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De Leesclubassistent 

Praktische tips voor leesclubs 
Tekst Frank Hockx 
Illustratie Octavie Wolters 

 
 
Als je graag met anderen in een leesclub over boeken wil praten heb je in principe twee mogelijkheden: je 
aansluiten bij een leesclub die al bestaat of zelf een nieuwe leesclub beginnen. Vaak weet de bibliotheek in je 
woonplaats wel of er leesclubs in de omgeving zijn. Je kunt ook informeren of er plaatsen in bestaande 
leesclubs vrij zijn bij Senia, de grootste leescluborganisatie in Nederland, of bij Boekentaal Mondiaal, een 
project van BoekBeeldTekst. Woon je in Drenthe, dan biedt de Stichting Literatuurclubs Drenthe misschien 
mogelijkheden. Voor Flevoland, Overijssel, Gelderland en de regio Zuid-Holland Zuid kun je kijken op 
MijnLeeskring, voor Brabant en Limburg in de Leesclubshop van Bibliotheek Dommeldal. Informatie voor 
Roermond en omstreken en alle andere geïnteresseerden vind je ook op Het Roermondse Leesclubportaal.  
 
Wil je wel samen met anderen beginnen in een nieuw op te richten leesclub maar niet zelf het initiatief nemen, 
kijk dan op de website van Senia in het overzicht van introductiebijeenkomsten die deze organisatie 
maandelijks op diverse plaatsen in het land organiseert. 
 
We geven hieronder informatie en tips voor wie zelf een leesclub wil oprichten. Maar ook leesclubs die al even 
bestaan kunnen er hun voordeel mee doen. Belangrijke eerste tip: Niets moet, alles mag. Je wil natuurlijk een 
werkwijze volgen waarbij iedereen zich prettig voelt. Vaak is dat een kwestie van uitproberen en bijstellen en 
ook daarbij kan onderstaande informatie je helpen. We gaan hierna in op de volgende vragen: 
 
Wie doet er mee? 
Hoe beginnen we? 
Waar, wanneer, hoe vaak? 
Wat kost het? 
Hoe gaan we te werk? 
Waar praten we over? 
Wat kan de rol van een gespreksleider zijn? 
Samen op stap? 
Vinden we het nog leuk? 
 

https://www.senia.nl/pages/Senia/Home
https://www.boekentaalmondiaal.nl/
https://www.literatuurclubsdrenthe.nl/
https://www.mijnleeskring.nl/
https://www.bibliotheekdommeldal.nl/iguana/www.main.cls?surl=leesclubs
https://leesclubportaal.jouwweb.nl/
https://www.senia.nl/pages/Senia/Programma
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Wie doet er mee? 
 
Als je zelf een leesclub wil starten heb je uiteraard andere deelnemers nodig. Die kun je natuurlijk proberen te 
vinden in je eigen kring van familie, vrienden en kennissen.  
Een andere mogelijkheid is dat je een oproep doet via bijvoorbeeld de bibliotheek of boekhandel of op andere 
plaatsen waar je belangstellenden kunt verwachten, bijvoorbeeld de volksuniversiteit of het wijkcentrum. 
Daarnaast zijn er natuurlijk (lokale) websites waar je oproepen kunt doen om met mensen in contact te komen. 
Ook Mijn Leeskring (zie pagina 1) biedt mogelijkheden een oproep te plaatsen, voor inwoners in de regio’s die 
de website bestrijkt. 
 
Maak in je oproep duidelijk wat je bedoeling is met de leesclub. Wil je graag klassiekers bespreken? Of juist de 
nieuwste bestsellers? Wil je mensen in een bepaalde leeftijdscategorie bijeenbrengen? Staat de gezelligheid 
voorop of wil je diepgravende discussies voeren? 
 
Hoeveel mensen je nodig hebt? Dat is natuurlijk persoonlijk en hangt af van wat je wil bereiken met de groep. 
In de praktijk tellen leesclubs vaak acht tot tien leden. Bij meer dan twaalf deelnemers wordt het meestal een 
hele toer worden om de discussie ordelijk te laten verlopen.  
 
