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Deze masterproef is (ten dele) tot stand gekomen in de periode dat het hoger onderwijs 

onderhevig was aan een lockdown en beschermende maatregelen ter voorkoming van de 

verspreiding van het COVID-19 virus. Het proces van opmaak, de verzameling van gegevens, 

de onderzoeksmethode en/of andere wetenschappelijke werkzaamheden die ermee gepaard 

gaan, zijn niet altijd op gebruikelijke wijze kunnen verlopen. De lezer dient met deze context 

rekening te houden bij het lezen van deze masterproef, en eventueel ook indien sommige 

conclusies zouden worden overgenomen. 

 

 

1. Abstract 

 

This study aims to make journalists’ working methods and their choices made when writing 

articles about reading and literature more transparent for the non-profit organisation 

Iedereen Leest. Two specific categories of articles about reading and literature were looked 

at; articles about children’s literature and articles about a current newsworthy topic in 

literature: the Flemish Canon. Both specialised and non-specialised journalists of the Flemish 

newspapers De Morgen and De Standaard were interviewed about their methods. The 

findings of this study can help Iedereen Leest to provide information for journalists in a more 

targeted manner. In addition, much-discussed themes and trends about how the 

communication surrounding reading and literature in media is established, can be uncovered.  

 

2. Inleiding 

 

 

In het kader van de opleiding Master in de Journalistiek is het mogelijk om een 

onderzoeksvraag voor de klassieke Masterproef te kiezen uit de databank van de 

Wetenschapswinkel. In verband met mijn vorige opleiding (Bachelor in de Taal- en 

Letterkunde) koos ik voor een onderzoeksvraag die werd ingezonden door de organisatie 

Iedereen Leest, een instantie die voor mij niet onbekend was aangezien ik als kind zelf boeken 

las en beoordeelde in hun Kinder- en Jeugdjury (zie inleidingen initiatieven Iedereen Leest). 

Hun onderzoeksvraag luidt als volgt: 
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Hoe wordt er over lezen gecommuniceerd in media (aanbod, literaire activiteiten)? 

 

Iedereen Leest is volgens hun eigen website een “referentieorganisatie rond lezen en 

leesbevordering. De organisatie werkt programma’s en campagnes uit zoals de 

Jeugdboekenmaand, de Voorleesweek, Boekstart of de Kinder- en Jeugdjury. Samen met 

partners bouwt Iedereen Leest aan een sterke, brede leescultuur in Vlaanderen en Brussel.” 

Ze hebben vijf prioriteiten: het belang van vroeg beginnen lezen, een toegankelijke 

leesomgeving, leesplezier en geletterdheid, structurele netwerken en kennis delen.  

 

2.1 Methodologische uitgangspunten 

 

De originele onderzoeksvraag van Iedereen Leest is echter te breed om in het onderzoek voor 

de masterproef te beantwoorden. Het is niet haalbaar om een onderzoek te doen naar 

berichtgeving over lezen en literatuur in alle media. Daarom zal dit onderzoek zich enkel 

richten op geschreven media. Simon Bequoye is hoofd van onderzoek en impact bij Iedereen 

Leest en legt ter verduidelijking bij hun onderzoeksvraag uit dat de organisatie opzoek is naar 

betere manieren om informatie aan te bieden aan journalisten die willen berichtgeven over 

lezen en literatuur.  

 

Het probleem dat Iedereen Leest vooral ondervindt is dat ze niet een van de eerste bronnen 

zijn waar journalisten aan denken wanneer ze meer informatie nodig hebben rond literatuur 

of lezen. Ze willen de werkwijze van journalisten die een stuk schrijven beter begrijpen, zodat 

ze gerichter informatie kunnen aanbieden. Tine Kuypers, het hoofd van pers en communicatie 

bij Iedereen Leest maakt persberichten op via Mailchimp, een e-mailmarketingservice. Op hun 

website (https://www.iedereenleest.be/pers) zijn alle persberichten terug te vinden en kan 

je je ook inschrijven om ze in de toekomst te ontvangen. De meerderheid van deze 

persbestanden hebben te maken met hun eigen evenementen en acties, maar een aantal 

gaan ook over actuele gebeurtenissen binnen de literaire wereld. Verder houdt Iedereen Leest 

bij wanneer een van hun campagnes genoemd wordt in de pers. Die artikels houden ze bij in 

Excel-bestanden met verschillende tabs. Onder de tab ‘BS’ bewaren ze alle artikels over de 

Boekstart, in de tab ‘VLW’ die over de Voorleesweek, in ‘JBM’ die over Jeugdboekenmaand 

en in ‘IL’ die over Iedereen Leest en anderen.  
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Hoe er over lezen en literatuur wordt gecommuniceerd in media hangt voor een groot deel 

af van de werkwijze die journalisten hanteren bij hun onderzoek naar het onderwerp en het 

schrijven van de artikels. Daarom is het de bedoeling om in dit onderzoek journalisten te 

bevragen over hun werkwijze. Door de maatregelen die gelden ten gevolge van de 

coronacrisis worden de interviews telefonisch afgenomen. De lijst van journalisten wordt 

opgemaakt aan de hand van een afgebakende bronnen, een afgebakende periode en twee 

opgemaakte categorieën van onderwerpen, de methode wordt in hoofdstuk 3 

‘Onderzoeksmethode’ volledig uiteengezet.  

 

2.2 Doelstelling van het onderzoek 

 

De doelstelling van dit onderzoek is om Iedereen Leest te helpen begrijpen naar welke 

informatie journalisten opzoek gaan als ze een artikel schrijven dat met literatuur of lezen te 

maken heeft. Met meer kennis over de werkwijze van deze journalisten kan Iedereen Leest 

gerichter informatie toereiken om zo uiteindelijk de kennis en plezier van het lezen verder te 

bevorderen. Op aanvraag van Iedereen Leest zal er tijdens de bevraging ook gepeild worden 

naar de persoonlijke visies van de journalisten op de berichtgeving rond lezen en literatuur 

en de rol die de media spelen. 

 

 

3. Theoretisch kader 

 

3.1 Inleiding 

 

Dit onderzoek heeft als doel de werkwijze van journalisten die schrijven over literatuur te 

achterhalen, maar wat valt er allemaal onder de noemer ‘literatuur’? Literatuur wordt in dit 

onderzoek beschouwd als alle geschreven teksten die fictieve- en non-fictieve verhalen 

vertellen. Ook besprekingen over toneel- of theaterteksten kunnen dus worden opgenomen 

indien ze in de lijst van resultaten verschijnen. Onder de noemer ‘jeugdliteratuur’ past zelfs 

meer dan alleen tekst, bespreking over prentenboeken voor kinderen worden ook 

beschouwd als literatuur.  
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3.1.1   Initiatieven Iedereen Leest 

 

Iedereen Leest richt zich hoofdzakelijk op leesbevordering bij jongeren en kinderen, daarom 

zullen al hun initiatieven in dit onderdeel kort worden ingeleid.  

 

- Boekstart 

 

Met dit programma wil Iedereen Leest ouders samen met hun kleine kinderen laten genieten 

van boeken en lezen. Het idee is om kinderen nog voor ze naar school gaan in contact te 

brengen met boeken en lezen. Om dit doel te bereiken willen ze ook professionals die werken 

met kinderen bevorderen in hun beleid rond taal en lezen.  

 

Voor dit initiatief werkt Iedereen Leest samen met bibliotheken, consultatiebureaus en lokale 

partners en leveren ze boekenpakketten aan gezinnen zodat alle ouders de kans hebben om 

voor te lezen aan hun baby’s en peuters. Op www.boekstart.be kunnen gezinnen zich sinds 

2018 inschrijven voor het programma in de deelnemende gemeenten of kunnen ouders naar 

een consultatiebureau van Kind en Gezin gaan. In het pakket zitten een aantal kinderboeken, 

maar onder andere ook een gids voor het voorlezen en een Boekstart-groeimeter.  

 

- Voorleesweek 

 

De Voorleesweek is een campagne gevoerd in Vlaanderen en Brussel die jaarlijks in de laatste 

week van november plaatsvindt. Voor dit initiatief werkt Iedereen Leest opnieuw samen met 

Kind en gezin en een aantal andere partners waaronder Cultuurcel. Met dit initiatief willen ze 

leerkrachten, onthaalouders, kleuterleidsters en -leiders die lesgeven aan kinderen tot en met 

vijftien jaar oud met tips rond boeken en voorlezen voorzien.  

 

- Jeugdboekenmaand 
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Maart werd tot Jeugdboekenmaand benoemd door Iedereen Leest, de campagne richt zich 

tot kinderen tussen de drie en vijftien jaar oud en hun ouders. Om boeken- en leestips te 

promoten werken ze dan samen met scholen, boekhandels en bibliotheken. Elk jaar staat er 

een ander thema centraal tijdens de Jeugdboekenmaand, in 2019 was dat ‘vriendschap’ en in 

2020 ‘kunst’. In de maand worden er ook verschillende evenementen en activiteiten rond 

jeugdboeken georganiseerd zoals workshops, voorleessessies of expo’s. Er wordt ook steeds 

een meter en peter van de Jeugdboekenmaand gekozen, in 2019 waren dat auteur Bart 

Moeyaert en actrice en presentatrice Tatyana Beloy en in 2020 waren dat KETNET-wrapster 

Sien Wynants en illustrator Tom Schoonooghe.  

 

- Kinder- en Jeugdjury 

 

De Kinder- en Jeugdjury is een lezersjury georganiseerd door Iedereen Leest voor kinderen en 

jongeren tussen vier en zestien jaar oud. De kinderen en jongeren worden in zes 

leeftijdsgroepen opgedeeld en lezen en bespreken elk jaar acht boeken. In leesgroepen wordt 

er over de boeken gepraat en op het einde van het jaar kunnen de kinderen en jongeren de 

boeken beoordelen en worden de favorieten als winnaars verkozen.  

 

 

3.1.2   Boekenbijlages De Morgen en De Standaard 

 

Zowel De Morgen als De Standaard benoemen zichzelf als kwaliteitskrant en besteden beide 

extra aandacht aan kunst en cultuur.  

 

De Standaard heeft een wekelijkse boekenbijlage genaamd De Standaard der Letteren, die 

oorspronkelijk elke vrijdag verscheen, vanaf 30 mei 2020 verschijnt de boekenbijlage op 

zaterdag samen met de weekendkrant. Voor 1947 had De Standaard een algemene cultuur 

rubriek die ook letterkunde besprak. Pas in 1952 verscheen de eerste editie van De Standaard 

Der Letteren met een eigen verantwoordelijke, sinds 2011 is dit Veerle Vanden Bosch. Het is 

de laatste boekenbijlage die overblijft in de populaire Belgische kranten.  
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De Morgen heeft geen aparte boekenbijlage meer, deze ging op in hun weekendbijlage Zeno, 

die niet louter literatuur bespreekt. In 2019 werd de weekendbijlage omgevormd tot een 

soort weekblad onder leiding van hoofredacteur Kirsten Bertrand. In het blad verschijnen 

sindsdien niet alleen maar verhalen over cultuur maar ook verschillende rubrieken, columns 

en elke week een economie- en wetenschapsverhaal.  

 

3.2 Literatuurstudie 

 

3.2.1 Maatschappelijk belang van het onderzoek 

 

Volgens dr. F.P.J. Wester, hoogleraar in de Algemene en empirische 

communicatiewetenschap in zijn rede Lessen uit Lezen (2003) komt het maatschappelijk 

belang van media “komt op velerlei manieren naar voren, zoals in de economische, de 

politieke of de culturele relevantie van de media.” Dit beaamt schrijver, dichter en beeldend 

kunstenaar Ted Van Lieshout zoekt in zijn opiniestuk Geef ons het lezen terug! naar een 

verklaring voor de dalende belangstelling voor literatuur in de kranten. Zo vertelde een 

journalist hem dat een prijs voor illustratoren te ver buiten de interessesfeer van de lezer ligt. 

“Het verklaart misschien, voor een deel, waarom het voor prijzen voor kinderboeken zo 

moeilijk is geworden om sponsoren te vinden. Een bedrijf of instelling kan nobele redenen 

hebben om een onderscheiding met geld te ondersteunen, maar er is natuurlijk ook altijd een 

commerciële kant: naamsbekendheid.” Hij zegt dat de Nederlandse overheid wel blijft roepen 

dat lezen en leesvaardigheid belangrijk is, maar dat laaggeletterdheid blijft stijgen in het land. 

Het aanraden en aanreiken van jeugdliteratuur kan hier een oplossing op bieden. Aangezien 

laaggeletterden minder gemakkelijk aan een job geraken en ook meer hulp nodig hebben is 

het van maatschappelijk belang dat laaggeletterdheid verholpen wordt. Daarnaast duidt hij 

ook aan dat het nieuws zelf minder tekst bevat en meer beelden en daardoor louter een 

impressie weergeeft en niet meer uitdagend is om te lezen.  

 

 

3.2.2   Berichtgeving over jeugdliteratuur  
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Het is opmerkelijk dat er niet bijzonder veel geschreven wordt over jeugd- en andere 

literatuur tenzij het te maken heeft met een actueel onderwerp of een vermaarde prijs in het 

‘gewone’ nieuws. Artikels die dieper ingaan op die onderwerpen dan de evidente 

nieuwswaarde ervan worden eerder voorbehouden voor de cultuurbijlage van de krant in het 

weekend. Nederlandse journalist Bas Maliepaard schreef in zijn opiniestuk getiteld ‘De 

aandacht voor jeugdliteratuur is weggekwijnd, en dat is erg.’ op de website van Trouw dat de 

Woutertje Pieterse Prijs voor kinderboeken dreigt te verdwijnen. Dat ziet hij als een teken 

voor de dalende belangstelling voor jeugdliteratuur van de media. Hij legt uit dat er ook niet 

veel sponsors kinderboekenprijzen nog willen financieren. “De belangrijkste talkshows van 

vandaag besteden alleen aandacht aan kinderboeken als ze geschreven zijn door bekende 

Nederlanders: van Isa Hoes tot prinses Laurentien. Daarbij draait het dan niet primair om de 

kwaliteit van het boek, maar om de celebritystatus van de schrijver.” verklaard hij. Eva Devos, 

hoofd van de vakbibliotheek en boekenzoeker bij Iedereen Leest merkt dezelfde trend op in 

Vlaanderen en Brussel, ze merkt minder aandacht op voor jeugdliteratuur in het segment 

‘cultuur’, maar ziet dat het wel in zekere mate doordringt tot de lifestyle-afdelingen van de 

media. Bekende namen zoals Bart Moeyaert krijgen bijvoorbeeld wel nog de nodige aandacht 

in het nieuws als hij een ALMA wint, maar verder merkt ze over auteurs en illustratoren vaker 

stukken op in de weekendbijlagen over wat hen gelukkig maakt of hou hun huis ingericht is. 

Ze vraagt zich af of dit een positieve of negatieve evolutie is. Is het de bedoeling van dat soort 

stukken dat meer mensen gaan lezen? Het lijkt volgens haar dus alsof er meer over de 

schrijvers zelfgeschreven wordt dan over hun werk. Dit roept de vraag op hoe moeilijk het is 

voor schrijvers die nog niet bekend zijn om in de geschreven media te verschijnen.   

