – Harry Mulisch Geen 

108 Zoute zoen – Gerda van Erkel +20 

109 Weet ik niet meer  +30 

118 Weet ik niet meer 1 tot 2 

120 Boeken die ik zelf heel slecht vond +30 

129 De Vliegeraar – Khaled Hosseini want het niveau was nog te hoog 1 tot 2 

138 De Aanslag – Harry Mulisch  3 tot 5 

139 Alle boeken Geen 

140 Boeken die we moeten lezen voor school 3 tot 5 

143 De Aanslag – Harry Mulisch 3 tot 5 

145 Boeken die ik zelf heel slecht vond +30 

147 Weet niet meer 10 tot 19 

148 Parrot en Olivier in Amerika – Peter Carey +20 

152 Droommeisje – Donna Leon, een thriller waar niks in gebeurde 10 tot 19 

153 Werther Nieland – Gerard Reve 10 tot 19 

155 De Aanslag – Harry Mulisch  +30 

157 De Aanslag - Harry Mulisch en Vallen-Anne Provoost 1 tot 2 

163 De Aanslag – Harry Mulisch + 30 
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Bijlage 8: Vind je het moeilijk om boeken te kiezen?  

 

Respondent Waarom vind je boeken kiezen moeilijk? Boeken gelezen 
het afgelopen jaar 

16  Groot aanbod 1 tot 2 

20 Nooit op voorhand weten of het goed is Geen 

21 Ik wil een interessant boek Geen  

32 De meeste dingen in onze bib heb ik al gelezen 10 tot 19 

35 Ik lees niet graag 3 tot 5 

41 Er zijn zo veel en zo verschillende boeken 10 tot 19 

42 Ik lees niet graag 1 tot 2 

46 Ik kan nooit vooraf inschatten hoe het gaat zijn 1 tot 2 

52 Er is niet veel dat me interesseert 1 tot 2 

56 Er zijn zo veel boeken Geen 

61 Het onderwerp moet mij aanspreken Geen 

63 Ik vind het belangrijk dat het een goed boek is Geen 

64 Het boek dat je gekozen hebt kan uiteindelijk hard tegenvallen 1 tot 2 

67 Er zijn zo veel boeken 3 tot 5 

69 Ik raar ben 6 tot 9 

71 Er is zo veel keuze 3 tot 5 

74 Je moet iets vinden dat je aanspreekt, tenzij je een vaste auteur 
hebt  

10 tot 19 

75 Ik vind niet snel een goed boek 1 tot 2 

79 Alles is ofwel te moeilijk ofwel pulp 10 tot 19 

80 Door alleen de cover te bekijken, kan je nooit weten of het een 
goed boek is 

Meer dan 30 

81 / Meer dan 30 

84 Je weet niet of het je zal aanstaan door enkel de achterflap te 
lezen 

Meer dan 20 

92 Je kan nooit op voorhand weten of het een goed boek is 1 tot 2 

95 Je kan nooit op voorhand weten of het een goed boek is 6 tot 9 

100 Er zijn zo veel boeken 10 tot 19 

110 Veel boeken + de binnenkant is niet altijd zo goed als de 
buitenkant 

Meer dan 30 

118 Ik lees niet zo vaak 1 tot 2 

122 / 10 tot 19 

133 Ik lees geen dikke boeken 3 tot 5 

136 Alle boeken zijn toch slecht Geen 

137 Er is zo veel keuze  10 tot 19 

138 Er is zo veel keuze 3 tot 5 

139 Er zijn weinig dunne boeken Geen 

140 Er zijn zo veel boeken 3 tot 5 

141 Ik kom niet uit een talenrichting Geen 

142 Ik ken er gewoon niet zo veel van Geen 

145 Sommige boeken zien er leuk uit, maar stellen toch teleur Meer dan 30 

147 Je weet niet wat je moet verwachten 10 tot 19 

153 Ik ben nogal kieskeurig 10 tot 19 

160 Voor school zijn niet alle boeken toegelaten 1 tot 2 

 



Bijlage 9: Respondenten die positief antwoorden op vragen 23 en 24  

 

Respondent geslacht richting Aantal boeken afgelopen jaar Lezende vriendengroep Praten  Uitlenen  boek 

38 J Wet-talen 1 tot 2 Sommigen Nooit Nooit De Seksbijbel (Goedele Liekens) 

40 M Wet-talen +30 Veel Vaak Soms Harry Potter en Narnia 

42 M Wet-talen 1 tot 2 Veel Soms Nooit Twilightsaga 

51 M Lat-talen +30 Sommigen Soms Soms Eragon en De Hongerspelen 

77 J Grieks-Lat 6 tot 9 Veel Soms Vaak The Vampire Diaries 

80 M Grieks-Lat +30 Veel Vaak Soms Harry Potter en Twilightsaga 

122 M Lat-wis 10 tot 19 Veel Soms Soms Harry Potter, Lord of the Rings 

137 M Wet-wis 10 tot 19 Geen Soms Soms Twilightsaga en Harry Potter 

148 M Wis-talen +20 Sommigen Soms Soms Harry Potter 

 

Respondent geslacht richting Aantal boeken afgelopen jaar Lezende vriendengroep Praten Uitlenen Boek  

38 J Wet-talen 1 tot 2 Sommigen Nooit Nooit De Seksbijbel (Goedele Liekens) 

45 M Wet-talen + 30 Sommigen Soms Soms The Vampire Diaries 

68 M Econ-talen 6 tot 9 Sommigen Soms Soms Het Engelenhuis (Dirk Bracke) 

122 M Lat-wis 10 tot 19 Veel Soms Soms Twilightsaga 

148 M Wis-talen + 20 Sommigen Soms Soms De Hongerspelen 

152 M Humane 10 tot 19 Veel Soms Soms Twilightsaga 

156 J Wet-wis 3 tot 5 Weet ik niet Nooit Nooit De Dwergen (Marcus Heitz) 

163 J Wet-wis + 30 Sommigen Soms Soms Harry Potter 
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Respondent Belangrijk om populaire boeken te lezen? Lezende ouders? Praten over boeken met ouders? 

38 Helemaal niet Een van mijn ouders leest vaak soms 

40 Een beetje Mijn ouders lezen nooit  nooit 

42 Een beetje Mijn ouders lezen vaak soms 

45 Helemaal niet Mijn ouders lezen soms soms 

51 Een beetje Een van mijn ouders leest vaak soms 

68 Helemaal niet Mijn ouders lezen vaak vaak 

77 Een beetje Een van mijn ouders leest soms nooit 

80 Een beetje Een van mijn ouders leest vaak soms 

122 Een beetje Mijn ouders lezen vaak vaak 

137 Een beetje Een van mijn ouders leest vaak soms 

148 Helemaal niet Mijn ouders lezen soms soms 

152 Helemaal niet Mijn ouders lezen vaak soms 

156 Een beetje Mijn ouders lezen vaak nooit 

163 Een beetje Mijn ouders lezen vaak soms 



 

 