Hoe beginnen we? 
 
Heb je genoeg mensen verzameld die geïnteresseerd zijn om mee te doen, dan organiseer je natuurlijk een 
eerste bijeenkomst zodat mensen met elkaar kennis kunnen maken. Ook zo’n kennismaking kun je aan de hand 
van boeken doen: laat iedereen iets vertellen over wat hij of zij graag leest of vraag de deelnemers een van hun 
favoriete boeken mee te nemen. 
Dit is het moment om een goed beeld te krijgen van ieders verwachtingen rond de leesclub en om afspraken te 
maken over een aantal praktische zaken waarop we hieronder nader ingaan. 
 
Waar, wanneer, hoe vaak? 
 
Plaats 
Waar gaat je leesclub bijeenkomen? Dat is een van de zaken waar je het tijdens de kennismaking over kunt 
hebben. Spreek je steeds bij een deelnemer thuis af, ben je bij toerbeurt gastvrouw of gastheer? Of zijn er 
mogelijkheden in bibliotheek of buurthuis om samen te komen? Er zijn ook voorbeelden van leesclubs die de 
boekbespreking graag combineren met een etentje en daarom kiezen voor een restaurant (zo mogelijk met een 
keuken die ‘aansluit’ bij het te bespreken boek). 
Uiteraard is het van belang dat de locatie voor iedereen prettig is. Een flinke tafel waar boeken en 
aantekeningen op gelegd kunnen worden is vaak handig. 
 
Tijd  
Een ander praktisch punt om afspraken over te maken is de dag en het tijdstip van de bijeenkomsten. In de 
praktijk duurt een bijeenkomst vaak een uur of twee.  
 
Frequentie 
Het hangt natuurlijk af van de tijd die de deelnemers willen investeren hoe vaak je als leesclub bijeenkomt. Er 
zijn leesclubs die maandelijks bijeenkomen, vaker is sprake van om de zes weken of om de twee maanden. Als 
je met je leesclub de boeken leent van de bibliotheek (zie hierna onder ‘Wat kost het?’) speelt de 
uitleenperiode waarschijnlijk ook een rol. Veel leesclubs komen tussen september en mei bij elkaar, de 
zomermaanden vallen om voor de hand liggende redenen vaak af. 
 
Wat kost het? 
 
Het meedoen aan een leesclub kan kosten met zich meebrengen, dus dat is ook iets om tijdens de 
kennismaking aandacht aan te besteden. Wat is acceptabel voor iedereen? 
 
Kom je bij elkaar in bijvoorbeeld een bibliotheek of buurthuis, dan moet die ruimte misschien gehuurd worden. 
Maken jullie (al of niet incidenteel) gebruik van een externe gespreksleider (zie onder ‘Werkwijze’) dan moet 
deze waarschijnlijk betaald worden. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan het aanschaffen of lenen van 
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boeken. Veel bibliotheken bieden leesclubs de mogelijkheid om een aantal exemplaren van één titel te lenen, 
soms aangevuld met informatie over het betreffende boek (recensies en dergelijke). Hiervoor wordt een 
vergoeding gevraagd. Overige kosten kunnen uiteraard liggen in consumpties voor de deelnemers, het kopëren 
van artikelen en dergelijke.  
 
Hoe gaan we te werk? 
 
Boekenkeuze 
Een van de belangrijkste vragen voor een leesclub: wat gaan we lezen en hoe bepalen we dat? Het antwoord 
op die vragen hangt in elk geval voor een deel samen met de vraag of je alles helemaal zelf wil regelen of niet. 
 