 

3.2.2 Journalistiek als literair werk 

 

 

Ook de journalistiek zelf kan als literatuur beschouwd worden. Uit het onderzoek van 

Bachelorstudent taal- en cultuurstudies Mascha Arkink aan de universiteit Utrecht bleek dat 

ook de journalistiek zelf zich soms kan vermengen met literatuur. Dat duidt ze aan met het 

voorkomen van tekstinterferentie in journalistieke tekst. De journalist vermengt wellicht zijn 

eigen woorden met de woorden van zijn bronnen. De journalist schrijft dan in eigen woorden 

vanuit het perspectief van de bron en citeert hem niet rechtstreeks. Het verschijnen van 
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tekstinterferentie in journalistieke tekst demonstreert volgens Arkink dat de Erzähldistanz 

oftewel de afstand tussen de journalist en het nieuws, kleiner wordt.  

 

In een artikel van het Tijdschrift voor Taalbeheersing door Peter Houtlosser wordt beweerd 

dat citaten in literaire recensies gebruikt worden als argumenten. Ze worden gebruikt om 

kenmerken van boeken, zoals bijvoorbeeld humor of ontroering, te ondersteunen. Daarnaast 

kunnen ze ook helpen om de interpretatie van de journalist bij te staan. In de uiteenzetting 

wordt benadrukt dat het gebruiken van citaten in een recensie wellicht voor problemen kan 

zorgen. Zeker wanneer de citaten niet aan vier bepaalde eisen voldoen, ze moeten om goed 

te werken in een recensie volgens Houtlosser; correct, typerend, voldoende en relevant zijn. 

Daarnaast is ook de plaatsing van een citaat in een argumentatiestructuur van belang om 

effectief te zijn. 

 

3.2.4 Eerder onderzoek naar De Standaard Der Letteren 

 

 

Uit de masterproef van Masterstudente Journalistiek Renée Moernaut aan de 

Erasmushogeschool Brussel uit 2012 bleek dat de literaire bijlage van De Standaard weinig 

aandacht heeft voor populairdere boekengenres. Dat terwijl andere vormen van cultuur wel 

toegankelijker werden voor een breder publiek. Renée Moernaut bestudeerde alle literaire 

berichten tussen 1956 en 2011, ze lette onder andere op het geslacht van de journalist en het 

genre van het boek dat ze recenseerden. Ze kwam tot de conclusie dat De Standaard Der 

Letteren in die periode op een aantal vlakken nauwelijks geëvolueerd is, net zoals 55 jaar 

voordien blijken ze zelden aandacht te besteden aan populaire romantische boeken voor 

vrouwen, fantasy- en horrorverhalen voor de jeugd, biografieën van bekende figuren en 

kookboeken. Door het gebrek aan berichtgeving over die boeken, worden volgens Moernaut 

jonge lezers en vrouwen te vaak over het hoofd gezien. Bovendien merkte ze toen op dat 

maar één op de vijf auteurs die in de periode werd gerecenseerd een vrouw was. Waar wel 

verandering in kwam, was de lengte en toegankelijkheid van de recensies, die vaker door het 

aantal toegekende sterren werden vergezeld. Doorheen de jaren kwam er ook een kleine 

toename in berichtgeving over populairdere boeken, maar dan hadden die boeken meestal 

wel een literaire prijs gewonnen of stonden ze op een bestsellerlijst en konden ze dus niet 
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genegeerd worden door de boekenbijlage van De Standaard. Sinds 200 werden er al vaker 

interviews en boekentips gepubliceerd. De artikels lijken echter nog voor het grootste 

gedeelte geschreven voor en door hoogopgeleide mannen en Moernaut vindt dat een 

boekenbijlage moet kunnen bestaan tussen elitair en populair in. 

 

3.2.5 Eerder onderzoek naar de boekenbijlage van De Morgen 

 

In 2007 voerde Loes Chielens, masterstudente in de Vergelijkende Moderne Letterkunde aan 

de Universiteit Gent een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit naar de boekenbijlage van 

De Morgen. Voor haar stage bij de krant was haar opdracht een diachrone vergelijking van 

Uitgelezen maken. Ze bestudeerde drie jaargangen (1988, 1991, en 2006) van de 

boekenbijlage en liet ook een aantal recensenten en auteurs aan het woord met als doel een 

beeld te schetsen van de evoluties in de bijlage over de jaren. Uit de cijfers die ze met behulp 

van het archief van De Morgen bestudeerde bleek dat de aandacht voor poëzie, het essay, de 

verhalenbundel en jeugdliteratuur daalde. Net zoals Moernaut opmerkte in haar onderzoek 

naar de bijlage van De Standaard merkte ook Chielens een toename in het aantal interviews 

met auteurs op. De journalisten en auteurs waar ze mee sprak vertelden haar wel dat 

interviews recensies niet mogen vervangen en velen zien het vooral als promotiemiddel: 

“Vroeger kon een recensie immers zowel positief als negatief uitdraaien, nu is een vermelding 

een teken dat een boek de moeite waard is omdat boeken die niet goed genoeg bevonden 

worden simpelweg niet meer aan bod komen.” Dit wijt ze aan de commerciële omgeving 

waarin ook boekenbijlages genoodzaakt zijn in te opereren.  Uit haar kwantitatief onderzoek 

bleek overigens dat fictieboeken veel frequenter werden besproken dan non-fictieboeken, 

dat het aantal foto’s bij artikels over literatuur steeg en dat de lengte van de artikels niet 

ontzettend was verminderd.  

 

3.2.6 Onderzoek naar leesbevordering 

 

 

Stichting Lezen voerde een onderzoek uit naar de leesmotivatie van Nederlandse kinderen en 

jongeren. Uit dit onderzoek bleek dat de grote meerderheid van leerlingen in het 

basisonderwijs het heel leuk vindt om boeken te lezen, maar dat na de overgang naar de 
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middelbare school de cijfers dalen en maar de helft nog plezier beleeft aan lezen. Bovendien 

komen leerlingen van het basisonderwijs vaker in de bibliotheek dan de leerlingen van het 

voortgezet onderwijs. De verklaring hiervoor is ‘intrinsieke leesmotivatie’ bij kinderen, dit wil 

zeggen hun nieuwsgierigheid om op te gaan in verhalen. Daarnaast komt het ook vanuit 

extrinsieke leesmotivatie om het goed te doen op school en voor sociale bevestiging. De 

ouders van de leerlingen blijken een beperkte rol te spelen bij het stimuleren van lezen bij 

hun kinderen, zo geeft de meerderheid van leerlingen aan dat hun ouders hen bijna nooit 

helpen bij het kiezen of lezen van een boek.  

 

Professor Ronald Soetaert van de afdeling Onderwijs aan de Universiteit Gent linkt in zijn 

artikel Van leesbevordering naar mediabevordering. Over Nieuwe Geletterdheid en Nieuwe 

Media de afname van culturele geletterdheid bij de jeugd aan de commercialisatie van de 

media en de ouderwetste opvatting van het begrip ‘geletterdheid’. Volgens hem dicteert de 

media in hoge mate het amusement van kinderen en jongeren. Wat werkt, verkoopt en 

daarom gaan steeds meer spelletjes, boeken en programma’s die op de markt gebracht 

worden voor kinderen, op elkaar lijken. De producten kunnen zichzelf wel adverteren als leuk 

en tegelijk leerzaam, maar ze hebben niet dezelfde verplichting als academische of 

onderwijskundige instituten om dat ook echt te zijn. Er valt veel te verdienen aan het 

amusement voor kinderen, zeker nu ze meer dan ooit de beslissingsvrijheid hebben om zelf 

te kiezen welke vorm van amusement ze willen consumeren.  Hij merkt op dat de schuld voor 

de afname van culturele geletterdheid bij jongeren vaak bij het onderwijs gezocht wordt. Hij 

wil er echter op duiden dat geletterdheid wel in gang wordt gezet door de volwassenen, maar 

dat de kinderen daarna de vooruitgang ervan zelf in de hand hebben. Naast de culturele 

geletterdheid die we al kennen bestaat er nog een andere soort geletterdheid, zegt Soetaert, 

de nieuwe geletterdheid van de moderne wereld, die meer dan alleen het lezen van boeken 

omvat. Hij omschrijft nieuwe geletterdheid als bestaande uit ‘het orale, het muzikale en het 

beeld’. Niemand kan nog ontsnappen aan de digitalisering van de wereld en cultuur.  

Initiatieven rond leesbevordering moeten daarom volgens hem verruimd worden tot ‘media-

bevordering’.  

 

4. Onderzoeksmethode 
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4.1  Afbakening 

 

Om de werkwijze van de journalisten transparanter te maken voor Iedereen Leest worden er 

in dit onderzoek journalisten die al een stuk schreven over lezen of literatuur ondervraagd.  

De vragen gaan over de stappen die ze nemen in het zoeken naar informatie voor hun artikels. 

Daarnaast is het ook de bedoeling erachter te komen wat de visie van de journalisten is op 

berichtgeving rond lezen en literatuur en de nieuwswaarde ervan. Het onderzoek beperkt 

zich tot twee geschreven journalistieke bronnen: De Morgen en De Standaard.   

 

Om nog verder af te bakenen worden er enkel journalisten ondervraagd die een stuk schreven 

over twee bepaalde categorieën. Ten eerste over een onderwerp dat in het najaar van 2019 

zeer actueel was: de Vlaamse Canon. Het is belangrijk te benadrukken dat artikels die alleen 

het politieke aspect van de Vlaamse canon bespreken niet worden opgenomen in het 

onderzoek. En ten tweede over één bepaald onderdeel van de literatuur: de jeugdliteratuur, 

een onderwerp waar de campagnes van Iedereen Leest zich voornamelijk op focussen. Voor 

beide categorieën wordt er opzoek gegaan naar artikels in een bepaalde periode. Voor 

berichtgeving over jeugdliteratuur is dat maart van 2019 en 2020, de Jeugdboekenmaand van 

Iedereen Leest, omdat er dan waarschijnlijk meer wordt berichtgegeven over jeugdliteratuur 

dan gewoonlijk. Voor de categorie ‘Vlaamse Canon’ moet een langere periode worden 

bekeken, die strekt van augustus tot en met december van 2019.  

 

4.2 Aangepaste onderzoeksvraag 

 

De aangepaste onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt:  

 

Hoe wordt er in artikels over lezen en literatuur gecommuniceerd in De Morgen en De 

Standaard? 

 

De deelvragen: 

 

-Wat is de werkwijze van journalisten bij het schrijven van een artikel over lezen en/of 

literatuur die een artikel schreven waar de Vlaamse Canon in voorkwam? 
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-Wat is de werkwijze van journalisten bij het schrijven van een artikel over lezen en/of 

literatuur die een artikel schreven waar jeugdliteratuur in voorkwam? 

 

4.3 Methode 

 

De lijst van artikels die wordt besproken in het onderzoek wordt opgemaakt met de hulp van 

Gopress Academic. Op de website van Gopress kunnen zoektermen worden ingevuld, dan kan 

worden aangeduid of ze samen moeten voorkomen in de artikels of dat een term ervan 

volstaat. De periode waarin opgezocht wordt kan ook worden afgebakend. Om artikels te 

vinden waarin de Vlaamse Canon genoemd werd is de eerste zoekterm ‘Vlaamse Canon’ en 

wordt er specifiek gezocht op ‘the exact sentence’ om resultaten te voorkomen van artikels 

waarin ‘Vlaamse’ alleen voorkomt. De tweede zoekterm is ‘canon’ omdat het waarschijnlijk 

is dat in de afgebakende periode artikels verwezen naar de Vlaamse Canon zonder die 

letterlijk te benoemen. De periode voor de categorie ‘Vlaamse Canon’ strekt van 1 augustus 

2019 tot en met 31 december 2019 en de bronnen zijn zowel de kranten, magazines en 

websites van De Morgen en De Standaard. De artikels die niet het literaire aspect bespreken, 

maar alleen het politieke van de Vlaamse Canon 2orden handmatig uit de lijst gehaald.  

 

Voor de categorie ‘Jeugdliteratuur’ zijn twee aparte periodes afgebakend. De volledige 

maand maart van 2019 en maart van 2020. De eerste zoekterm voor de categorie zal uiteraard 

‘Jeugdboekenmaand’ zijn. Daarnaast zal er ook gezocht worden op de termen ‘jeugdboek’, 

‘jeugdboeken’, ‘kinderboek’, ‘kinderboeken’, ‘jeugdliteratuur’ en ‘young adult’. Als een van 

die termen voorkomt in het artikel, wordt het opgenomen in de categorie.  

 

4.3.1 Kwantitatief onderzoek 

 

Met de resultaten van de GoPress-zoekopdrachten wordt een kleinschalig kwantitatief 

onderzoek uitgevoerd. Het kwantitatief onderzoek is als aanvulling bedoeld op het 

kwalitatieve gedeelte van het onderzoek. Er wordt bekeken en geteld hoeveel artikels er in 

de bronnen voldoen aan de zoektermen en ook of ze gepubliceerd werden in de krant zelf, 

het magazine/de bijlage van de krant of online.  Om de lijst van artikels correct op te stellen 
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wordt er ook een data-opschoning van de resultaten uit GoPress uitgevoerd. De valse 

positieven mogen niet worden opgenomen in de lijst.  

 

4.3.2 Semigestructureerde interview 

 

Na het opstellen van de definitieve lijsten worden de journalisten die de artikels schreven 

gecontacteerd en verzocht om mee te werken aan het onderzoek. De journalisten die ingaan 

op het verzoek worden ondervraagd over het specifieke artikel en over hun werkwijze in het 

algemeen bij het schrijven van een stuk over lezen of literatuur. 

 

De methode die wordt gehanteerd voor de bevraging van de journalisten is het 

semigestructureerde interview. Deze vorm van interview laat toe om enkele vragen vast te 

leggen en aan elke journalist te stellen. Daarnaast kunnen er ook aanvullende vragen gesteld 

worden op basis van de individuele antwoorden.  

 

Elk interview wordt individueel besproken en elke journalist wordt eerst kort voorgesteld, er 

wordt hen gevraagd of ze journalist zijn van beroep, beroepsjournalist of nog iets anders. 

Zowel ‘journalist van beroep’ als ‘beroepsjournalist’ zijn wettelijke beroepsstatuten voor 

professionele journalisten. Om erkend te worden als beroepsjournalist moet je minstens 

twee jaar journalist zijn als hoofdzakelijk beroep voor een “medium dat algemene 

berichtgeving verstrekt en dit niet combineert met commerciële nevenactiviteiten”. 

Journalisten van beroep moeten aan dezelfde erkenningsvoorwaarden voldoen als 

beroepsjournalisten, maar ze moeten niet werken voor de algemene nieuwsmedia, maar wel 

voor de vakpers of gespecialiseerde nieuwsmedia (journalist.be). Na de voorstelling van de 

journalist wordt ook elk artikel en de aanleiding ervan samengevat. De antwoorden van de 

journalist in het gesprek worden daarna per thema besproken. De thema’s worden aangeduid 

door kernwoorden, per alinea zal er zo één in het vetgedrukt staan om de individuele 

besprekingen overzichtelijker te maken. Ten slotte zullen de opvallende en wederkerende 

thema’s en tendensen die voorkwamen in de interviews nog uitgebreider worden besproken 

en gekaderd. De semigestructureerde interviews die worden afgenomen en de bespreking 

ervan dienen als het kwalitatieve onderdeel van het onderzoek. 

 



 19 

 

4.3.3 Vergelijkend onderzoek  

 

Omdat er in het onderzoek zowel journalisten die schrijven voor De Morgen als voor De 

Standaard worden opgenomen, kan er een klein vergelijkend onderzoek gedaan worden 

tussen de werkwijze van journalisten van beide kranten. Evenzeer kunnen de verschillen 

tussen de werkwijze van gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde journalisten worden 

blootgelegd.  

 

 

5 Analyse 

 

 

5.1 Resultaten van het kwantitatieve onderzoek 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de zoekopdrachten in het GoPress archief 

toegelicht. Eerst wordt belicht hoeveel gedrukte en online artikels in De Morgen en De 

Standaard verschenen die passen in de twee opgemaakte categorieën: ‘Vlaamse Canon’ en 

‘Jeugdliteratuur’. Daarna wordt het verloop van de data-opschoning van de gegevens 

uiteengezet. Ten slotte worden de overgebleven artikels opgelijst en wordt er gespecifieerd 

of het artikel verscheen in de krant, het magazine/boekenbijlage of de website.  

 

 

5.1.1 Resultaten voor categorie ‘Jeugdliteratuur’ (periode maart 2019 en 

maart 2020) 

 

- De Morgen  

 

In maart 2019 werden er vier artikels in verband met jeugdliteratuur teruggevonden in de 

gedrukte media van de Morgen, op de website werd er maar één teruggevonden. 
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In maart 2020 werden negen artikels in de gedrukte media van de Morgen teruggevonden en 

zes op de website.  

 

- De Standaard 

 

In de gedrukte media van De Standaard werden in maart 2019 acht artikels teruggevonden 

in het GoPress Archief in verband met jeugdliteratuur en werden er geen gepubliceerd op de 

website. 

 

In maart 2020 werden elf artikels teruggevonden in de gedrukte media van De Standaard en 

acht op de website. 

 

 

Data-opschoning 

 

Tussen de resultaten voor de zoekopdracht naar artikels in verband met jeugdliteratuur 

zaten een aantal columns en opiniestukken waar er een kinder- of jeugdboek in werd 

vernoemd, maar die eigenlijk niet over het onderwerp jeugdliteratuur gingen. Daarnaast 

werd een van de zoektermen ook teruggevonden in introducties van personen die werden 

geïnterviewd over een compleet ander onderwerp.  

 

 

5.1.2  Resultaten voor categorie ‘Vlaamse Canon’ (periode 1 

augustus 2019 tot en met 31 december 2019) 

 

 

- De Morgen 

 

Er waren 47 resultaten voor de zoekopdracht ‘Vlaamse Canon’ in het GoPress archief 

van de krant van de Morgen en 40 resultaten op de website van De Morgen.  

 

- De Standaard 
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Voor de zoekopdracht ‘Vlaamse Canon’ waren en 45 resultaten in de krant van De 

Standaard en 40 resultaten op de website. 

 

 

Data-opschoning 

 

 Bij de categorie ‘Vlaamse Canon’ moesten de gegevens meer worden opgeschoond dan bij 

de categorie ‘Jeugdliteratuur’. Dit kwam vooral omdat er een pleidooi voor een Vlaamse 

Canon werd gevoerd door Bart De Wever in de startnota van de politieke partij N-VA. De 

artikels die alleen over de startnota of over het voorgestelde inburgeringsexamen gingen, 

werden niet opgenomen in de lijst. In andere artikels die niet onder de categorie pasten werd 

er door historici gediscussieerd over het historische aspect van een canon, maar niet over 

literaire historie. Bovendien waren veel stukken waar de Vlaamse Canon in voorkwam 

standpunten, opiniestukken of columns, die niet altijd door echte journalisten geschreven 

werden. Enkelen gingen daadwerkelijk voor een klein deel over de literatuur in de canon, 

maar vaak was het niet meer dan een knipoog naar de actualiteit wanneer het stuk eigenlijk 

over een ander onderwerp geschreven werd. 

 

 

5.2   Opmaak definitieve lijst 

 

Het viel op dat niet bij elk artikel de auteur bekend was. Vooral bij kortere artikels die een 

korte gebeurtenis aankondigden was er geen naam te vinden en was het artikel ondertekend 

door ‘de redactie’. In de resultaten van de zoekopdracht kwamen ook enkele teleteksten voor 

die uit de lijst moesten worden gehaald. Daarnaast waren er nog een aantal die zowel in de 

krant als online gepubliceerd werden, onder dezelfde titel of een licht verschillende titel. In 

dat geval werd het artikel geen tweede keer opgenomen in de lijst. 

 

 

5.3   Definitieve lijst 
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5.3.1    De Morgen 

 

‘Jeugdliteratuur’ 

 

Maart 2019 

 

• Krant 

 

- ‘In een notendop’ – Dirk Leyman 

- ‘Waarom die haakneus blijft terugkeren’ – Ann Van Den Broek  

 

• Magazine/Boekenbijlage 

- ‘Boekenmaand’ – Bart Eeckhout (DM Magazine) 

 

• Online 

 

- ‘Youp van ’t Hek: “Ik ben heel geliefd én heel erg gehaat’ – Sue Somers 

 

Maart 2020 

 

• Krant 

 

 

- ‘Slapstick, Mona Lisa en vechtende dino’s’ – Lieven Trio 

- ‘Of mensen bewonderen me, of ze willen me vernietigen’ – Eline Delrue 

- ‘Een mens mag ook een beetje lief zijn voor zichzelf’ – Pieter Dumon 

- ‘Bol.com haalt controversiële titels offline’ – Redactie 

- ‘Het was zo heftig dat ik niet meer voor mijn kinderen kon zorgen’ – Sarah Van 

Wolputte 

- ‘Koning van Katoren’ ook vandaag bestseller’ – Florian Saerens 
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• Magazine/Boekenbijlage 

 

- ‘Een hoofd vol beelden’ – Tine Zwaenepoel (DM Magazine) 

 

• Online 

 

- ‘Cultuur in tijden van corona, dat kan vanuit je eigen kot’ – Robin Broos 

- ‘Grunberg hekelt afblazen Woody Allen-memoires’ – Dirk Leyman 

- ‘Door mijn burn-out kon ik niet meer voor mijn kinderen zorgen’ – Pieter Gordts 

 

 ‘Vlaamse Canon’  

 

• Krant 

 

- ‘Doemdenken is te makkelijk’ – Sofie Mulders 

- ‘Heruitvinden’ – Hugo Camps 

- ‘Kan de leerkracht nog wel begrijpend lezen?’ – Rudi Dillen (Opinie) 

- ‘Woorden zijn de eerste wapens’ – Danny Illegems 

- ‘Te vaak onbezongen’ – Sabrine Ingabire 

- ‘Vlaamse Canon’ – Mohammed Ouaamari (Opinie, column) 

- ‘Verplichte Vlaamse kost’ – Yannick Verberckmoes  

- ‘Maar ik zát helemaal niet in de kast! – Raf Liekens 

- ‘Terreur is zo’n gevaarlijk woord’ – Lotte Beckers 

- ‘In de middeleeuwen gokte men er al op los’ – Joël De Ceulaer 

 

• Magazine/Boekenbijlage 

 

- ‘Ik moest altijd de beste zijn’ – Els Maes (DM Magazine) 

 

• Online 
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- ‘Joke Devynck over haar nieuwe film, nieuwe relatie en oude clichés: ‘Maar ik zát 

helemaal niet in de kast!’ – Raf Liekens 

- ‘De Krimson-crisis mag gerust verplichte lectuur worden voor elke Vlaming’ -Cathy 

Galle 

- ‘Ik wil het vuur doorgeven’ – Bart Cornand 

- ‘Sterke vrouwen blijven vaak onbezongen, omdat ze ongezien blijven’ – Sabrine 

Ingabire & Sisonke Msimand & Cathy Galle 

 

 

  5.3.2    De Standaard  

 

‘Jeugdliteratuur’ 

 

Maart 2019 

 

• Krant 

 

- ‘Schrijven is vermaak op weg naar de afgrond’ – Filip Rogiers 

- ‘Prentenboek leert kinderen hyacinten Hallerbos kennen’ - Ingrid Depraetere 

(Vlaams-Brabant/Brussel) 

- ‘Jeugdauteur Peter van Gestel is overleden’ – Redactie (DS2) 

 

• Magazine/Boekenbijlage 

 

 

- ‘Shortlist Woutertje Pieterse Prijs bekend’ – Redactie (De Standaard der Letteren) 

- ‘De mooiste vriendschap uit de jeugdliteratuur’ – Vanessa Joosen (De Standaard 

der Letteren) 

 

• Online 

 

Geen artikels teruggevonden. 
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Maart 2020 

 

• Krant 

 

- ‘Lezen is reizen in de tijd en in je hoofd’ – Rudi Smeets (De Standaard Limburg) 

- ’Boekensjoelbak’ in Gentse bib De Krook’ – Tuly Salumu (De Standaard/ Oost-

Vlaanderen) 

- ‘Bol.com haalt boeken uit catalogus’ – Redactie (DS2) 

- ‘Je kunst niet eindeloos de dijken verhogen’ – Ine Renson 

- ‘Smak heeft na twintig jaar eerste catalogus voor kinderen’ – Sander Luyten (De 

Standaard Oost-Vlaanderen) 

 

• Magazine/Boekenbijlage 

 

- ‘Kindermoppenboek op nr. 1 bij Amazon’ – Redactie (De Standaard/Cultuur) 

- ‘Mama, papa, ik verveeeeeeeel me’ – Vanessa Joosen (De Standaard der Letteren) 

- ‘Met creativiteit corona te lijf’ – Peter Jacobs (De Standaard der Letteren) 

- ‘Het einde’ – Katrien Steyaert (De Standaard der Letteren, Schrijfster, geen 

journalist) 

- ‘Het is de eenzaamheid die ons bedreigt’ – Anna Leyten (De Standaard der 

Letteren) 

 

• Online 

 

- ‘Cultuur voor kinderen in uw kot: met deze tips worden uw koters geen 

schermzombies’ – Lieven Trio 

- ‘Soms heb je het weer: iemand die jou een vrouw, behandelt als een zesjarige’; 

Annelies Verbeke over haar kinderboek’ – Eline Delrue 

- ‘Koningin Mathilde richt zich tot jongeren in coronatijden en leest voor’ – Redactie 

- ‘Onderschat de kleine man niet’ – Geert Van der Speeten 
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‘Vlaamse Canon’ 

 

• Krant 

  

- ‘Minnaar van het verleden tekent toekomst cultuur uit’ – Matthias Verbergt 

- ‘Alleen nog maar Vlaamse ‘meesters’?’ – Agnes Quackels, Esther Severi 

- ‘Het is ver gekomen als de nar de koning moet vragen om zich te gedragen’ – Filip 

Rogiers 

- ‘Starre canons’ – Frank Willaert 

- ‘Aerts: ‘Een Vlaamse canon is onzinnig’ Wouter: ‘Maar áls die er komt, moeten we 

eraan meewerken’ – Jan-Frederik Abbeloos, Lieven Sioen 

- ‘De kanonnen van de canon’ – Benno Wauters 

- ‘Een canon zet de schatkisten op zolder’ – Jelle Haemers 

- ‘Als schrijver blijf je alleen. Je staat altijd weer naakt en moet herbeginnen’ – 

Jozefien Van Beek 

 

• Magazine/Boekenbijlage 

 

- ‘Angst maakt van een mens méér mens dan liefde’ – Marjan Justaert (De 

Standaard der Letteren) 

- ‘Waarom eist niemand de minister van Cultuur op?’ – Gilles Michiels (De 

Standaard/Cultuur) 

 

• Online 

- Cyriel Verschaeve: een doodlopend straatje’ – Marc Reynebeau 

- ‘Vlaanderen begint een cultuuroorlog met zijn canon. Dat vindt opiniemaker Marc 

Reynebeau. Maar waarom?’ – Thijs Smet 
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    5.4   Semigestructureerde interview 

 

5.4.1  Aanpak en verloop 

 

Alle journalisten uit de definitieve lijst werden gecontacteerd om mee te werken aan het 

onderzoek. Het viel op dat veel journalisten het gevoel hadden dat ze niet gekwalificeerd 

genoeg waren voor het onderzoek omdat ze niet heel veel ervaring hadden met het schrijven 

over lezen en literatuur. Sommigen verwezen liever door naar hun hoofd van letteren. Het 

was echter van belang voor het onderzoek dat niet alleen gespecialiseerde journalisten 

werden bevraagd, zodat de werkwijze van journalisten met minder literaire ervaring ook kon 

worden bekeken. Met deze uitleg veranderden enkele journalisten wel van gedachte, maar 

anderen bleven erbij dat ze niet geschikt waren voor het onderzoek, onder andere ook omdat 

ze tegenwoordig niet meer veel schreven over lezen en literatuur en geen freelancejournalist 

meer waren zoals vroeger maar wel eindredacteur bijvoorbeeld. Al was er wel een artikel van 

hen teruggevonden op Gopress over lezen of literatuur in 2019.  

 

Alle journalisten kregen een korte uitleg over het doel van het onderzoek voor Iedereen Leest 

en in deze inleiding tot het gesprek werd ook gevraagd of ze al van de organisatie gehoord 

hadden. De journalisten werden allemaal dezelfde vragen gesteld, een deel van de vragen 

hadden rechtstreeks betrekking tot het artikel dat de journalisten schreven in de categorie 

‘Vlaamse Canon’ of ‘jeugdliteratuur’, de rest van de vragen gingen over het schrijven van 

artikels over lezen en literatuur in het algemeen.  

 

 

5.4.2  Lijst journalisten 

 

Er gingen uiteindelijk acht journalisten in op de vraag om mee te werken aan het onderzoek, 

vier die een stuk schreven voor De Standaard en vier die een stuk schreven voor De Morgen. 

Verder gingen er meer journalisten op het verzoek in die een stuk schreven in de categorie 

‘Jeugdliteratuur’ dan in de categorie ‘Vlaamse Canon’.  

 

• Categorie ‘Vlaamse Canon’ 
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- Sofie Mulders (De Morgen) 

- Jozefien Van Beek (De Standaard) 

- Gilles Michiels (De Standaard) 

 

• Categorie ‘Jeugdliteratuur’ 

 

- Rudi Smeets (De Standaard) 

- Florian Saerens (De Morgen) 

- Pieter Dumon (De Morgen) 

- Dirk Leyman (De Morgen) 

- Peter Jacobs (De Standaard) 

 

  

5.4.3  Vragenlijst  

 

De eerste vraag van de lijst heeft al doel de journalist die wordt geïnterviewd voor te stellen. 

De derde, vierde en achtste vraag hebben betrekking tot het artikel waardoor de journalist in 

de lijst werd opgenomen, alle andere vragen gaan over de algemene werkwijze van de 

journalist bij het schrijven over lezen en literatuur. De vragen werden niet altijd in dezelfde 

volgorde aan de journalisten gesteld.  

 

1) Werkt u als freelancejournalist, beroepsjournalist of beide? Heeft u een 

specialisatie? Beoefent u nog een ander beroep? Zo ja, welk? 

 

2) Wat zijn uw stappen voor het schrijven van een artikel? Zijn die hetzelfde bij een 

artikel over lezen of literatuur of licht verschillend? 

 

3) Was het artikel in kwestie geschreven in opdracht van De Morgen/De Standaard 

of heeft u zelf gekozen voor het onderwerp? 

 

4) Wat was de aanleiding voor het artikel? Had het te maken met een actueel 

onderwerp?  
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5) Waar ging u eerst op zoek naar informatie?  

 

6) In welke vorm zoekt u naar informatie? Leest u artikels, bekijkt u video’s, beluistert 

u audio of nog anderen?  

 

7) Zoekt u af en toe informatie op over literatuur of lezen zelf of alleen over het 

huidige onderwerp? 