Er zijn leesclubs die gebruikmaken van titelselecties die centraal worden gemaakt door partijen die aan het 
begin van deze tekst zijn genoemd: Senia, Boekentaal Mondiaal en Stichting Literatuurclubs Drenthe. Deze 
partijen kiezen per ‘leesclubseizoen’ een aantal titels waarbij ze leeswijzers of informatiemappen publiceren. Je 
zorgt dan dus zelf voor de boeken, maar ontvangt wel specifiek ontwikkeld informatiemateriaal, met 
bijvoorbeeld veel discussievragen. 
 
Leesclubs die voor de levering van boeken gebruikmaken van de dienstverlening van een bibliotheek, kunnen 
over het algemeen voorkeurstitels aangeven. Maar ze moeten soms afwachten of deze beschikbaar zullen zijn. 
Je bent in dit geval dus wel verzekerd van voldoende exemplaren van een boek, en meestal ook wel van 
achtergrondinformatie, maar het kan voorkomen dat het boek dat je graag wil bespreken niet beschikbaar is 
omdat er andere leesclubs zijn die dezelfde keuze gemaakt hebben. 
 
Leesclubs die werken met een vaste begeleider (zie hieronder) kunnen de keuze van boeken overlaten aan 
deze persoon, die vaak goed op de hoogte is van het aanbod en die bovendien na een tijdje de leesclubleden 
goed kent. 
 
Maar voor veel leesclubs is het zelf kiezen van de boeken die men zal gaan lezen, een belangrijk deel van het 
plezier. Je kunt afspreken dat ieder om de beurt een boek mag voordragen, je kunt met nominaties werken, 
een programma voor het hele seizoen opstellen of aan het eind van iedere bijeenkomst stemmen over een 
paar voorgestelde titels. Voor absolute keuzevrijheid moet je in elk geval wel zelf achter de boeken en het 
informatiemateriaal aan!  
 
Gespreksleiding 
Een leesclubbijeenkomst is geen vergadering. Maar als je na afloop wil terugkijken op een zinvolle discussie is 
het natuurlijk toch prettig als het gesprek in goede banen geleid wordt. Het is dus handig als iemand de rol van 
gespreksleider vervult. Soms kun je daarvoor een beroep doen op een externe begeleider, bijvoorbeeld iemand 
die literatuurwetenschap heeft gestudeerd of een medewerker van de bibliotheek. Maar je kunt ook afspreken 
om met een eigen vaste voorzitter te werken, of om de beurt die rol op je te nemen. 
Een tip uit de praktijk: laat de gastvrouw/gastheer van een bijeenkomst niet tevens de rol van gespreksleider 
vervullen. Zorgen voor koffie, drankjes en hapjes gaat slecht samen met het leiden van het gesprek. 
 
Taakverdeling 
Er zijn meer taken te verdelen voor een bijeenkomst, vooral in de voorbereiding (zie hieronder). Zoals voor 
vergaderingen geldt, is ook hier een goed verloop van de bijeenkomst een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Het is bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend dat de gespreksleider ook een inleiding houdt. Het is vaak zelfs beter 
als hij/zij zich kan beperken tot het bewaken van het verloop van de discussie. Onder het kopje ‘Wat kan de rol 
van een gespreksleider zijn?’ meer hierover. 
 
Voorbereiding van bijeenkomsten 
Het belangrijkste deel van de voorbereiding is uiteraard dat de deelnemers het boek lezen dat op de agenda 
staat. Deelnemers kunnen daarnaast een rol spelen bij het verzamelen van informatie, het verzorgen van een 
korte inleiding of het bedenken van discussiepunten. 
 
Informatie over boek en auteur die door de voorbereiders wordt verzameld, kun je vooraf aan alle leden 
toezenden. Een andere mogelijkheid is om dit materiaal achteraf uit te delen, zodat iedereen vanuit de eigen 
ervaring praat. Een derde mogelijkheid is dat de gespreksleider de documentatie bij de hand houdt om het 
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gesprek van nieuwe impulsen te voorzien als dat nodig is. Dit is ook weer iets wat je kunt uitproberen: wat 
werkt het beste voor jouw leesclub?  
 
Waar praten we over? 
 