 

8) Wat was de doelgroep die u in gedachte had bij het artikel? 

 
9) Wat is volgens u de rol van de media m.b.t. berichtgeving rond lezen, literatuur en 

leesbevordering? 

 
10) Is het naar uw mening een belangrijk onderwerp om te brengen? 

 
11) Is het een onderwerp dat naar uw mening genoeg aan bod komt? 

 
12) Welke nieuwswaarde moet een artikel over lezen en literatuur bevatten?  

 
13) Waar moet een verhaal rond lezen of literatuur volgens u aan voldoen om het in 

het nieuws te halen?  

 
14) Wanneer u een artikel schrijft over een boek, waar hecht u dan meer belang aan 

om te bespreken? De inhoud van het werk of het leven en schrijfproces van de 

auteur? 

 

 

 

 

5.5  Individuele bespreking van de semi-gestructureerde interviews 
 

 5.5.1.    Niet-gespecialiseerde journalisten 

 

a) Sofie Mulders  
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Sofie Mulders is beroepsjournaliste en is lang vast in dienst geweest, maar werkt sinds vier 

jaar als freelancer voor De Morgen en Knack. Ze schrijft hoofzakelijk voor de weekendbijlage 

bij De Morgen over cultuur en maatschappij.  

 

Artikel: ‘Doemdenken is te makkelijk’ (Krant De Morgen) 

 

Mulders schreef het artikel ‘Doemdenken is te makkelijk’ met als aanleiding het tweede boek 

van Hans Bourlon, CEO van Studio 100. De Tijdreiziger bestaat uit vijfentwintig fictieve 

verhalen over de toekomst. Mulders meent zich te herinneren dat het in opdracht van De 

Morgen geschreven werd, maar kan het niet met volledige zekerheid zeggen. In een van haar 

vragen aan Bourlon noemt Mulders de Vlaamse Canon omdat een van de thema’s in Bourlon’s 

eerste boek ‘identiteit’ was. Ze vraagt hem of de Vlaming niet eerder bezig is met zijn verleden 

dan met zijn toekomst. Bourlon vertelt haar dat hij eigenlijk wel nieuwsgierig is naar de 

nieuwe canon omdat identiteit volgens hem altijd in evolutie is. Het interview gaat voor een 

deel over het schrijven als beroep of hobby, maar voornamelijk gaat het over de toekomst, 

de technologieën, ideeën die Bourlon bespreekt in zijn boek en zijn visie op de wereld. De 

doelgroep van haar artikels zijn altijd de lezers van De Morgen. 

 

Het eerste dat Mulders doet om aan een artikel te beginnen is informatie inwinnen en zich 

inlezen over het thema. Als het gaat over iets dat mensen gemaakt hebben, zoals een boek 

of een tentoonstelling dan gaat ze het boek altijd eerst lezen of een bezoek brengen aan de 

tentoonstelling. Daarna gebruikt ze GoPress om andere artikels te vinden over het werk, de 

persoon of het thema, ze vindt het belangrijk om daar als journalist veel tijd in te steken.  

 

Meestal gebeurt het vergaren van achtergrondinformatie dus via lezen, maar als ze iemand 

gaat interviewen dan belt ze ook wel eens mensen in zijn of haar omgeving op. Ze geeft aan 

dat het soort interviews die zei afneemt anders zijn dan literair wetenschappelijke interviews 

die een gespecialiseerde journalist zou schrijven. Ze herinnert zich dat ze voor een artikel voor 

Knack de auteur zelf niet kon bereiken voor een interview en dat ze dan 

literatuurwetenschappers heeft opgebeld om het werk waarover het stuk ging te kunnen 

kaderen. Soms gaat ze op gewoon op Google en sociale media opzoek naar extra informatie 

over de persoon of het thema.  
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De interviews die ze al afnam met auteurs zoals Bart Moeyaert (voor Knack) waren altijd 

persoonlijke interviews en gingen meer over de mens achter het werk. Als voorbereiding op 

dat soort interview leest ze ook wel eens recensies over het meest recent uitgekomen werk 

van de auteur.  

 

De media hebben veel maatschappelijke doeleinden volgens Mulders en de een is niet per 

se meer van belang dan de ander. Om echt op leesbevordering in te spelen als krant zouden 

er heel veel artikels over boeken moeten verschijnen en dat gaat nu eenmaal niet, zegt ze. 

Als journalist wil je een interessant werk, of het nu fictie of non-fictie is delen met het publiek 

van je krant. En als je daarmee bereikt dat mensen meer gaan lezen dat is dat fijn, maar het 

was niet het echte doel.  Het hoofddoel van de media is nog altijd informatie overbrengen en 

als je daarmee ondertussen mensen kan warm maken om te lezen dan is dat voor haar eerder 

‘mooi meegenomen’.  

 

Het is alleen lastig dat er geen objectieve richtlijnen zijn om te bepalen of een werk 

interessant is, geeft ze toe. Meestal gaat dat over maatschappelijk belang of een thema dat 

heel actueel is. Of soms een thema dat op het moment niet actueel is, maar wel bij veel 

mensen leeft. 

 

 Je bepaalt als redactie wat je belangrijk of de moeite waard vindt om te bespreken. Het kan 

ook voorkomen dat een boek of dichtbundel kwalitatief heel goed is en daarom aandacht 

verdient of dat een schrijver die al bekend is bij het publiek iets nieuws uitbrengt.  

 

Mulders heeft zelf taal- en letterkunde gestudeerd dus hoeft niet opzoek naar de 

basisinformatie over literatuur zelf om haar vragen op te maken voor een interview. Ze zoekt 

wel extra informatie op over het literaire werk als ze dat nodig heeft als 

achtergrondinformatie. Ze vindt dat artikels die over lezen zelf gaan iets te vaak over het 

leesgedrag van jongeren gaan en hoe erg het daar mee gesteld is. Die artikels op zich gaan 

volgens haar niemand aanzetten om meer te lezen, dat zijn louter nieuwswaardige artikels, 

waarvan het nieuws eigenlijk al oud is. Artikels over verrassende schrijvers en boeken zijn 

interessanter voor het grote publiek en die leest ze zelf ook het liefst.  
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b) Florian Saerens 

 

Florian Saerens is student Journalistiek aan de hogeschool PXL in Hasselt en is een stagiair bij 

De Morgen. Hij werkt op het moment van het interview vanuit thuis uit vanwege de 

maatregelen die door de regering werden genomen in verband met de COVID-19 epidemie.   

 

Artikel: ‘‘Koning van Katoren’ ook vandaag bestseller’ (Krant De Morgen) 

 

De aanleiding voor het artikel van Saerens was een actie genaamd ‘Geef een boek cadeau’ 

waar verschillende boekhandels in Nederland en België aan deelnamen. In 2019 werd het 

boek Kruistocht in Spijkerbroek van Thea Beckman voor twee euro verkocht en in 2020 was 

dan Koning van Katoren van Jan Terlouw aan de beurt. Het boek kon je cadeau geven aan 

jezelf of doneren aan het gekozen doel van de handelaar. Velen kozen een school om de 

boeken aan cadeau te doen en het was ook de bedoeling van de actie dat kinderen dankzij de 

lage prijs het boek voor zichzelf konden kopen. Saerens beantwoord in het artikel de vraag: 

waarom werd het boek Koning van Katoren uitgekozen voor de actie? Hij interviewde 

professor jeugdliteratuur aan de Universiteit van Antwerpen, Vanessa Joosen, die uitleg gaf 

over de belangrijke thema’s die besproken worden in het jeugdboek en de opportuniteit voor 

de ouders en kinderen om een gesprek te voeren over een boek dat voor beide generaties 

een klassieker is. Dat de actie samenliep met de Jeugdboekenmaand was waarschijnlijk 

toevallig, ze liep al iets langer en was ook eerder in Nederland begonnen.  

 

Saerens legt uit dat hij als stagiair meestal een persbericht krijgt op basis waarvan hij een 

artikel moet schrijven. Dat was ook het geval bij het besproken artikel. Naast het persbericht 

gaat hij zich inlezen in het onderwerp en dit doet hij altijd online, zegt hij. Meestal zal hij 

andere artikels over het onderwerp lezen maar het gebeurt ook wel eens dat hij er een video 

over bekijkt.  

 

Wanneer hij meer informatie nodig heeft over lezen of literatuur zelf, gaat hij het liefst opzoek 

naar een expert in het vak die hij daarover kan interviewen. Opzoek gaan naar zo’n experts 

doet hij via Google, hij zoekt dan specifiek naar professors aan de Vlaamse universiteiten. Als 
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hij een artikel schrijft, heeft hij altijd het De Morgen publiek als doelgroep voor ogen, ‘hippe 

dertigers’ noemt hij ze.  

 

Zelf heeft hij nog geen recensies geschreven over boeken en ook nog geen auteurs 

geïnterviewd, maar hij geeft aan dat hij zelf liever stukken leest over het werkproces en leven 

van de schrijver dan over de inhoud van het werk, omdat hij dat liever zelf wil ontdekken als 

hij het boek zou lezen.  

 

De media hebben volgens hem geen specifieke agenda wanneer het aankomt op 

berichtgeven over lezen of literatuur. Ze kunnen wel acties voor leesbevordering in de kijker 

zetten, maar ze kunnen niet op één onderwerp focussen en het meer naar voren schuiven 

dan anderen. De berichtgeving moet objectief blijven, zegt hij. Er moet altijd een 

nieuwswaardige kapstok zijn om het artikel aan te hangen.  

 

c) Rudi Smeets 

 

Rudi Smeets is een leerkracht Nederlands en Latijn op pensioen en werkt als zelfstandige 

freelancejournalist voor de kranten van het Mediahuis; Het Belang van Limburg en De 

Standaard.  

 

Artikel: ‘Lezen is reizen in de tijd en in je hoofd’ (Krant De Standaard Limburg) 

 

De aanleiding voor ‘Lezen is reizen in de tijd en in je hoofd’ was het einde van de 

Jeugdboekenmaand en het artikel was een initiatief van Smeets zelf.  Voor het artikel 

interviewde Smeets Luc Hanegreefs, die zowel journalistiek geeft aan de Hogeschool PXL in 

Hasselt als boeken schrijft voor volwassenen, kinderen en young adults. Smeets koos hem uit 

voor het artikel omdat hij merkt dat onbekendere personen minder snel bij het publiek en in 

de krant geraken. Bovendien mag hij alleen in de regio Limburg opereren, dus koos hij voor 

een andere Limburger. De vragen in het interview gaan voornamelijk over de twee 

verschillende carrières van Hanegreefs en hoe die twee werelden af en toe samenkomen. 

Daarnaast wordt er ook besproken wat voor de auteur een goed jeugdboek is. Hanegreefs 
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benadrukt ook het belang van de Jeugdboekenmaand tijdens de coronacrisis en de impact 

van een goede leesattitude op studenten.  

 

Van Het Belang van Limburg krijgt Smeets meestal de opdracht om een stuk te schrijven over 

een theaterstuk of een tentoonstelling, bij De Standaard kiest hij doorgaans zelf voor het 

onderwerp in overleg met de redactie. Voor De Standaard schrijft hij stukken die niet op 

dezelfde dag nog gepubliceerd moeten worden, maar die een aanleiding hebben die wat 

langer relevant blijft. Hij gaat voor een onderwerp opzoek naar iets dat hem op dat moment 

interesseert en dat kunnen veel verschillende zaken zijn. Als voorbeeld geeft hij een interview 

dat hij afnam met een arts over corona en een ander interview met een auteur over zijn nieuw 

werk. Hij probeert zoveel mogelijk variatie na te streven, maar let ook op dat het onderwerp 

toegankelijk is voor het publiek.  

 

Als hij een onderwerp gekozen heeft zoekt hij iemand op die hem daar meer over kan 

vertellen. Soms liggen die figuren ook wel voor de hand, Luc Hanegreefs is een 

jeugdboekenauteur die nog niet heel bekend is, maar wel wat voorgeschiedenis heeft van in 

de media, is een uitgeknipt persoon om te interviewen voor een artikel in verband met de 

Jeugdboekenmaand. Smeets zegt altijd vooraf aan de mensen die hij interviewt dat ze het 

stuk zullen mogen nalezen om hiermee wat vertrouwen te winnen. Dat doet hij omdat hij 

merkt dat sommige mensen toch twijfelen om hun verhaal te vertellen aan iemand die ze niet 

kennen en dat ze meer willen vertellen als ze achteraf correcties kunnen doorvoeren.  

 

Smeets vertelt dat hij nog altijd zijn kennis van toen hij leerkracht Nederlands was, kan 

gebruiken voor het opstellen van vragen voor een jeugdboekenschrijver. De rest van de 

informatie die hij nodig heeft vergaart hij op het internet. Wat hem altijd boeit is waarom 

iemand schrijft, is dat om de eeuwigheid in te gaan of om je gedachten beter te kunnen 

nuanceren?  

 

“Lezen is zoals reizen in je hoofd” vindt hij een heel mooie uitspraak omdat reizen net zoals 

lezen je perspectief verbreedt. Het is ook een van de redenen dat hij zelf veel non-fictie 

boeken leest.  Cultuur in de brede zin en hierover berichtgeven is voor hem noodzakelijk. 

Mensen die veel lezen gaan volgens hem ook genuanceerder denken, hun tolerantie wordt 
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groter en laten het leven minder snel in clichés hervallen. In de zogenaamde kwaliteitskranten 

zou er van hem zelfs meer over literatuur mogen geschreven worden. De populaire kranten 

gaan natuurlijk na welke artikels er het best scoren en daardoor komt het bijna niet aan bod, 

zegt hij. De keuze die de redacties hierin maken wil hij niet veroordelen maar die observatie 

stelt hij wel vast.  

 

Het is volgens hem ook belangrijk dat je de auteur zelf leert kennen via het interview. Over 

de inhoud van het werk schrijft hij minder graag omdat iemand die het boek echt wil lezen, 

het wel zal kopen. Interessanter lijkt hem wat er achter het werk zit en hoe de schrijver 

daartoe is gekomen. Hij houdt wel de lezer van De Standaard daarbij in gedachte en zal geen 

vragen over het privé leven van de auteur stellen bijvoorbeeld, maar dat wil niet zeggen dat 

hij hoogdravend taalgebruik gaat hanteren. De taal in een artikel, of het nu voor een 

kwaliteitskrant is of niet, moet toegankelijk zijn omdat lezers een artikel geen twee keer zullen 

lezen. 

 

d) Pieter Dumon  

 

Pieter Dumon is beroepsjournalist en schrijft voor De Morgen, voornamelijk over cultuur en 

televisie. Het komt niet zeer vaak voor dat hij een artikel schrijft dat specifiek voor de 

boekenbijlage is.  

 

Artikel: ‘Een mens mag ook een beetje lief zijn voor zichzelf’ (Krant De Morgen) 

 

De aanleiding van het artikel ‘Een mens mag ook een beetje lief zijn voor zichzelf’ heeft 

opnieuw met corona te maken, de expo die samenging met het nieuwe kinderboek van 

auteur Wouter Deprez Baron von Münchhausen werd uitgesteld. Dumon interviewde Deprez 

vanop afstand over de inspiratie voor het boek en de personages, maar ook over zijn andere 

projecten en passies waaronder audiogidsen, podcasts en voorstellingen.  

 

Dumon kreeg het idee voor het artikel via een persbericht van de uitgeverij van Deprez’s 

nieuwe boek. Er zou een expo doorgaan die gekoppeld was aan het boek en dat vond hij 

interessant. Hij heeft dan aan de chef weekend voorgesteld om daar iets over te schrijven. 
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Aanvankelijk was zijn idee om van het artikel een dubbelinterview te maken met de illustrator 

van ‘De Baron Von Münchhausen, Randall Casaer. Maar zijn opdrachtgever wilde liever een 

interview met Deprez alleen, vanwege corona was de expo ook uitgesteld en kon Dumon 

Deprez en Casaer niet meer ter plekke ontmoeten.  

 

Als voorbereiding voor het besproken artikel moest Dumon niet veel achtergrondinformatie 

over Wouter Deprez meer opzoeken omdat hij hem al een paar keer eerder had geïnterviewd. 

Hij kende zijn werk al en had ook al voorstellingen van hem gezien. Toch las hij zijn vorige 

interviews nog eens na.  Vervolgens zette hij een datum en tijdstip met Deprez vast voor een 

Skypegesprek. Hij geeft ook aan dat hij voor interviews mensen zal proberen bereiken uit de 

omgeving van de persoon.  

 

Als het artikel voor de weekendbijlage is wordt er vaak gevraagd aan de journalist om naast 

het project ook het persoonlijke leven van de auteur te bespreken, legt Jacobs uit. Daarom 

heeft hij voor het artikel meer opgezocht over de vrouw van Deprez en het boek dat zij had 

geschreven over haar ervaring met borstkanker. Tijdens het interview begint hij dan met de 

vragen over het werk en bekijkt hij wat hij in het gesprek daar nog aan kan linken. Ook bij 

andere interviews over andere media; de film, serie of programma meestal de aanleiding voor 

het artikel, maar wordt er ook verder gekeken dan alleen het werk.  

 

Omdat zijn interviews niet echt literair zijn, zoals die van Dirk Leyman bij De Morgen, is hij 

nog niet opzoek gegaan naar meer informatie over literatuur of lezen zelf. Opdrachten die 

aan hem worden gegeven gaan eerder over de persoon dan over het werk. Ze kunnen 

uitzonderlijk wel over het schrijfproces gaan, hij verwijst naar een interview dat hij afnam met 

Bart Moeyaert over het schrijven in quarantaine. De aanleiding voor dat artikel was de manier 

waarop kunstenaars omgaan met de quarantaine en toen besprak hij de ervaring met 

meerdere auteurs, waaronder Bart Moeyaert en Lize Spit.  

 

Hij betwijfelt of de media een grote rol spelen met betrekking tot leesplezier en 

leesbevordering. Over campagnes of platformen die het aanmoedigen kan wel bericht 

worden gegeven, maar hij geeft aan dat hij zelf al kritische artikels schreef over soortgelijke 
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acties. Er moet nog altijd objectief over bericht worden dus als ze onzinnig lijken en niet 

werken, mag dat ook vermeld worden.  

 

 

5.5.2   Gespecialiseerde journalisten 

 

e) Peter Jacobs 

 

Peter Jacobs is beroepsjournalist, vast benoemd bij De Standaard en gespecialiseerd in 

letteren. Daarnaast is hij auteur van een reeks reisboeken Logeren bij Belgen en was ook de 

coördinator van De Standaards’ reisbijlage genaamd De wijde wereld.  

 

Artikel: ‘Met creativiteit corona te lijf’ (De Standaard der Letteren) 

 

Het artikel ‘Met creativiteit corona te lijf’ verscheen 27 maart 2020 in De Standaard Der 

Letteren en beschrijft hoe de coronacrisis invloed heeft op de boekensector, zowel op de 

boekhandels, uitgevers als de auteurs. Kinderboeken komen ter sprake omdat de uitgeverij 

Lannoo wel een stijging vaststelt in de verkoop van romans en kinderboeken tijdens de crisis.  

 

Jacobs legt uit dat ze met drie mensen van De Standaard Der Letteren zo goed als dagelijks 

overleggen wat ze gaan brengen over boeken en literatuur. Ze maken dan ook het 

onderscheid van wat er kan verschijnen in de gewone krant en wat er beter kan gepubliceerd 

worden in de boekenbijlage. Tijdens dat overleg ontstaan er ideeën, de journalisten 

bespreken wat ze graag willen behandelen, wat ze hebben opgevangen of welke toevallige 

informatie hen bereikt heeft.  

 

Wanneer hij zijn onderwerp heeft gaat Jacobs zich verder informeren en dit doet hij vaak aan 

de hand van de contacten die hij door de jaren geen als gespecialiseerd journalist heeft 

opgebouwd. In die lijst van contacten staan onder anderen uitgevers, schrijvers en 

boekhandelaren. Het is handig om mensen binnen de boekenwereld te kunnen opbellen en 

vragen te stellen over het onderwerp om te kunnen zien of het in hun wereld ook echt leeft 

en zodat ze er nog meer kennis over kunnen delen. Voor het artikel over de invloed van 
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corona op de boekensector kon hij daarom ook mensen opbellen en vragen hoe zij de crisis 

beleefden. Hij gaat ook bekijken of andere media al iets bracht over het specifiek onderwerp, 

dat was nog niet het geval voor het besproken artikel omdat het werd geschreven in de eerste 

week dat de maatregelen in het land van toepassing waren.   

 

Jacobs raadpleegt Stichting Lezen wanneer hij een artikel schrijft dat bijvoorbeeld over 

leesbevordering of literatuur zelf gaat. Het team houdt bovendien alle verenigingen die iets 

doen rond lezen wel in het oog, vertelt hij. Als er nieuwe studies uitkomen dan zijn de 

gespecialiseerde journalisten ook zeker geïnteresseerd in de resultaten daarvan.  

 

Jacobs’ eerste functie is die van eindredacteur, een recensie of reportage schrijven doet hij 

ongeveer een keer per week en meestal zijn dat artikels met een non-fictie boek als 

aanleiding. Het onderwerp jeugdliteratuur laat Jacobs liever over aan iemand die daar echt 

gespecialiseerd in is zoals Veerle Van Den Bosch, chef van de cultuurbijlage.  

 

De belangrijkste rol die de media hebben in verband met berichtgeving rond lezen en 

literatuur is volgens Jacobs de dienst die ze leveren aan hun lezers. Het aanbod van boeken 

is heel groot en het de job van de gespecialiseerde journalisten is om de beste boeken uit dat 

aanbod te belichten, zodat lezers gemakkelijker en geinformeerder een keuze kunnen maken. 

Jacobs legt uit dat je als literair journalist natuurlijk concurreert met allerlei andere actuele 

onderwerpen en dat de krant steeds moet gaan afwegen wat er op welk moment belangrijker 

is om te brengen. 

 

Een onderwerp zoals leesbevordering vraagt volgens Jacobs ook voor een grondiger artikel 

en die zouden van hem vaker gepubliceerd mogen worden. Zoals alle andere artikels in de 

krant moeten die artikels ook nieuwswaarde bevatten, het moet de lezer aanbelangen. 

Daarnaast moet het op een duidelijke, originele en diepgaande manier gebracht kunnen 

worden, zeker indien het een artikel op basis van onderzoek en cijfers betreft.  

 

Een artikel dat over een nieuw boek gaat moet de verschillende ‘ingrediënten’ van het boek 

bespreken, vindt Jacobs. Niet alleen de stijl en de vorm van het werk zal bekeken worden, de 

inhoud en relevantie van het onderwerp zijn ook van belang. Bij de bespreking van non-fictie 
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boeken komt daar ook nog het onderzoek dat de schrijver gedaan heeft naar het onderwerp 

en zijn of haar uitwerking daarvan bij. Alle elementen moeten volgens hem samen worden 

besproken, als één pakket.  

 

Als literaire journalist moet je volgens Jacobs inventief blijven met je artikels en steeds 

proberen nieuwe mensen er tot aan te zetten om ze te lezen. Het is niet de bedoeling om 

alleen voor de mensen die vrijdag speciaal de krant kopen voor de boekenbijlage te schrijven. 

Mensen die minder geneigd zijn om veel te lezen moeten ook nog overtuigd worden, daarom 

moet een artikel goed verstaanbaar zijn, een duidelijke inleiding hebben en aantrekkelijk 

geschreven zijn.  Liefst worden lezers aangezet om nog meer te lezen.  

 

Jacobs merkt op dat er meer aandacht is voor boeken in de media tijdens de corona crisis, 

omdat meer mensen opzoek zijn naar manieren om tijd te verdrijven. Hij vindt het spijtig dat 

het cliché dat boeken lezen alleen een tijdverdrijf is, daardoor bevestigd wordt. Hij vreest ook 

dat de extra vraag naar boekentips vooral aan het moment gebonden is en ook terug zal 

afnemen. Al is het voor hem een goede opportuniteit om boeken nog meer in de 

belangstelling te zetten.  

 

 

f) Gilles Michiels 

 

Gilles Michiels is journalist van beroep en werkt als freelancer voor De Standaard, Etcetera, 

Apache en rekto:verso en schrijft hij vooral rond theater. Bij rekto:verso krijgt hij de meeste 

keuzevrijheid en kan hij af en toe over iets anders dan theater schrijven.  

 

Artikel: ‘Waarom eist niemand de minister van cultuur op’ (De Standaard Der 

Letteren) 

 

Het besproken artikel is een interview met auteur Tom Lanoye. De aanleiding voor het 

interview was zijn vijfentwintigste theaterstuk ‘Wie is bang’ en de eerste opvoering van zijn 

vorige tekst ‘Verloren Vader’. Michiels bespreekt het oeuvre van Tom Lanoye als deel zijnde 

van de Vlaamse canon en informeert de lezer over de uitgesproken mening van Lanoye over 
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het concept: “Lanoye is vooral vernietigend voor de nieuwe Vlaamse regering en de canon 

die ze wil opdringen.” Michiels kan zich eerst niet exact herinneren of hij zelf met het idee 

naar voren kwam voor het interview of dat dat zijn werkgever was, omdat de beslissingen 

vaak door elkaar lopen op de vergaderingen. Na er even over na te denken herinnert hij zich 

dat het een idee was van de podiumcoördinator bij De Standaard, Filip Tielens. Hij is de 

coördinator van het podiumkunstenteam die het voorbereidende werk doet en de insteken 

verdeelt, maar die vraagt ook altijd of de rest van het team nog ideeën heeft. Omdat het voor 

de twee cultuurchefs van De Standaard natuurlijk onmogelijk is om alle culturele disciplines 

zelf van nabij te volgen, heeft de krant voor elke discipline een gespecialiseerde coördinator 

aangesteld. De coördinator pitcht de ideeën bij de cultuurchefs, die zelf eventueel nog kunnen 

aangeven als ze een artikel minder geschikt achten voor de krant. 

 

Tijdens de vergadering van het podiumkunstenteam van De Standaard beslist het trio wie 

welke producties gaat recenseren. Bij grote producties, van gevestigde makers of met lange 

tournees, ligt voor de opvoering vast dat er een recensie komt. Van kleinere producties kan 

achteraf nog geoordeeld worden of ze belangwekkend genoeg zijn voor de krant. De meeste 

theaterrecensies zijn beperkt tot 1800 of 2400 tekens, geeft Michiels aan, en leveren dus erg 

geconcentreerde teksten op. Extra belangwekkende producties krijgen soms een paginagroot 

stuk van 4200 tekens. Meestal wordt een recensie de dag na de voorstelling tegen 16 uur 

ingediend, met het oog op de volgende dagkrant. In een enkel geval, wanneer een 

prestigieuze productie zoals Lam Gods van Milo Rau op vrijdag in première gaat en een 

recensie pas in de maandagkrant kan verschijnen, wordt ze voordien online gepubliceerd. In 

tegenstelling tot bij De Morgen, waar ze sommige stukken alleen online publiceren. 

 

Voor een artikel begint het proces met een goede insteek die ook op de vergadering wordt 

vastgelegd. Die kan inzoomen op een particuliere voorstelling maar ook op een algemene 

tendens die in meerdere voorstellingen opduikt. Zo zag Michiels’ collega Filip Tielens in 

februari 2018 dat in het familietheater steeds vaker ouders en kinderen gescheiden werden 

voor een voorstelling, waardoor ze achteraf elk een andere ervaring met elkaar konden delen. 

Het artikel gaf zowel een beeld van het grotere fenomeen als van de afzonderlijke 

voorstellingen via theaterimpressies en beschouwingen van de makers. 
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Artikels die een specifiek theaterstuk overstijgen en bijvoorbeeld een fenomeen als 

dialecttheater bespreken, vragen wel meer onderzoek. Dan moet er veel worden ingelezen 

en zowel theatergezelschappen als experts worden opgebeld. Voor bredere artikels zoekt 

Michiels vaak informatie in de archieven van De Standaard zelf, en van de gespecialiseerde 

media zoals rekto:verso of Etcetera. Ook audiovisueel materiaal, zoals een documentaire, 

komt soms van pas. Michiels geeft wel aan dat zijn artikels voor De Standaard vaak minder 

onderzoek vergen dan publicaties voor gespecialiseerde media als rekto:verso of Apache. Die 

artikels zijn ook langer dan zijn stukken in De Standaard, waar minder tijd en ruimte is om 

veel informatie te verwerken. Al benadrukt Michiels wel dat De Standaard volgens hem onder 

de Vlaamse dagkranten de laatste sterkhouder blijft wat betreft gedegen cultuurjournalistiek. 

 

Ook het interviewgenre overstijgt een specifieke voorstelling en maakt ruimte voor het 

traject van een maker of diens visie op bepaalde thema’s. De insteek laat dan ook vaak enige 

flexibiliteit toe. In het interview over de vijfentwintigste theatertekst van Tom Lanoye 

koppelde Michiels die mijlpaal in zijn oeuvre aan een beschouwing over de Vlaamse canon, 

die de N-VA kort daarvoor op de politieke agenda had geplaatst. Zo verbreedde de insteek 

van het stuk en kwam zowel de theaterauteur als de politieke commentator Tom Lanoye aan 

het woord. Het hybride interview verscheen in de cultuurbijlage, maar de redactie gaf aan dat 

ook de Letterenkatern of de Binnenlandkatern hadden gekund, als voor één van de beide 

sporen was geopteerd.  

 

Voor een interviewportret met een theatermaker wordt soms gekozen wanneer een 

productie gelinkt is aan bredere maatschappelijke thematiek, zoals de vrouwenrollen in 

repertoiretoneel, of een bijzonder levensverhaal van de maker. In die zin heeft ook human 

interest een rol in de theaterjournalistiek, al verschijnen meer diepgaande interviews vooral 

in de (veel langere) weekendbijlage. Het probleem met voorbeschouwende interviews is 

volgens Michiels wel dat de journalist de voorstelling waaraan die worden opgehangen nog 

niet heeft kunnen bekijken. Als gevolg kan hij het discours van theatermakers onvoldoende 

aftoetsen aan hun artistieke keuzes en de relevante van de eigenlijke voorstelling. Daarom 

opteert De Standaard volgens Michiels minder vaak voor omkaderende artikels of interviews 

op voorhand, en wachten ze liever de première van een productie af.  
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De meeste theatermakers zijn blij met wat media-aandacht, weet Michiels, maar het gebeurt 

zelden dat ze zowel op voorhand geïnterviewd als achteraf gerecenseerd worden. Sommige 

makers lijken het jammer te vinden als een interview een recensie in de weg staat. Zo zullen 

redacties graag een interview brengen rond ‘De Wereld Redden’, waarin Pieter Genard van 

Arsenaal/Lazarus het podium deelt zijn broer, School Is Cool-frontman Johannes Genard. 