Opbouw 
Je kunt een bijeenkomst op verschillende manieren indelen en het kan de moeite lonen om diverse vormen uit 
te proberen. 
Een mogelijkheid om de bijeenkomst te beginnen is bijvoorbeeld het maken van een rondje langs de 
deelnemers waarbij iedereen beknopt (eventueel door het toekennen van een cijfer) zijn of haar mening geeft 
over het boek dat jullie gaan bespreken. 
Een andere mogelijkheid is dat een deelnemer eerst een korte inleiding houdt en eventueel wat 
discussiepunten aanreikt. 
 
Er zijn meestal twee hoofdlijnen in een leesclubbijeenkomst: enerzijds het samen kijken naar literaire aspecten 
als stijl, structuur, perspectief, thematiek en dergelijke, anderzijds het uitwisselen van leeservaringen en 
meningen. Deze zaken zullen in de praktijk vast door elkaar lopen. De gespreksleider zal er op proberen te 
letten dat de discussie bij het boek blijft. Het kan een keuze zijn om discussies te laten verlopen volgens een 
vast patroon (eerst de thematiek, dan de stijl enzovoort), maar een mogelijkheid is ook om dit te laten 
afhangen van het boek en vooraf te inventariseren welke punten de leesclubleden vooral willen bespreken. 
 
Wanneer begonnen is met een ‘meningenrondje’ kan het aardig zijn om dat aan het eind van de discussie te 
herhalen. Vaak zijn deelnemers door de bespreking toch wat anders over een boek gaan denken. 
 
Wat te bespreken? 
Zaken die afhankelijk van het boek in meer of mindere mate aan de orde komen zijn over het algemeen: 
 
- Informatie over de auteur. 
- Het uiterlijk van het boek (en de eerste reactie die het oproept). 
- Het verhaalverloop en mogelijke vragen daarover. 
- Zaken als thematiek, stijl, perspectief, ruimte en tijd, personages, vorm, spanningsopbouw. 
- Reacties die het boek bij de deelnemers oproept (ontroering, irritatie). 
- Relatie met de wereld om je heen, maatschappelijke achtergronden. 
 
Wat kan de rol van een gespreksleider zijn? 
 
‘Een mooi boek’ 
Een mening geven over een boek kan lastig zijn. Deelnemers blijven soms steken bij algemene aanduidingen als 
‘een mooi boek’. Een gespreksleider kan er dan bij helpen om invulling te geven aan zo’n algemeen oordeel 
door gerichte vragen te stellen.  
Het nadenken over waarom je een boek mooi vindt, kan verschillende kanten opgaan. Door vragen te stellen 
kan de gespreksleider helpen om de gedachten op dit punt te formuleren. Heeft de waardering te maken met 
literaire aspecten als stijl en structuur, is er vooral waardering voor het maatschappelijk relevante thema of is 
het met name de herkenbaarheid die een boek oproept, die maakt dat iemand een boek ‘mooi’ vindt.  
 
Zwijgers en praters 
Over een boek dat iemand persoonlijk raakt, is het niet altijd even makkelijk praten. Daarom is het van belang 
dat de leesclub een plaats is waar alle deelnemers zich op hun gemak voelen. Een gespreksleider kan te maken 
krijgen met leden die vlot van de tongriem zijn gesneden en graag hun mening geven, maar ook met meer 
terughoudende deelnemers. Wanneer de gespreksleider zich echt kan concentreren op het leiden van de 
discussie, kan hij/zij ook meer letten op non-verbale signalen die mensen vaak ‘uitzenden’. Denk aan de 
bescheiden man die wel voorover buigt en de indruk wekt wat te willen zeggen maar dat niet doet. Of aan die 
zuchtende en fronsende vrouw die lijkt af te haken. Beiden wil je als gespreksleider bij de discussie houden. 
 