Hetzelfde geldt voor ‘Flamer’, een voorstelling van choreografe/danseres Femke Gyselinck en 

drummer Lander Gyselinck. Als gevolg kun je in de grote media hun familieverhalen lezen, 

maar ontbreekt het vaak aan kritische beschouwing over hun werk zelf. Daarvoor zijn de 

meesten nochtans vragende partij, zegt Michiels, want zelfs een negatieve recensie impliceert 

nog altijd dat een kunstwerk het waard is om besproken te worden.  

 

De media dienen volgens Michiels een kritische stem te zijn voor auteurs en theatermakers. 

De meeste kunstenaars kunnen een goed onderbouwde kritiek volgens hem echt wel 

appreciëren. Belangrijk is dan wel dat recenseren voortkomt uit een liefde voor een artistiek 

medium: theatermakers en critici trekken aan hetzelfde zeel in de zin dat ze beide een zo 

goed mogelijk theater willen.  

 

Michiels merkt dat recensenten de besprekingen van hun collega’s liever niet lezen wanneer 

ze nog over dezelfde productie moeten schrijven: dat zou hun mening kunnen beïnvloeden. 

Ook zelf doet hij dat niet, al voelt hij dat er rond een gesprek in de foyer achteraf veel minder 

schroom bestaat, hoewel je ook daar van gedachten wisselt over een voorstelling.  Wanneer 

hij een recensie moet schrijven, leest hij zich wel grondig in over het andere werk van een 

maker. 

 

Als Michiels recensies schrijft over jeugd- of kindertheater, zijn die meestal naar de ouders 

gericht. Toch probeert hij er niet te veel jargon of complex taalgebruik te hanteren, opdat ze 

ook voor een jeugdiger publiek toegankelijk zouden zijn. Bovendien kan een eenvoudiger 

schrijfstijl ook helpen om de sfeer van zo’n jeugdvoorstelling te vatten. 

 

Michiels heeft de indruk dat er minder berichtgegeven wordt over literatuur en lezen dan 

twintig jaar geleden. Bij populaire media ziet hij er weinig aandacht voor, recensies in Humo 

moeten ook steeds korter stelt hij vast 
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g) Dirk Leyman 

 

Dirk Leyman is literair journalist bij dagblad De Morgen. Hij schrijft sinds 2000 voor de krant. 

Daarnaast recenseert en interviewt hij voor diverse andere media. Leyman schrijft vooral over 

Nederlandse en Franse literatuur, literaire non-fictie en fotografie. Hij was de oprichter en 

coördinator van boekennieuwswebsite De papieren man (2006-2011). Als auteur publiceerde 

hij literaire stedenboeken over Nice (2004) en Gent (2000). In 2015 verscheen Lezen, een 

gebruiksaanwijzing. De wereldliteratuur in vijftig personages, in 2016 het boek Europe 

Express. Een toeristische tijdreis. Leyman zetelde in diverse letterenjury’s en is ook 

redactiesecretaris van het magazine DW B. Hij behaalde masters in de politicologie, 

literatuurwetenschap en theaterwetenschap aan de Universiteit Gent. 

 

 

Artikel: ‘In een notendop’ (De Morgen) 

 

Van Dirk Leyman kwamen er twee artikels voor in de lijst, beiden in de categorie 

‘Jeugdliteratuur’. Een van de wekelijkse rubriek ‘In een notendop’ in maart 2019 waarin Dirk 

Leyman ‘een blikt werpt op de boekenberg’ en er vijf stuks uitkiest om ze voor te proeven 

voor de lezer en ‘Grunberg hekelt afblazen Woody Allen-memoires’ in maart 2020. In ‘In een 

notendop’ van 23 maart 2019 is een van de vijf boeken die Leyman die week aanraadt ‘Het 

dikke boek van alle bijzondere dieren’ van Ben Hoare. Hij omschrijft het als een luxueus, 

encyclopedisch jeugdboek. 

 

Meestal werkt hij voor de boekenbijlage die nu is opgenomen in het weekendkatern ZENO. 

Hij legt uit dat hij, naast zijn recensies en interviews ook vaak over literair nieuws en de 

boekenwereld schrijft, onder meer ook voor de cultuurpagina’s van de krant. Hij geeft een 

voorbeeld van een artikel dat hij schreef over onafhankelijke boekhandels. Die stukken vragen 

een andere soort voorbereiding dan een stuk over boeken zelf. Bij een recensie begin je 

uiteraard met het grondig en aandachtig lezen van het boek zelf, soms zelfs in de 

oorspronkelijke taal. De manier waarop hij het boekt leest hangt af van het soort artikel dat 

hij gaat schrijven, indien dat een recensie is zal hij tijdens het lezen al grondiger notities 
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maken, quotes uitlichten. Je zal ervoor ook uit je hele leesreservoir putten en je slaat op wat 

je er eerder over schreef. 

 

Wanneer hij de auteur van het boek gaat interviewen zal hij zich meer focussen op de insteek 

van het gesprek. Hij bekijkt welke thema’s hij wil aanboren, of hij enkel het boek zelf zal 

bespreken of breder gaan. De voorbereiding voor een interview moet ook breder gaan dan 

het ene boek, ook over de auteur zelf en zijn of haar ander werk moet er worden ingelezen. 

Hij vindt het ook belangrijk om eerdere interviews met de auteurs te lezen om hem daaruit 

eventueel wat quotes te kunnen voorleggen.  

 

Voor een recensie put je als literair journalist uiteraard ook uit je leesreservoir, legt Leyman 

uit. En als je die auteur al eerder gerecenseerd hebt, kun je dat ook betrekken en situeren in 

je huidige recensie. Leyman denkt dat het soms onderschat wordt hoe arbeidsintensief de 

voorbereiding voor artikels over literatuur is. Een film consumeren gaat bijvoorbeeld al sneller 

dan een volledig boek van 500 pagina’s lezen voor je aan de slag kan. Je krijgt ook steeds 

drukproeven doorgestuurd als literair journalist en je verdiept je ook in achtergronden van je 

auteur.  

 

Meestal gaat Leyman op zoek naar informatie over de auteur via GoPress, internet, of neemt 

hij eerdere boeken erbij. Bovendien houdt hij zelf ook knipselmappen bij van bepaalde 

auteurs en die blijken wel vaak bruikbaar. Daarnaast volgt hij de vakpers, boekenbijlages, 

tijdschriften, hij denkt dat elke journalist die door zijn vak bezeten is dat wel doet in zijn eigen 

terrein. Als hij iemand gaat interviewen bekijkt hij zelfs wel eens filmpjes van de auteurs, 

omdat het interessant is om op voorhand te weten hoe iemand praat en ook waar die graag 

over praat, zich gedraagt. De gevoeligheden van de auteur kennen is belangrijk, als iemand 

liever niet over zijn persoonlijke leven praat dan ben je daar best op voorhand al van op de 

hoogte.  

 

Journalisten volgen de aanbiedingen van de uitgeverijen op en weten dus ongeveer wanneer 

welke boeken verschijnen, daardoor staat de planning en de aanleidingen voor de artikels 

voor een deel vast, vertelt Leyman. Je kunt wel wat op voorhand plannen, ze krijgen ook 

drukproeven van op til zijnde boeken digitaal toegestuurd. Uitgeverijen laten tijdig weten wat 
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er op komst is. Maar af en toe verschuift er ook wel wat. Door de coronacrisis is er veel 

verschoven geweest en is die planning voor het moment niet meer zo vanzelfsprekend.  

 

Anders wordt er natuurlijk rekening gehouden met de actualiteit, als een boek bijvoorbeeld 

over een actueel thema gaat dan moet dat zeker tijdig besproken worden, dat speelt zeker 

bij non-fictie boeken. Zo zijn er in Nederland veel boeken verschenen over de bevrijding, 

omdat het nu 75 jaar geleden is, uitgeverijen letten er ook op dat ze scherp op de actualiteit 

inspelen. Hij merkt ook steeds meer een persoonlijke invalshoek van boeken op, zoals een 

auteur die schrijft over zijn depressie, zijn anorexia, zijn ziekte, zijn relatieproblemen… 

 

De inhoud en het onderwerp van het werk primeren voor Leyman, als journalist bespreek je 

uiteraard niet de persoon, maar wel zijn boek. Als je een negatieve recensie schrijft, dan viseer 

je ook niet de persoon, maar focus je op de tekst, leg je uit waarom er iets schort aan de tekst. 

Er verschijnen nu meer autobiografische boeken en persoonlijke verhalen die wel in 

romanvorm gegoten zijn, het is daarbij weliswaar niet altijd evident om deze los van de 

schrijver te bespreken.  

 

De literaire journalisten signaleren aan de chefs op de redactie wat er interessant op het 

moment en wat ze graag willen brengen.  Iedereen is op de hoogtes van elkaars favoriete 

terrein, zelf is Leyman vooral gespecialiseerd in Nederlandse en Franse literatuur, maar ook 

literaire non-fictie en fotografie. Er wordt goed en regelmatig overlegd met de redactie dus 

dat zorgt voor een wisselwerking op vlak van opdracht en initiatieven.  

 

Het is belangrijk om altijd iets pittig te kunnen brengen volgens Leyman en goed te kunnen 

variëren, je moet steeds op zoek naar een nieuwe invalshoek in je stukken. Je moet er als 

journalist voor oppassen dat je niet in je eigen stramien blijft steken. De lezer moet geprikkeld 

worden, daarom zijn anekdotes soms goed om boven te halen in een interview. 

 

Berichtgeven over lezen en literatuur is van groot belang volgens Leyman, boeken zijn 

hefbomen naar andere werelden en ze kunnen een aanleiding vormen om bepaalde thema’s 

bespreekbaar te maken. Hij is ook van oordeel dat veel soorten media naast elkaar kunnen 

bestaan, hij is bijvoorbeeld niet bang dat het bestaan van Netflix ervoor zorgt dat niemand 
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nog zal lezen. Hij wil het niet zo pessimistisch inzien, boeken hebben een eigen kracht die toch 

blijft. Er komen altijd nieuwe lezers bij die op andere manieren door boeken zullen gegrepen 

worden.  

 

Sinds enige tijd schrijft Leyman ook af en toe over jeugdliteratuur, en selecteert hij kinder- en 

jeugdboeken voor De Morgen. Daarbij moet je de doelgroep in de gaten houden: de recensies 

zijn altijd iets meer gericht op de ouders, maar je moet toegankelijk blijven schrijven als 

krantenjournalist en niet te specialistisch. Voor echte diepgaandere of gespecialiseerde 

essays zijn er andere plekken, zoals literaire tijdschriften.  

 

Je moet rekening houden met je publiek en je moet ze ook kunnen enthousiasmeren voor 

boeken, los van de mainstream. Hij merkt op dat grote media uiteraard iets meer op 

bestsellers of grotere namen gericht zijn. Maar kranten komen ook graag met ontdekkingen 

of nieuwe jonge auteurs, debutanten en buitenlandse revelaties. Moeilijkere of 

alternatievere literatuur komt iets minder aan bod, terwijl daar volgens Leyman veel goede 

ontdekkingen te doen zijn. Het is heel plezierig om als journalist mails te ontvangen van lezers 

die dankbaar zijn dat ze via jou een boek ontdekt hebben. Elke auteur met een grote naam is 

natuurlijk ooit klein begonnen.  

 

Er ontstaan soms trends in de boekenwereld, momenteel worden er heel veel Italiaanse 

romans naar het Nederlands vertaald en hebben die veel succes. Dan is het prettig om te zien 

hoe een heel taalgebied naar de voorgrond wordt getild. Een andere tendens die hij 

waarneemt is de vermenging tussen fictie en non-fictie, net als mensen die al naam hebben 

in een andere tak nu hun memoires gaan schrijven, en ook journalisten die naar de literatuur 

overstappen.  

 

Er zijn verschillende aspecten aan de nieuwswaarde van een artikel over literatuur. De 

relevantie van het boek speelt een rol, wanneer een boek verschijnt dat een maatschappelijk 

debat losmaakt, dan maakt dat uiteraard wel commotie los. Het kan ook dat oudere boeken 

opnieuw in de schijnwerper komen door een actuele gebeurtenis, Leyman geeft het 

voorbeeld van De Pest van Albert Camus en Decamerone van Bocaccio, werken die door de 

uitbraak van corona weer in het aandachtsveld belandden. Maar waarom zou een boek per 
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se maatschappelijk relevant te zijn om ook interessant te zijn? Dat is volgens Leyman absoluut 

geen vereiste. Wereldliteratuur overstijgt zijn tijd of staat er los van. Bovendien hebben 

auteurs zelf niet altijd in de gaten hoe hun boek de tijdgeest vat, soms worden er pas achteraf 

patronen duidelijk.   

 

 

h) Jozefien Van Beek 

 

Jozefien Van Beek is gespecialiseerd freelancejournaliste en eindredactrice bij De Standaard 

en is daarnaast ook hoofdredactrice geweest van Oogst Magazine, een magazine over 

beeldende kunst, film en literatuur. Ze schrijft voornamelijk over kunst en literatuur.  

 

Artikel: ‘Als schrijver blijf je alleen. Je staat altijd weer naakt en moet herbeginnen’ 

(Krant De Standaard) 

 

Het artikel is een kort interview met schrijver Stefan Hertmans omdat hij winnaar was van de 

Constantijn Huygens-prijs in 2019. De aanleiding van het artikel is een actueel literair 

evenement, de uitreiking van de prijs. Het artikel valt onder de rubriek van De Standaard 

genaamd ‘De kwestie’, waar elke week een actueel onderwerp uit de literaire wereld 

besproken wordt.  Het onderwerp de canon komt ter sprake in het interview. Van Beek legt 

uit dat er voor ‘De Kwestie’ altijd kort op de bal moet gespeeld worden, dat wil zeggen dat er 

meestal niet veel research aan vooraf gaat. Als er iemand voor geïnterviewd wordt, zal er wel 

opzoekwerk gedaan worden naar hun achtergrondinfo om de vragen op te stellen. 

 

De Vlaamse canon komt ter sprake wanneer Van Beek de vraag stelt aan Stefan Hertmans of 

hij het gevoel heeft dat hij is bijgezet in het literaire pantheon. In zijn antwoord daarop haalt 

hij het onderwerp van de canon zelf naar boven, hij specifieert niet over een ‘Vlaamse’ canon, 

maar omdat het op het moment van de publicatie wel heel actueel was, kan je als lezer 

aannemen dat hij daarnaar verwijst. Hij zegt: “Wie op zoek is naar een canon moet maar eens 

kijken naar de line-up van eerdere winnaars. Daar heb je je canon.” Verder focust het 

interview vooral op de carrière en het schrijfproces van de schrijver. De inhoud van zijn werk 
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wordt in het artikel niet besproken, omdat de schrijver de prijs kreeg voor zijn volledige 

oeuvre en de rubriek ‘De Kwestie’ maar een korte rubriek is.  

 

De werkwijze van Van Beek voor het schrijven van artikels over kunst en cultuur is altijd min 

of meer dezelfde. Eerst zal ze het kunstproduct (een tentoonstelling, film of boek) bekijken, 

lezen of beluisteren en daarover nadenken. Pas daarna zal ze haar research beginnen over de 

kunstenaar en met die informatie begint ze aan haar stuk. Haar research doet ze zo goed als 

altijd al lezend van artikels online, in kranten, in tijschriften en boeken. Ze gelooft dat 

literatuur net zoals andere kunstvormen een belangrijk onderwerp om te brengen is, maar 

dat uitleggen waarom juist onbegonnen werk lijkt omdat er heel veel redenen voor zijn.  

 

Van Beek maakt een belangrijke distinctie in haar uitleg over de nieuwswaarde die artikels 

over lezen literatuur bezitten. Er is volgens haar een groot verschil tussen artikels over lezen 

en literatuur die in het nieuws verschijnen en artikels die in de boekenbijlages verschijnen. 

Recensies en interviews die met een nieuwe verschijning van een boek te maken hebben 

verstaat zij niet onder ‘nieuwswaardig’. Literaire onderwerpen die wel echt nieuwswaarde 

hebben worden gepubliceerd in het eerste deel of de cultuurbijlage van de krant zelf. Als 

voorbeeld geeft ze de berichtgeving over het nieuwe boek van Margaret Atwood. Wanneer 

een bekende auteur een nieuw boek uitbrengt of een belangrijke prijs wordt uitgereikt dan 

verstaat ze dat wel onder ‘echt’ nieuws. Omdat er niet gewacht wordt op de boekenbijlage 

om het artikel te publiceren.  

 

De focus van een recensie over een boek meest volgens Van Beek focussen op het werk zelf, 

de inhoud en vorm van het boek. In haar ogen is de het de taak van een recensent om te 

interpreteren en te analyseren. En in derde instantie ook een oordeel mee te geven, zodat 

lezers van de krant kunnen inschatten of ze het boek zelf willen lezen of niet. Soms is het 

leven van de schrijver wel relevant voor het werk zelf, geeft ze toe, en dan moet je het 

uiteraard meenemen in je bespreking. Een interview over een boek kan verschillende 

invalshoeken hebben en dat is afhankelijk van de gewenste insteek.  
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5.6    Bespreking per thema 

 

5.6.1   Het maatschappelijke belang van lezen en leesbevordering 

 

 

Het lezen van verschillende verhalen en het vermogen om je in te leven in de situatie van het 

hoofdpersonage verbreedt je wereldbeeld als persoon en je empathie naar anderen toe. Daar 

bleken veel journalisten het over eens. De titel van het stuk van Rudi Smeets in De Standaard: 

‘Lezen is reizen in de tijd en in je hoofd’, een quote van de schrijver die hij interviewde legde 

voor hem perfect uit waarom lezen zo van belang. Bovendien kon hij uit zijn ervaring als 

leerkracht Nederlands en Latijn spreken akkoord gaan met de schrijver als hij het had over de 

positieve invloed die veel lezen had op de schrijfstijl van studenten.  

 

Het bleek sommige journalisten, zoals Peter Jacobs te betreuren dat boeken soms als niet 

meer dan een tijdverdrijf worden gezien. En dat ze in competitie zijn met andere vormen van 

amusement zoals films en series. Gespecialiseerde journalist Dirk Leyman die schrijft voor De 

Morgen houdt niet van de aanslepende klaagzang dat jongeren minder lezen omdat ze nu 

meer naar schermen kijken, hij wil liever de unieke kracht van boeken benadrukken.  

 

Een aantal andere journalisten (Florian Saerens, Sofie Mulders) die niet gespecialiseerd waren 

in literatuur vonden niet dat het lezen bevorderen een taak van de media was. Volgens hen 

zou de media geen onderwerpen mogen voortrekken en kunnen ze alleen maar berichtgeven 

over wat organisaties doen voor leesbevordering. Gespecialiseerd journalist Peter Jacobs 

voegt daar nog aan toe dat media zelfs kritisch mogen zijn over campagnes voor 

leesbevordering. 

 

5.6.2    Voorbereiding 

 

Alle journalisten hadden al van de organisatie Iedereen Leest gehoord, maar waren nog nooit 

terecht gekomen op hun website bij het vergaren van informatie tijdens de voorbereiding 

voor een artikel over lezen en/of literatuur. En ze waren ook nog niet zelfstandig de website 

gaan bezoeken. Peter Jacobs vertelde dat hij Stichting Lezen wel eens raadpleegt wanneer hij 
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een artikel schrijft over leesbevordering. Hij vertelde ook dat hij en zijn collega’s altijd 

interesse hebben in studies die worden gepubliceerd over literatuur of leesbevordering. 

 

Bij het voorbereiden van een artikel gaan bijna alle journalisten opzoek naar vorige artikels 

die geschreven werden over het onderwerp. Ze gaan zowel opzoek naar artikels uit het 

medium waar ze op dat moment voor schrijven als naar artikels uit gespecialiseerde 

tijdschriften over hun terrein. Als ze een persoon gaan interviewen zullen ze vaak ook eerdere 

interviews met deze persoon nalezen. Daarnaast gaven enkele journalisten aan dat ze 

mensen in de omgeving van de persoon gaan proberen te bereiken. Veel journalisten roepen 

de hulp van experts in als ze zelf niet genoeg kennis hebben over het onderwerp van hun 

artikel of meer kadering nodig hebben. 

 

De vraag kan gesteld worden of het nalezen van vorige artikels ervoor zorgt dat hetzelfde 

discours blijft aangehouden of dat journalisten de vorige artikels juist gebruiken om herhaling 

te voorkomen. Enkelen van hen gaven wel aan dat je als journalist steeds opzoek moet naar 

een nieuwe en verfrissende invalshoek. 

 

5.6.3     Aanleiding 

 

De journalisten werden de vraag gesteld wat de specifieke aanleiding was voor het stuk 

waardoor ze in de lijst waren opgenomen. Het viel op dat veel journalisten dat niet exact meer 

wisten omdat er een wisselwerking bestaat tussen de opdrachtgever of coördinator van het 

team en de journalisten. Bijna alle journalisten gaven aan dat ze de vrijheid hebben om zelf 

onderwerpen die ze interessant vinden voor te leggen in de vergadering en literaire 

journalisten vertelden ook dat ze hun eigen ontdekkingen mogen brengen in de 

boekenbijlage naast het nieuws over al bekende schrijvers. Gilles Michiels legde uit dat het 

voor de coördinators van de cultuurbijlage onmogelijk is om over de hele cultuurwereld op 

de hoogte te zijn. En dat gespecialiseerde journalisten dus zeker de taak hebben om 

onderwerpen die binnen hun specialisatie opvallen naar voren te brengen en ze te bespreken. 

De enige journalist die nog niet van die vrijheid kon genieten was Florian Saerens, als stagiair 

schreef hij tot dusver al zijn artikels in opdracht van De Morgen. 
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5.6.4     Interviews versus recensies  

 

In de gesprekken werd er door de journalisten vaak een onderscheid gemaakt tussen hun 

voorbereiding voor een interview met een auteur en de voorbereiding voor een recensie over 

een boek. Voor het interviewen van een auteur moet er achtergrondinformatie worden 

opgezocht over het oeuvre en het leven van de persoon zelf. Voor een recensie moet het 

werk in kwestie eerst natuurlijk gelezen worden, maar zou de persoon achter het werk geen 

factor mogen zijn bij het recenseren van het werk. Gespecialiseerde journalisten Michiels en 

Leyman spraken zich beiden uit over hun frustraties over recensies. Leyman is geen grote 

voorstander van werken, zoals autobiografieën of persoonlijke verhalen in romanvorm, waar 

je het werk niet echt apart van de schrijver kan bekijken. Kritiek in een recensie zou nooit 

persoonlijk mogen worden genomen, maar de steeds populairder wordende genres van 

verhalen over de persoon zelf, maken dat moeilijk. Michiels pleitte dan weer voor een betere 

balans van voorbeschouwende interviews over werken en recensies over dezelfde werken. 

Het is naar zijn mening niet eerlijk wanneer er veel stukken worden geschreven over een werk 

dat nog moet uitkomen, waarin schrijvers of acteurs aan het woord komen, maar diezelfde 

stukken achteraf niet of weinig gerecenseerd worden. Een cultuurbijlage mag volgens hem 

geen vorm van reclame worden.  

 

Een paar journalisten vonden dat een van de hoofdfuncties van recensies adviserend moet 

zijn voor het koopgedrag van de lezers. Zo legt Leyman uit dat hij boeken voorproeft voor de 

lezer van de krant om de beste uit de ‘boekenberg’ te kunnen aanraden. Ook Peter Jacobs 

benoemt ‘de beste boeken uit het aanbod belichten’ als een dienst die de media leveren aan 

haar lezers. Wanneer een boek een plaats verdient in de boekenbijlage dan signaleert dit naar 

de lezer over kwaliteit van het boek. Een boek kan natuurlijk ook negatief beoordeeld worden, 

maar dat zal meestal voorkomen als het gaat om een nieuw boek van een grote naam waar 

zekere verwachtingen voor zijn. En dan wil dat nog altijd zeggen dat het boek het waard was 

om besproken te worden. Jozefien Van Beek vond ook dat een recensie over een boek moet 

focussen op het werk zelf en dan vooral de inhoud en vorm van het boek. Daarnaast beschrijft 

ze de taak van de recensent als het ‘interpreten, analyseren en een oordeel meegeven aan 

de lezer’. 



 52 

 

Rudi Smeets en Florians Saerens vertelden dat ze het wel interessant vinden om de persoon 

en het proces achter het werk te leren kennen, beiden denken ze dat iemand die het boek wil 

lezen, nog niet alles over de inhoud wil weten op voorhand. 

 

5.6.5    Theatertekst als leestekst 

 

Een vaak vergeten genre in de literatuur zijn theater- en speelteksten. In de boekenbijlage 

van De Standaard wordt ook over theater berichtgegeven en gerecenseerd. In het interview 

dat freelancecultuurjournalist Gilles Michiels afnam met schrijver en regisseur Tom Lanoye 

voor De Standaard werd het vergeten genre ook genoemd. Lanoye vraagt zich in het interview 

luidop af waarom mensen het nooit over de toneelstukken die hij schreef spreken als ze het 

over zijn oeuvre hebben. Ook scripts van theater kunnen gelezen worden, het meest bekende 

voorbeeld hiervan is wellicht het boek ‘Harry Potter and the Cursed Child’ een tweedelig 

toneelstuk van Jack Thorne dat werd geschreven op basis van een verhaal van J.K. Rowling. 

Vroeger kwam het ook vaker voor dat scripts voor toneelstukken werden geschreven, maar 

nooit tot productie kwamen dus enkel een geschreven tekst bleven. De toneelstukken van 

William Shakespeare worden tot heden nog veel gelezen in hun originele vorm.  

 

5.6.6    Rol van de media 

 

De meerderheid van de gespecialiseerde journalisten vonden de belangrijkste rol van de 

media in verband met berichtgeven over literatuur de kritische stem zijn. Kritiek geven op 

nieuwe werken in de vorm van recensies is niet alleen van belang voor de lezer, maar ook 

voor de auteur van het werk. Om een goede recensie te kunnen produceren moet de 

journalist echter wel een goede kennis hebben van het onderwerp en in dit geval van een 

literaire recensie dus ook kennis over de literaire wereld in zijn geheel. Amerikaanse auteur 

en criticus Daniel Mendelsohn beweerde in zijn artikel voor The New Yorker ‘A Critic’s 

Manifesto’ het volgende: “Knowledge, then – however you got it – was clearly the crucial 

foundation of the judgment to come.” en “For all criticism is based on that equation: 

KNOWLEDGE + TASTE = MEANINGFUL JUDGEMENT.” Verder in zijn manifest legt Mendelsohn 

ook uit hoe smaak zich ontwikkelt naarmate je als criticus interesse vertoont in je vak en je 
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steeds meer leert kennen. En ook hoe intensief en tijdrovend het is om je voor te bereiden 

op het schrijven van een goede recensie. Dat is opnieuw een sentiment dat meerdere 

journalisten aanhalen, het feit dat veel mensen niet beseffen hoeveel werk er achter een stuk 

over literatuur schuilgaat. 

 

Gilles Michiels en Dirk Leyman gaven wel aan dat recensies niet meer zijn wat ze ooit waren, 

de ruimte voor kritiek is volgens hen letterlijk geslonken. Tegenwoordig moeten recensies 

kort en krachtig zijn en moet er liefst ook al een indicatie zijn in de vorm van sterren of punten 

van de kwaliteit van het stuk aan het begin van de recensie. Artikels die echt over de literatuur 

als vak zelf gaan en die bijvoorbeeld rapporteren over een nieuwe stroming die zich 

ontwikkelt zijn heel zeldzaam geworden merken de journalisten op. Al is een artikel 

voorbehouden voor de cultuurbijlage, er moet alsnog enige nieuwswaarde aan vast hangen. 

Meestal wil dit zeggen dat een bekende auteur een nieuw werk uitbrengt of dat het thema 

van het werk heel actueel is. Het viel auteur en essayist Marc Reugebrink in 2018 al op dat 

het al lang geleden was “… dat op opiniepagina’s, of zelfs in Standaard der Letteren of De 

Morgen Boeken artikelen verschenen waarin het expliciet ging om de interne keuken van de 

literatuur.” (Polarisering, Rekto Verso) Toen was literatuur nog meer dan enkel ‘tijdverdrijf’ 

en werd het literair werk ook meer als autonoom besproken, “los van de intenties van de 

auteur, los van de aanleiding voor het werk, los ook van de maatschappij” schrijft Reugebrink. 

Bovendien was de gedachte er nog dat literatuur een humaniserend medium was. De korte 

recensies die nu geschreven worden lijken volgens hem meer op “een vorm van 

consumentenadvies” die eerder onder de categorie lifestyle passen. Hij haalt aan dat er wel 

gespecialiseerde online magazines bestaan waar nog uitvoerige recensies worden 

gepubliceerd, maar dat die jammer genoeg “nog te weinig gezaghebbend” zijn tegenover de 

papieren kranten.  

 

Rudi Smeets is de enige journalist die het woord ‘noodzakelijk’ gebruikt als het gaat over 

berichtgeving over literatuur en lezen. Hij trekt het maatschappelijk belang ervan zelfs door 

naar alle culturele berichtgeving. Mensen die meer lezen en meer verhalen leren kennen gaan 

volgens hem genuanceerder en toleranter denken, daarom is berichtgeving rond lezen en 

literatuur belangrijk voor de maatschappij. 
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Andere journalisten (Sofie Mulders, Florian Saerens) vinden niet dat het taak van media is om 

leesbevordering te promoten of aan te moedigen, ze kunnen volgens hen alleen bericht geven 

over wat er interessant is en wat er gebeurt, maar kunnen één onderwerp niet meer 

voortrekken dan de andere. Leesbevordering als gevolg van een stuk over lezen en literatuur 

is naar hun mening wel ‘mooi meegenomen’. 

 

 

5.6.7    De doelgroep 

 

Nieuwe invalshoeken gebruiken is van belang om nieuwe lezers aan te zetten tot het lezen 

van recensies of interviews om ze zo ook aan te zetten tot het lezen van boeken zelf. Het feit 

dat De Morgen geen aparte bijlage meer heeft voor literatuur kan een voordeel zijn bij het 

aanzetten van nieuwe lezers, mensen die naar de weekendbijlage grijpen zijn 

hoogstwaarschijnlijk al geïnteresseerd in cultuur, maar misschien zijn het nog 

boekenconsumenten. In De Standaard der Letteren weten lezers al wat ze mogen verwachten 

van de bijlage en zullen mensen die geen interesse hebben in boeken en literatuur minder 

geneigd zijn om in de bijlage te beginnen lezen. Wanneer de artikels over verschillende 

gebieden uit de cultuurwereld met elkaar worden afgewisseld kan een lezer sneller overtuigd 

worden door een grijpende titel of een originele invalshoek om een artikel over een boek te 

lezen. Een interview met de auteur over zijn of haar persoonlijke leven… 

 

Het probleem waar de geschreven media op botst bij artikels over jeugdliteratuur is dat de 

jeugd zelf de artikels niet willen of kunnen lezen. De ondervraagde journalisten die wel eens 

schrijven over jeugdliteratuur letten desondanks op hun taalgebruik wanneer ze een 

jeugdboek recenseren of een auteur erover interviewen. 