Een schuchtere deelnemer die je wil stimuleren om wat te zeggen, kun je vaak beter een gerichte vraag stellen 
(‘Vind je de hoofdpersoon sympathiek?’) dan een algemene vraag naar de gevoelens die het boek bij hem/haar 
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oproept. Het kan een stimulans zijn voor de stille deelnemer als de gespreksleider later nog eens teruggrijpt op 
iets dat deze heeft gezegd. 
Het omgekeerde komt ook voor: een deelnemer die nauwelijks tot zwijgen te brengen is. Als gespreksleider 
kun je zo iemand als laatste het woord geven of diens inbreng kort samenvatten (zodat je laat zien dat het 
beknopter kon). Maar iemand die veel weet van het thema of die zich zeer verbonden voelt met het boek, kun 
je ook wat ruimte geven. Bijvoorbeeld door deze persoon de inleiding te laten verzorgen (waarvan de lengte 
vooraf wordt afgesproken). 
 
Als het niet loopt 
De gespreksleider heeft taken die te vergelijken zijn met die van de voorzitter van een vergadering: deelnemers 
het woord geven, samenvatten en afronden, de tijd in de gaten houden en dergelijke. Over vergadertechniek is 
veel geschreven, het kan nuttig zijn om eens een boekje hierover te raadplegen. Een belangrijk verschil met 
zakelijke vergaderingen is uiteraard wel dat er geen besluit genomen hoeft te worden of eensluidend oordeel 
nodig is. Dat laatste zelfs liever niet: een unaniem oordeel over een boek, zeker in het beginstadium, kan de 
bijeenkomst van een leesclub meer kwaad dan goed doen. De kans bestaat dat het snel afgelopen is met de 
discussie. Een gespreksleider die zich al te enthousiast toont over een boek, kan hieraan ook op de verkeerde 
manier bijdragen. Maar hij/zij kan de discussie ook stimuleren door juist met wat kritische noten of prikkelende 
stellingen te komen als alle deelnemers zeer positief zijn. 
 
Toch kan het gebeuren dat een discussie niet loopt. Een gespreksleider kan daar maar beter op voorbereid zijn. 
En het mooiste is natuurlijk als ook de deelnemers rekening houden met die mogelijkheid. Als het gesprek stil 
valt, kan het nuttig zijn een ‘konijn uit de hoge hoed te toveren’. Enkele mogelijkheden: 
 
- Het lezen en bespreken van een gedicht dat verband houdt met het besproken boek. 
- Het attenderen op literaire actualiteiten. 
- Het bekijken van een fragment uit de verfilming van het besproken boek. 
- Discussiëren over bijvoorbeeld een eigen Leesclub Top 10. 
- Het spelen van een literaire quiz. 
 
Samen op stap? 
 
Veel leesclubs ondernemen naast de boekbesprekingen nog andere activiteiten met een literair tintje, 
bijvoorbeeld als afsluiting van het seizoen. Je kunt dan denken aan: 
 
- Het bezoeken van een literaire avond in de plaatselijke bibliotheek of boekhandel. 
- Een literaire wandeling maken. In diverse plaatsen hebben VVV’s, boekhandels of bibliotheken literaire routes 
uitgezet.  
- Een bezoek aan het Literatuurmuseum in Den Haag of een museum dat gewijd is aan leven en werk van één 
schrijver (bijvoorbeeld het Louis Couperus Museum in dezelfde stad of het Multatuli Huis in Amsterdam).  
- Een etentje met de leesclub, bijvoorbeeld in een restaurant dat goed past bij het te bespreken boek. 
 
Vinden we het nog leuk? 
 
Veel leesclubs functioneren jarenlang op een manier waar iedereen tevreden mee is. Toch is dat niet 
vanzelfsprekend. En misschien vinden mensen het lastig om iets te zeggen over wat volgens hen niet goed gaat 
in de groep. Als je waarde hecht aan je leesclub is het nuttig om samen eens de tijd te nemen om na te gaan of 
afspraken nog voldoen. Zo’n evaluatie moet natuurlijk niet uit de lucht komen vallen: spreek een moment af 
waarop je dat doet, vraag mensen om vooraf na te denken over de manier waarop dingen gaan in jouw 
leesclub. Durf zaken ter discussie te stellen en nieuwe wegen in te slaan. Niets moet immers, alles mag. 
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Meer weten? 
 