 

Taalgebruik in het algemeen kwam ook ter sprake tijdens de interviews. Smeets vertelde dat 

hij nooit hoogdravende taal zou gebruiken, al schrijft hij voor een kwaliteitskrant als De 

Standaard. Ook Leyman benadrukte het belang van toegankelijk blijven schrijven, zelf als 

gespecialiseerde journalist. Volgens Peter Jacobs moet je als journalist ook inventief blijven 

en steeds proberen mensen aanzetten tot je artikels lezen. 
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5.7   Vergelijkende studie 

 

In het kleinschalige vergelijkende onderzoek worden de verschillende werkwijzen van de 

geïnterviewde journalisten met elkaar vergeleken.  

 

5.7.1    Verschillen tussen journalisten van De Morgen en De Standaard 

 

 

De aanleidingen voor de artikels die de geïnterviewde journalisten voor De Morgen schreven 

waren alle vier actuele gebeurtenissen, twee artikels waren naar aanleiding van een nieuw 

boek dat uitkwam van een al bekende schrijver (Wouter Deprez en Hans Bourlon), het derde 

artikel werd geschreven naar aanleiding van een populaire boekenactie en het vierde artikel 

van is een wederkerende rubriek waarin nieuwe boeken worden voorgeproefd voor de lezer. 

Zowel Mulders als Dumon zijn niet specifiek gespecialiseerd in literatuur, maar schrijven wel 

in het algemeen over cultuur. Als stagiair heeft Saerens (nog) geen specialisatie, maar ook hij 

schreef al eerder stukken over lezen en literatuur. Alle drie hebben ze meer ervaring met 

persoonlijke interviews, die niet per se over het werk zelf gaan maar die aandacht besteden 

aan de persoon achter het werk en het schrijfproces. Alleen gespecialiseerde journalist Dirk 

Leyman bespreekt de inhoud van het werk liever en vind niet dat een boek per se heel 

relevant moet zijn om besproken te worden, als journalist die over literatuur schrijft zou je 

boeken moeten kunnen aanbrengen die los daarvan ook interessant zijn. Buiten Rudi Smeets 

vinden alle geïnterviewde journalisten die schrijven voor De Standaard een bespreking van 

de inhoud van een werk belangrijker dan de auteur en zijn of haar persoonlijke leven.   

 

Journalist Gilles Michiels (De Standaard) uit zich over het belang van het recenseren van 

werken, zowel als feedback voor de auteur als voor de lezer. Er moet een balans bestaan 

tussen werken bespreken en dus promoten in de krant voor ze zijn uitgekomen en ze achteraf 

ook beoordelen. Hij heeft het gevoel dat er in De Standaard vaker voor een recenserend 

artikel wordt gekozen dan voor een voorbeschouwend artikel over het werk en dat dit in De 

Morgen omgekeerd is. Alleen verder kwantitatief onderzoek zou kunnen bewijzen of dit echt 

het geval is.  
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5.7.2 Verschillen tussen gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde journalisten  

 

Gespecialiseerde journalisten waren in staat om meer uitleg geven over hun intensieve 

werkwijze en waren ook geneigd om hier zelf meer over te vertellen en voorbeelden aan te 

halen van hun vorige werk. Ze kunnen tendensen en trends opmerken binnen hun vakgebied 

en die ook bespreken. Daarnaast maakten ze een onderscheid tussen de werkwijze die ze 

hanteren voor verschillende genres van journalistieke teksten. Bovendien toonden ze veel 

motivatie om nog onderzoek te doen naar hun favoriete onderwerp en het meer te 

bespreken. Enkele gespecialiseerde journalisten hadden ook zelf ervaring met het schrijven 

van fictie of non-fictie.  

 

De journalisten met specialisatie focussen doorgaans liever op het autonome werk dan op de 

persoon die erachter zit. Dirk Leyman gaf zelfs aan dat hij niet bijzonder blij is met de trend 

die hij opmerkt om een autobiografie uit te geven of je persoonlijk verhaal om te vormen tot 

een roman, zodat het werk niet meer los van de auteur besproken kan worden.  

 

Een aantal niet-gespecialiseerde journalisten gaven vaker aan dat ze voor alle artikels die ze 

schrijven ongeveer dezelfde werkwijze hanteren.  Ze hebben een stappenplan dat ze volgen 

en wijken hier niet vanaf. Florian Saerens sprak zich het meest resoluut uit over zijn 

stappenplan, een reden hiervoor zou kunnen zijn dat hij nog in zijn opleiding zit en zich graag 

aan de werkwijze houdt die hij heeft geleerd in de hogeschool. Ze gingen daarnaast niet vaak 

opzoek naar informatie of onderzoek over literatuur of lezen zelf, hun artikels focusten dan 

ook niet op literatuur of het lezen zelf, maar eerder op een werk of een persoon.  

 

 

  5.8 Analyse kwantitatief onderzoek 

 

In De Morgen werden er in totaal veertien artikels gepubliceerd in verband met 

jeugdliteratuur in maart 2019 en maart 2020 en vijftien in verband met lezen of literatuur die 

de Vlaamse Canon vernoemden in de periode 1 augustus 2019 tot en met 31 december 2019. 

In De Standaard werden er in totaal negentien artikels gepubliceerd in verband met 
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jeugdliteratuur in maart 2019 en 2020 en elf artikels waar de Vlaamse Canon in vernoemd 

werd. De Standaard lijkt dus meer aandacht te bieden aan jeugdliteratuur in de 

Jeugdboekenmaand van Iedereen Leest terwijl er in De Morgen meer artikels over literatuur 

of lezen te vinden waren die een link legden naar het actuele onderwerp van de periode: de 

Vlaamse Canon. Dat er vijf meer artikels in verband met jeugdliteratuur in De Standaard 

verschenen dan in De Morgen kan te maken hebben met het feit dat De Standaard een bijlage 

heeft die exclusief over boeken en literatuur bericht, De Standaard Der Letteren. Bij De 

Morgen moeten de stukken over literatuur een plaats vinden in een bijlag die ook over veel 

andere vormen van cultuur bericht.  

 

5.8.1   Jeugdboekenmaand 2019 versus 2020 

 

Het meest opvallende verschil tussen maart 2019 en 2020 is uiteraard de COVID-19 crisis, die 

had op alles een invloed dus ook op het verloop van de Jeugdboekenmaand en de 

berichtgeving daaromtrent. Zo goed als alle evenementen en activiteiten die werden 

georganiseerd moesten worden uitgesteld of afgelast, met een uitzondering op enkele 

onlinewedstrijden. Als alternatief richtte Iedereen Leest een Youtube-kanaal op en daarbij 

ook de hashtag #iedereenkijkt. Hierover hebben ze uitgebreid bericht en het kanaal werd 

goed opgepikt in de media en het valt op dat er zelfs meer bericht werd over de 

Jeugdboekenmaand in 2020 dan in 2019. Op het kanaal lezen auteurs en andere bekende 

namen zoals Koningin Mathilde boeken voor, worden boeken besproken met de jonge lezers, 

worden vragen beantwoord van kinderen zoals ‘Hoe is taal ontstaan?’, worden liederen 

voorgedragen, nieuwe boeken voorgesteld en tekenen illustrators live prenten tijdens de 

voorleesmomenten. Iedereen Leest raadde ook hun Boekenzoeker aan, een website waar 

kinderen van nul tot en met achttien jaar opzoek kunnen naar boekentips op basis van hun 

eigen voorkeuren en interesses. Ze kozen er ook voor de jeugdboekenmaand enigszins te 

verlengen zodat geannuleerde evenementen eventueel nog op een latere datum zouden 

kunnen doorgaan, dat laten ze in hun persbericht ook weten.  

 

Een van de redenen dat de Jeugdboekenmaand bijzonder goed werd opgenomen in het 

nieuws is hoogstwaarschijnlijk dat ouders een bezigheid zochten voor hun kinderen terwijl ze 

gedwongen waren thuis te blijven. Het nieuws probeerde ouders tips aan te reiken om hun 
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kinderen ‘bij de les’ te houden nu ze niet meer naar school konden gaan. Het kinderboek ‘Wij 

gaan op berenjacht’ uit 1989 van Britse schrijver Michael Rosen werd zelfs omgezet in de 

realiteit naar een actie om knuffelberen voor je raam te zetten zodat kinderen tijdens 

wandelingen een zoektocht naar die beren konden maken.  

 

De consensus dat leesbevordering voor kinderen heel belangrijk is of toch beter is dan enkel 

naar het scherm kijken bleek dus nog wel te bestaan en terug naar voren te komen nu er weer 

meer tijd voor was.  In De Standaard en De Morgen werd de Jeugdboekenmaand en 

jeugdboeken in het algemeen het meest frequent in genoemd in de context van tips om de 

quarantaine met je kinderen te overleven. Dit werd ook door journalist Peter Jacobs 

opgemerkt tijdens zijn interview. Enkele voorbeelden van titels zijn: ’Cultuur voor kinderen in 

uw kot: met deze tips worden uw koters geen schermzombies’ in De Morgen van Lieven Trio 

en ‘Met creativiteit corona te lijf’ van Peter Jacobs in De Standaard.  

 

6. Conclusie 

 

Net zoals alle andere artikels, kunnen artikels over lezen en literatuur veel verschillende 

aanleidingen hebben. Die aanleidingen kunnen zowel door de opdrachtgever als de journalist 

worden bepaald. Alle geïnterviewde journalisten behalve stagiair Florians Saerens, spraken 

over een ‘wisselwerking’ van opdrachten krijgen en voorstellen doen aan hun werkgever. 

Naast de agenda van zaken die vastliggen en zeker besproken moeten worden, zoals nieuwe 

boeken van vermaarde schrijvers die uitkomen, mogen de journalisten ook met eigen 

ontdekkingen en voorstellen naar voren komen indien ze kunnen aantonen waarom het 

interessant is om te brengen.  Achteraf kan nog beslist worden of een artikel beter past in de 

krant zelf (onder cultuur) of in de boekenbijlage. Die beslissing lijkt af te hangen van de 

nieuwswaarde van het onderwerp. Dit wil zeggen dat er wordt bekeken hoe bekend en/of 

relevant de besproken auteur of het thema van het werk, evenement of actie is. Het publiek 

van de ‘gewone’ krant en de boekenbijlage is dan ook verschillend. Vaste lezers van de 

boekenbijlage hebben al een interesse voor literatuur en lezen, terwijl lezers van de ‘gewone’ 

krant dat misschien nog niet hebben. Wanneer een krant, zoals De Morgen dat doet, ervoor 

kiest om geen aparte boekenbijlage meer te publiceren, maar de onderwerpen ‘literatuur’ en 

‘lezen’ op te nemen in de cultuurbijlage, kan het publiek dat normaal niet op zoek is naar 
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artikels over lezen of literatuur wel nog overtuigd worden om er eentje te lezen dankzij een 

verrassende invalshoek of een interessante titel. Verscheidene invalshoeken zijn belang voor 

het bredere publiek, niet elke lezer heeft evenveel interesse in de vorm en literaire 

eigenschappen van het boek als in de auteur en het schrijfproces. Daarom is het juist goed 

dat zowel gespecialiseerde als niet-gespecialiseerde journalisten over lezen en literatuur 

schrijven. Het verdwijnen van een aparte boekenbijlage wil echter wel zeggen dat de 

onderwerpen ‘lezen’ en ‘literatuur’ moeten vechten voor een plaats tussen alle andere 

cultuurgebieden en daardoor wellicht minder aan bod komen. Maar het verschijnen van 

artikels over lezen en literatuur tussen andere cultuurartikels, of ze nu literair 

wetenschappelijk zijn of niet, zolang ze toegankelijk zijn voor een groot publiek, zou er wel 

voor kunnen zorgen dat lezen in het algemeen meer bevorderd wordt.  Uit het kleinschalige 

kwantitatieve onderzoek blijkt dan ook dat er meer artikels in beide categorieën verschenen 

in De Standaard dan in De Morgen. Twee andere conclusies die uit het kwantitatief onderzoek 

getrokken kunnen worden zijn: dat De Morgen meer inspeelde op de actualiteit van de 

Vlaamse Canon en die ook besprak in artikels rond lezen en literatuur en dat De Standaard 

meer bericht gaf over jeugdliteratuur in zowel de Jeugdboekenmaand van 2019 als die van 

2020.  

 

Alle geïnterviewde journalisten bereiden zich voor op het schrijven van een artikel door zich 

in te lezen. Ze kiezen voornamelijk voor het lezen van vorige artikels die over het onderwerp 

gepubliceerd werden. Naar die artikels gaan ze opzoek in het GoPress archief, het archief van 

hun eigen krant op of via Google. De gespecialiseerde journalisten houden zichzelf ook op de 

hoogte van ontwikkelingen en studies binnen hun vakgebied en gaan ook opzoek naar artikels 

van gespecialiseerde journalistieke bronnen. Enkele niet-gespecialiseerde journalisten 

vertelden dat ze experts opbellen indien ze niet genoeg kennis hebben over het onderwerp. 

Voor hen zou het handig zijn als experts en studies die meer info kunnen bieden over 

literatuur en lezen toegankelijker zouden worden gemaakt. Zo zou er bijvoorbeeld een lijst 

van experts in verschillende disciplines kunnen worden bijgehouden door Iedereen Leest die 

beschikbaar is voor journalisten.  

 

Over de rol van de media met betrekking tot berichtgeven over lezen en literatuur kan geen 

eenduidige conclusie getrokken worden. Een deel van de journalisten vinden niet dat het 
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lezen bevorderen een taak is van de media en vertellen dat ze alleen bericht kunnen geven 

over campagnes en acties die worden georganiseerd, maar het onderwerp niet mogen 

voortrekken. Een ander deel van de journalisten, voornamelijk gespecialiseerde journalisten 

zien het onderwerp wel liever meer verschijnen en willen de kracht van boeken lezen 

benadrukken. Velen bespraken de positieve invloed van boeken lezen op de mens, het 

verbreedt je empathie, verbetert je taalgebruik en kan maatschappelijke debatten losmaken. 

De talrijke artikels over boekentips en leestips voor kinderen tijdens de coronacrisis duiden 

er ook op dat lezen voor kinderen heel belangrijk wordt gevonden. Dat wijst op andere rol die 

media spelen volgens meerdere journalisten, de adviserende rol. Interviews, besprekingen en 

recensies hebben onder andere het doel lezers of consumenten te helpen keuzes maken. 

Artikels over jeugdliteratuur kunnen ouders helpen boeken uit te kiezen voor en met hun 

kinderen. Interviews en recensies bewijzen daarnaast nog andere diensten. Een interview 

over een werk dat nog gaat verschijnen of een portret van een auteur kan als promotie voor 

het werk of de auteur werken. Een kritische recensie kan als feedback dienen voor auteurs. 

Een goede balans van voorbeschouwende interviews en recensies is cruciaal, idealiter zou de 

krant een auteur even vaak recenseren als ze het werk van de auteur promoten.  
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