Waar begin je als je een leesclubbijeenkomst gaat voorbereiden? Waar vind je discussietips, recensies, vlogs of 
filmpjes die geschikt zijn om te gebruiken tijdens de bespreking? Naast de materialen van de eerder genoemde 
organisaties Senia, BoekBeeldTekst en Literatuurclubs Drenthe kun je onder andere terecht bij de volgende 
bronnen.  
 
Recensies, informatie over auteurs en discussietips 
Boekenpost: Tweemaandelijks verschijnend magazine voor boekenliefhebbers met in elk nummer een 
leesclubdossier. 
 
LiteRom: Databank over Nederlandse en Nederlandstalige literatuur waarin de volledige tekst van ruim 60.000 
boekrecensies vanaf 1900 is opgenomen. Deze recensies zijn eerder verschenen in Nederlandse en Vlaamse 
dag- en weekbladen. 
 
Uittrekselbank: Databank met meer dan 2700 uittreksels van Nederlandstalige én buitenlandse literatuur en 
circa 360 auteursportretten. 
Literom en Uittrekselbank zijn gratis te raadplegen op de computers in de bibliotheek en voor bibliotheekleden 
ook thuis. 

 
Hebban Leesclubassistent: De Leesclubassistent op de website Hebban.nl helpt je besprekingen voor te 
bereiden met discussietips en achtergrondinformatie bij heel verschillende boeken. Het zijn suggesties die 
aanknopingspunten bieden voor een gesprek, de vragen zijn zeker niet bedoeld als checklist die je af moet 
handelen. 
 
Literair Nederland: Online tijdschrift voor Nederlandstalige en vertaalde literatuur met boekrecensies, 
interviews, columns en berichten uit de wereld van de literatuur. 
 
Literatuurplein: Literair nieuws, interviews met auteurs, videos & podcasts, columns en recensies. 
 
 
Filmpjes, tv, vlogs  
VPRO Boeken: Website van het gelijknamige boekenprogramma op televisie. Actuele interviews, archief van de 
uitzendingen, recensies en dergelijke. 
 
Lezentv: Boekenportal die interviews, lezingen, reportages en korte documentaires aanbiedt over boeken en 
schrijvers. Het is een productie van ScreamingMedia bv. 
 
Vlogboek: Video's over boeken, auteurs, literatuurgeschiedenis en literatuurwetenschap. Vlogboek is een 
project van Jörgen Apperloo. 
 
 
Over organisatie en functioneren van leesclubs 
Diverse bibliotheken hebben beknopte handleidingen of informatiefolders met praktische tips beschikbaar 
voor leesclubs. Daarnaast kun je advies ‘inhuren’ bij Senia, BoekBeeldTekst en Literair Bureau Marlene Lunter. 

 
In 2015 promoveerde Marjolein van Herten op een proefschrift over leesclubs. In een interview met Trouw 
vertelde ze er meer over. De illustratie van Octavie Wolters boven dit artikel is oorspronkelijk gemaakt voor de 
omslag van de boekuitgave van dit Engelstalige proefschrift.  
 
 

http://www.boekenpost.nl/
http://literom.nbdbiblion.nl/literom
http://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/
https://www.hebban.nl/spot/de-leesclubassistent
https://www.literairnederland.nl/
http://www.literatuurplein.nl/
https://www.vpro.nl/boeken/programmas/boeken.html
http://www.lezen.tv/
http://vlogboek.nl/
https://www.senia.nl/pages/Senia/Programma/Leesgroepadvies
http://boekbeeldtekst.nl/
http://www.marlenelunter.nl/
https://www.trouw.nl/home/eigentijdse-leesclubs~a57c333c/

